
 

Протокол № 28 

засідання приймальної комісії   
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

від 02 серпня 2018 року             м. Кропивницький 

Присутні: Семенюк О.А. – голова приймальної комісії, ректор; 

Михида С.П. – заступник голови приймальної комісії з питань вступу до аспірантури та докторантури; 

Клоц Є.О. – заступник голови приймальної комісії з питань вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра; 

Харченко С.П. – заступник голови приймальної комісії з питань вступу на навчання для здобуття ступеня магістра; 

Подопригора Н.В. – відповідальний секретар приймальної комісії; 

Вівсяна І.А. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії. 

 

Члени комісії: Білоус О. М., Гулай О.В., Кричун Л. П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., Стратан-Артишкова. Т.Б., Турчак А.Л., 

Філоретова Л. М., Сільченко Ю.Ю., Полудень С.Є., Ватульова А.Л., Іщенко Ю.М., Болілий В.О., Самосьєва Ю.Й., 

Самосьєв О.С., Болєлов О.Ю., Штанько А.Б., Щорба Т.В., Сокоренко О.С.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 

вступають на 1, 2, 3 курси денної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста на конкурсні пропозиції 2018 року. 

2. Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 

вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста на конкурсні пропозиції 2018 року. 

3. Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 

вступають на 2, 3 курси денної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на конкурсні пропозиції 

2018 року. 



 

4. Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 

вступають на 2, 3 курси заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на конкурсні пропозиції 

2018 року. 

5. Про встановлення спеціального прохідного конкурсного балу для реалізації права вступників на переведення на вакантні місця 

державного замовлення для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

6. Допуск до складання фахових вступних випробувань на вакантні місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 

1, 2, 3 курси заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста та бакалавра за іншою спеціальністю на конкурсні пропозиції 2018 року. 

 

І Слухали: Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси денної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста на конкурсні пропозиції 2018 року. 
 

І Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з інформацією про рекомендацію до зарахування за 

результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси денної форми навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на конкурсні пропозиції 2018 

року: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна) 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 20 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Технологічна підготовка 
Середній бал 

додатка до 

диплома [60; 

100] 
0,001 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних засадах 

1.  Гончаренко Дарина Олександрівна - 60.000 91,000 151.000 

2.  Козенко Вікторія Володимирівна - 60.000 89.000 149.000 



 

3.  Кіріченко Володимир Вікторович + 60.000 88.000 148.000 

4.  Цикерда Роман Миколайович + 64.000 82.000 146.000 

5.  Горохов Віталій Іванович + 60.000 80.200 140.200 

6.  Крамаренко Андрій Миколайович + 68.000 68.400 136.400 

7.  Сафроненко Сергій Олександрович + 68.000 61.200 129.200 

8.  Куліда Олег Сергійович + 68.000 60.200 128.200 

9.  Берест Дмитро Геннадійович + 60.000 64.000 124.000 

10.  Верло Іван Іванович + 60.000 60.200 120.200 

Середня освіта (Математика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

014.04 Середня освіта (Математика) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 46 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Математика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1. Ядрьонова Анна Сергіївна довідка 69 96.500 165,5 

 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 15 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Технологічна підготовка 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1. Гречук Максим Олександрович + 76 62.800 138,8 

 

Комп’ютерні науки – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

122 Комп’ютерні науки 
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки (Програмування та адміністрування) 



 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Інформатика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1. Неркараря Саша Арменович - 60 60.600 120,6 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Початкова освіта та психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна) 

013 Початкова освіта. 
Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Психологія (практична психологія), 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та педагогіка 
Середній бал 

додатка до 

диплома [60; 

100] 
0,001 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1. Процик Ірина Борисівна - 64,000 85,500 149,500 

2. Щербина Марина Василівна - 62,000 83,800 145,800 

 
Дошкільна освіта та Початкова освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

012 Дошкільна освіта 
Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта та Початкова освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 20 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Основи педагогіки та дидактика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Пилипенко Катерина Русланівна + 87,000 86,000 173,000 

2.  Клюєва Анна Геннадіївна + 66,000 88,000 154,000 



 

 
Спеціальна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

016 Спеціальна освіта 
Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта (корекційна психопедагогіка та логопедія ) та Дошкільна освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 4 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Анатомія та фізіологія 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Ніколенко Зульфія Емілівна + 90,000 71,200 161,200 

2.  Богатко Катерина Юріївна + 72,000 84,4 156,400 

3.  Шитик Валентина Юріївна + 74,000 78,500 152,500 

4.  Сокол Катерина Леонідівна + 70,000 71,900 141,900 

 
Психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

053 Психологія 
Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 12 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Загальна психологія 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Малиновська Ілона Олегівна - 90,000 98,500 188,500 

2.  Павленко Антоніна Борисівна - 70,000 84,400 154,400 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 15 



 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія держави та права і конституційне 

право України 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Кульчицька Євгенія Миколаївна + 64,000 83,200 147,200 

2.  Барабаш Дмитро Олександрович + 68,000 77,000 145,000 

3.  Пасс Артем Олександрович + 69,000 71,200 140,200 

4.  Кухта Богдан Дмитрович + 63,000 75,000 138,000 

5.  Рябошапка Владислав Ігорович + 71,000 63,000 134,000 

6.  Щека Микола Іванович + 70,000 60,000 130,000 

7.  Шаповалов Ігор Андрійович + 67,000 60,800 127,800 

8.  Шаповалов Артем Андрійович + 65,000 62,400 127,400 

 

Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) 

081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 4 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія держави та права і конституційне 

право України 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Лісовенко Олександр Олександрович + 89,000 95,000 184,000 

2.  Луньова Вікторія Олександрівна + 87,000 88,000 175,000 

3.  Пономаренко Владислав Ігорович + 84,000 71,200 155,200 

4.  Лещенко Олександр Анатолійович + 70,000 83,800 153,800 

 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Середня освіта (Образотворче мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 13 



 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Образотворче мистецтво  

(живопис) 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Тосіч Діана Андріївна + 95,000 95,000 190,000 

2 Ратушна Поліна Станіславівна + 90,000 89,500 179,500 

Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна) 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фаховий творчий конкурс 

(Музичне мистецтво) 

Середній бал 

додатка до 

диплома [60; 

100] 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Єфіменко Альона Павлівна - 77,500 91,000 168,500 

2.  Мамченко Ганна Сергіївна - 75,000 86,500 161,500 

3.  Коваленко Ярослав Андрійович -, довідка 75,000 82,000 157,000 

4.  Білко Іван Віталійович + 80,000 74,500 154,500 

5.  Колесник Тетяна Миколаївна - 75,000 77,500 152,500 

6.  Смаглюк Ірина Ігорівна + 72,500 73,300 145,800 

7.  Залозецька Карина Олександрівна + 67,500 70,500 138,000 

 

Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі  молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 26 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Музичне мистецтво 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 



 

На загальних підставах 

1 Шевченко Марина Вікторівна + 72,5 61,600 134,1 

 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація –  бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 
Освітньо-професійна програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 13 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Образотворче мистецтво  

(живопис) 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Хімяк Анна Сергіївна + 70,000 91,500 161,500 

 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 
Освітньо-професійна програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Образотворче мистецтво  

(живопис) 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

2 Дубосар Інна Андріївна + 80,000 80,800 160,800 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Середня освіта (фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 15 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фізична підготовка та історія фізичної 

культури 

Середній бал 

додатка до 

Загальна 

кількість 



 

Кількість балів [60; 100] 
диплома, 

0,001 
балів, 
0,001 

На загальних підставах 

1 Мандрика Сергій Юрійович + 69,000 71,200 140,200 

2 Неркарарян Саша Арменович + 60,000 60,600 120,600 

 
Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 20 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Історія фізичної культури і фізіологічні 

основи фізичного виховання та спорту 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Бобровський Олександр Миколайович + 70,000 93,500 163,500 

2 Давиборщ Сергій Ігорович + 70,000 77,500 147,500 

 

Фізична культура і спорт – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна) 

017 Фізична культура і спорт 
Освітньо-професійна програма: Фізична культура і спорт 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 3 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фізична підготовка та історія фізичної 

культури 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Алферов Денис Сергійович + 77,000 64,600 141,600 

2 Боженко Всеволод Андрійович - 69,000 71,900 140,900 

3 Кіян Владислав Русланович - 60,000 68,400 128,400 



 

І Ухвалили: Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. Рекомендувати до зарахування за 

результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси денної форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на вище 

зазначені конкурсні пропозиції 2018 року. 

ІІ Слухали: Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на конкурсні пропозиції 2018 року. 
 

ІІ Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з інформацією про рекомендацію до зарахування за 

результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на конкурсні 

пропозиції 2018 року: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізика та Математика) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 7 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фізика 
Середній бал 

додатка до 

диплома [60; 

100] 
0,001 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1. Поліщук Сергій Миколайович К, довідка 80,000 95.000 175,000 

 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, Хімія) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 5 



 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Біологія 
Середній бал 

додатка до 

диплома [60; 

100] 
0,001 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Шевченко Наталія Василівна - 64,000 81,400 145,400 

2 Філіпова Юлія Вікторівна - 61,000 64,600 125,600 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Дошкільна освіта та Початкова освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) 

012 Дошкільна освіта 
Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта та Початкова освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 20 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Основи педагогіки та дидактика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Передрук Марина Сергіївна + 86,000 96,000 182,000 

2.  Чуб Ірина Вікторівна + 77,000 80,800 157,800 

3.  Пузанов Віталій Олексійович + 69,000 85,000 154,000 

4.  Клюєва Анна Геннадіївна - 66,000 88,000 154,000 

5.  Дем’янчук Ірина Миколаївна - 71,000 72,600 143,600 

6.  Кремінська Олександра Олегівна + 65,000 77,500 142,500 

7.  Малявка Тетяна Олександрівна + 60,000 78,000 138,000 

8.  Рева Юлія Володимирівна - 76,000 60,000 136,000 

9.  Ляліна Катерина Миколаївна + 62,000 67,000 129,000 

10.  Чорнуцька Яна Василівна + 60,000 64,000 124,000 

11.  Коваль Галина Андріївна + 60,000 62,800 122,800 

12.  Бучу Ірина Іонівна + 60,000 60,800 120,800 

13.  Зеленчук Таїсія Павлівна + 60,000 60,800 120,800 

 



 

Початкова освіта та психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) 

013 Початкова освіта 
Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Психологія (практична психологія), 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 30 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та педагогіка 
Середній бал 

додатка до диплома 

[60; 100] 
0,001 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Щербина Марина Василівна + 62,000 83,800 145,800 

2.  Федас Аліна Олександрівна + 64,000 77,500 141,500 

3.  Бойченко Олександр Володимирович + 60,000 77,000 137,000 

Початкова освіта та дошкільна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) 

013 Початкова освіта 

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Дошкільна освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 36 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та педагогіка 
Середній бал 

додатка до 

диплома [60; 100] 
0,001 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Гопа Наталія Сергіївна + 72,000 86,000 158,000 

2.  Гончаренко Дарина Олександрівна + 66,000 91,000 157,000 

3.  Мазуренко Ольга Сергіївна - 68,000 88,000 156,000 

4.  Вороніна Валентина Геннадіївна + 67,000 88,500 155,500 

5.  Процик Ірина Борисівна + 64,000 87,500 149,500 

6.  Бутко Яна Едуардівна + 60,000 79,600 139,600 

 

Початкова освіта та Дошкільна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) 

013 Початкова освіта. 
Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Дошкільна освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 40 



 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Основи педагогіки та дидактика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Кузьоменська Валентина Володимирівна + 75,000 92,000 167,000 

2.  Штурмак Тетяна Василівна + 79,000 78,000 157,000 

3.  Бреднякова Надія Сергіївна + 66,000 67,700 133,700 

 
Психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) 

053 Психологія 
Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 15 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Загальна психологія 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Малиновська Ілона Олегівна + 90,000 98,500 188,500 

2.  Скопець Олена Вікторівна + 77,000 98,500 175,500 

3.  Журило Юлія Володимирівна + 78,000 97,000 175,000 

4.  Шелест Христина Олександрівна + 64,000 94,000 158,000 

5.  Медведик Анастасія Анатоліївна + 75,000 81,400 156,400 

6.  Московченко Оксана Олегівна + 75,000 80,200 155,200 

7.  Павленко Антоніна Василівна - 70,000 84,400 154,400 

8.  Горошко Наталія Валеріївна - 77,000 76,500 153,500 

9.  Резанович Марина Вадимівна + 65,000 86,000 151,000 

10.  Верещак Юлія Василівна + 66,000 75,000 141,000 

11.  Москаленко Яна Ярославівна + 60,000 77,500 137,500 

12.  Швагер Сергій Юрійович + 62,000 75,000 137,000 

13.  Скиридон Людмила Михайлівна + 65,000 69,800 134,800 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 
 



 

Середня освіта (Українська мова і література) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Українська мова і література та Мова і література (англійська)) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 20 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та література 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Богдан Людмила Володимирівна + 60 98,000 158 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Середня освіта (Мова і література (англійська) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) 

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мова і література (англійська) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 22 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Англійська мова 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Гусакова Катерина Олександрівна + 65 74.000 139 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

 
Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) 

081 Право 
Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 25 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Наявність 
Теорія держави та права і конституційне 

право України 
Середній бал Загальна 



 

з/п оригіналу 

Кількість балів [60; 100] 

додатка до 

диплома [60; 

100] 
0,001 

кількість балів, 
0,001 

На загальних підставах 

1.  Чернявська Вікторія Олегівна + 75,000 94,000 169,000 

2.  Щербаченко Анастасія Миколаївна + 72,000 92,500 164,500 

3.  Альошина Катерина Вікторівна + 74,000 86,000 160,000 

4.  Глядешкіна Анастасія Ігорівна + 76,000 81,400 157,400 

5.  Філіпович Анна Валеріївна + 72,000 81,400 153,400 

6.  Шамбір Катерина Сергіївна + 70,000 83,200 153,200 

7.  Пігарева Юлія Олегівна + 63,000 77,000 140,000 

8.  Кротов Володимир Андрійович + 63,000 72,600 137,600 

9.  Шевченко Вікторія Олександрівна + 66,000 69,100 135,100 

10.  Гладковська Оксана Вікторівна + 61,000 70,500 131,500 

11.  Донець Владислав Вікторович + 62,000 65,200 127,200 

 

Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) 

081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія держави та права і конституційне 

право України 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Комар Андрій Вікторович + 78,000 65,200 142,600 

 

Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна) 

081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 5 

 



 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія держави та права і конституційне 

право України 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Шестакова Аліна Камілівна + 79,000 88,000 167,000 

2.  Хащевацька Єлизавета Володимирівна + 73,000 83,800 156,800 

 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна) 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 38 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фаховий творчий конкурс 

(Музичне мистецтво) 

Середній бал 

додатка до 

диплома [60; 

100] 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах  

1.  Єфіменко Альона Павлівна - 77,500 91,000 168,500 

2.  Овчарук Ігор Валерійович + 99,000 63,200 162,200 

3.  Бурлака Крістіна Євгенівна + 69,000 93,000 162,000 

4.  Мирна Олена Романівна + 62,000 100,000 162,000 

5.  Власова Мар’яна Артурівна + 66,000 95,000 161,000 

6.  Карауш Олександр Олегович + 72,500 86,500 159,000 

7.  Агеєва Галина Миколаївна + 62,500 96,500 159,000 

8.  Зеленько Юлія Іванівна + 67,500 90,500 158,000 

9.  Лобач Валерія Володимирівна + 70,000 87,500 157,500 

10.  Качалко Аркадій Миколайович + 65,000 90,500 155,500 

11.  Колесник Тетяна Миколаївна - 75,000 77,500 152,500 

12.  Ігнатушко Вікторія Олегівна + 65,000 85,000 150,000 

13.  Одначев Ворлодимир Борисович + 60,000 88,500 148,500 

14.  Федорова Тетяна Миколаївна + 68,500 80,800 148,500 



 

15.  Єрмакова Вікторія Олегівна - 60,000 88,500 148,500 

16.  Свізінська Вікторія Євгенівна - 65,000 83,200 148,200 

17.  Герасименко Діана Олександрівна + 60,000 87,000 147,000 

 

Хореографія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна) 

024 Хореографія 

Освітньо-професійна програма: Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 8 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Середня освіта (фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 15 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фізична підготовка та історія фізичної 

культури 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Ціленко Сергій Миколайович + 74,000 78,000 152,000 

2 Горбатенко Анна Богданівна + 60,000 73,300 133,300 

 

Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Хореографічне мистецтво 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 

0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 

0,001 
Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Каразей Вікторія Ігорівна + 99 100 199,000 

2.  Лашукова Анастасія Євгенівна + 97 98,500 195,500 

3.  Вакулюк Ганна Олександрівна + 93 87,000 180,000 

4.  Гаврилюк Альона Миколаївна - 96 81,400 177,400 



 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 15 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Історія фізичної культури і фізіологічні 

основи фізичного виховання та спорту 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Карабанов Олександр Володимирович + 70,000 82,600 152,600 

2 Сидоренко Марко Олександрович + 60,000 75,500 135,500 

 

Фізична культура і спорт – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна) 

017 Фізична культура і спорт 
Освітньо-професійна програма: Фізична культура і спорт 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб –5 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фізична підготовка та історія фізичної 

культури 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Осітнянко Юлія Андріївна + 65,000 96,000 161 

2 Потапенко Катерина Олександрівна + 65,000 85,000 150 

ІІ Ухвалили: Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. Рекомендувати до зарахування за 

результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на вище 

зазначені конкурсні пропозиції 2018 року. 

ІІІ Слухали: Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які вступають на 2, 3 курси денної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

на конкурсні пропозиції 2018 року. 
 

ІІІ Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з інформацією про рекомендацію до зарахування за 

результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 2, 3 курси денної форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на конкурсні пропозиції 2018 року: 



 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Комп’ютерні науки – бакалавр на основі іншої спеціальності, 3 курс (денна) 

122 Комп’ютерні науки 
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки (Програмування та адміністрування) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Інформатика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1. Харченко Євгеній Сергійович + 74 81,400 155,400 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
Філологія. Прикладна лінгвістика, англійська мова, – бакалавр на основі іншої спеціальності, 3 курс (денна) 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) 
Освітньо-професійна програма: Філологія (Прикладна лінгвістика (англійська мова) і Германські мови та літератури (переклад англійська мова включно)) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 3 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Англійська мова 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Красних Дарина Ігорівна довідка 60 64.600 124,6 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

 
Право – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (денна) 

081 Право 
Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 15 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Наявність 
Теорія держави та права і конституційне 

право України 
Середній бал Загальна 



 

з/п оригіналу 

Кількість балів [60; 100] 

додатка до 

диплома, 
0,001 

кількість 

балів, 
0,001 

На загальних підставах 

1 Рубан Ірина Олександрівна + 74,000 89,000 163,000 

2 Комар Іван Вікторович -, довідка 74,000 65,200 139,200 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 

Спеціальна освіта – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (денна) 

016 Спеціальна освіта 
Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта (корекційна психопедагогіка та логопедія ) та Дошкільна освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 2 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Анатомія та фізіологія 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Хоменко Олена Миколаївна + 85,000 75,000 160,000 

 
ІІІ Ухвалили: Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. Рекомендувати до зарахування за 

результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 2, 3 курси денної форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на вищезазначені конкурсні пропозиції 2018 року. 

ІV Слухали: Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які вступають на 2, 3 курси заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

на конкурсні пропозиції 2018 року. 
 

ІV Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з інформацією про рекомендацію до зарахування за 

результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 2, 3 курси заочної форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на конкурсні пропозиції 2018 року: 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

 
Журналістика – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна) 



 

061 Журналістика 
Освітньо-професійна програма: Журналістика 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 8 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Основи журналістики 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Чорна Анастасія Олександрівна довідка 73 90,000 163 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
Середня освіта (Мова і література (англійська) – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна) 

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мова і література (англійська) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 50 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Англійська мова 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Швець Аліна Сергіївна + 68 80,200 148,2 

 
Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна) 

035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) 
Освітньо-професійна програма: Філологія (Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька мови включно) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 16 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Англійська мова 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Коростовська Надія Олександрівна + 60 71,200 131,2 

2 Юрченко Олена Геннадіївна -, довідка 81 96,500 177,5 



 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 

Дошкільна освіта та Початкова освіта – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна) 

012 Дошкільна освіта 
Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта та Початкова освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 20 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Основи педагогіки та дидактика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Крюкова Лариса Олександрівна + 79,000 82,000 161,000 

 
Психологія – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна) 

053 Психологія 
Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 4 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Загальна психологія 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Кармаліта Юлія Анатоліївна + 90,000 81,400 171,400 

2.  Бондарь Олена Олександрівна + 85,000 81,400 166,400 

3.  Дацька Аліна Вікторівна + 76,000 77,000 153,000 

4.  Ніколенко Володимир Олександрович - 60,000 69,100 129,100 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
Середня освіта (фізична культура) – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 21 



 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фізична підготовка та історія фізичної 

культури 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Русол Руслан Сергійович + 76,000 62,000 138,000 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

 
Право – бакалавр на основі іншої спеціальності, 3 курс (заочна) 

081 Право 
Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 5 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія держави та права і конституційне 

право України 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Хоменко Богдан Миколайович + 76,000 80,800 156,800 

2 Швець Аліна Геннадіївна + 80,000 64,600 144,600 

 
ІV Ухвалили: Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. Рекомендувати до зарахування за 

результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 2, 3 курси заочної форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на вищезазначені конкурсні пропозиції 2018 року. 

 

V Слухали: Про встановлення спеціального прохідного конкурсного балу для реалізації права вступників на переведення на 

вакантні місця державного замовлення для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

 

V Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з інформацією про те, що відповідно до абзацу п’ятого 

пункту 3 розділу ХІІ «Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти» Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 року: 



 

Особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовленням у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу 

ІХ цих Правил (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6)) у разі, 

якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений Приймальною комісією на наступний день 

після оголошення адресного розміщення державного замовлення. Для реалізації права вступників на переведення на вакантні місця 

державного замовлення для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей додатку 

6 денної форми навчання пропонується встановити такі спеціальні прохідні конкурсні бали: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) -  116 балів 

 015.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) -  129 балів 

 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) -  124 бали 

 112 Статистика -  117 балів 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) -  120 балів 

 014.06 Середня освіта (Хімія) -  135 балів 

 014.07 Середня освіта (Географія) -  109 балів 

 014.15 Середня освіта (Природничі науки) -  117 балів 

V Ухвалили: Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. Встановити спеціальний прохідний 

конкурсний бал для реалізації права вступників на переведення на вакантні місця державного замовлення для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для вищезазначених спеціальностей денної форми навчання. 

VІ Слухали: Про допуск до складання фахових вступних випробувань на вакантні місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

які вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста та бакалавра за іншою спеціальністю на конкурсні пропозиції 2018 року. 

VІ Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з інформацією про допуск до складання фахових 

вступних випробувань на вакантні місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра за 

іншою спеціальністю на конкурсні пропозиції 2018 року: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



 

 
Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна), добір 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізика та Математика) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фізика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість балів, 

0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1. Фоменко Віталій Євгенович +  86.000 161 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

 
Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна), добір 

081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія держави та права і 

конституційне право України 
Середній бал 

додатка до диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість балів, 

0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1. Хащеватський Богдан Володимирович +  61,600  

 
Право – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна), добір 

081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія держави та права і конституційне 

право України 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 

0,001 

Загальна 

кількість балів, 

0,001 Кількість балів [60; 100] 



 

На загальних підставах 

1 Царьова Олена Ігорівна +  86,000  

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
 

Дошкільна освіта та Початкова освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна), добір 

012 Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта та Початкова освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 2 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Основи педагогіки та дидактика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 

0,001 

Загальна 

кількість балів, 

0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах — рекомендовано на комерцію 

1.  Ніколайчук Ірина Олександрівна довідка  69,100  

2.  Калницька Наталія Григорівна +  79,600  

 
Дошкільна освіта та Початкова освіта – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна), добір 

012 Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта та Початкова освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Основи педагогіки та дидактика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 

0,001 

Загальна 

кількість балів, 

0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Смальченко Наталія Василівна   82,000  

 

Початкова освіта та дошкільна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна), добір 

013 Початкова освіта 
Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Дошкільна освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 2 

№ Прізвище, ім’я, по батькові 
Наявність 

оригіналу 
Українська мова та педагогіка Середній бал Загальна 



 

з/п 

Кількість балів [60; 100] 

додатка до 

диплома [60; 100] 

0,001 

кількість балів, 

0,001 

На загальних підставах 

1.  Ханкіна Людмила Анатоліївна -  86,500  

2.  Берун Інна Василівна - 75,000 (перезараховано за заявою) 92,500 167,500 

 

Початкова освіта та Дошкільна освіта – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна), добір 

013 Початкова освіта. 
Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Дошкільна освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Основи педагогіки та дидактика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 

0,001 

Загальна 

кількість балів, 

0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1 Лутченко Юлія Юріївна +  64,600 136,600 

 

Психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна), добір 

053 Психологія 

Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Загальна психологія 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 

0,001 

Загальна 

кількість балів, 

0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1. Бондарєва Олія Геннадіївна +  98,500  

 
Психологія – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна), добір 

053 Психологія 

Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 1 



 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Загальна психологія 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 

0,001 

Загальна 

кількість балів, 

0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1.  Щербатюк Катерина Олександрівна +  71,900  

 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Хореографія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна), добір 

024 Хореографія 

Освітньо-професійна програма: Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Хореографічне мистецтво 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 

0,001 

Загальна 

кількість балів, 

0,001 Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах — рекомендовано на комерцію 

1.  Івлєва Марія Сергіївна -  89,000  

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
Середня освіта (фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна), добір 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фізична підготовка та історія фізичної 

культури 
Середній бал 

додатка до диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 

0,001 
Кількість балів [60; 100] 

На загальних підставах 

1. Постригань Віта Миколаївна +  86.500  

 



 

VІ Ухвалили: Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. Допустити до складання фахових 

вступних випробувань на вакантні місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра за 

іншою спеціальністю на вищезазначені конкурсні пропозиції 2018 року. 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії Н. В. Подопригора 

 


