
Протокол № 36 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка 

 
від 13 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., Болілий В.О., Петренко М.В., Самосьєва Ю.Й., Самосьєв О.С., Штанько А.Б., Ватульова А.Л., 

Полудень С.Є., Іщенко Ю.М., Мишко Є.К.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору за державним замовленням осіб, які вступають на 1 курс 

денної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право». 

2. Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору за державним замовленням осіб, які вступають на 1 курс 

заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 «Психологія». 

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

вступають на 1 курс денної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації, регіональні студії». 



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

вступають на 1 курс заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право». 

5. Про допуск до складання додаткових вступних іспитів осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) за іншою спеціальністю для участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та подали 

заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за спеціальностями 113 Прикладна математика, 035 Історія та археологія, 011 Освітні, 

педагогічні науки. 

6. Про допуск до складання додаткових вступних іспитів осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) за іншою спеціальністю для участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та подали 

заяви на конкурсні пропозиції заочної форми навчання за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

І Слухали: Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору за державним замовленням осіб, які вступають 

на 1 курс денної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право». 

І Виступила: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Вівсяна І.А з інформацією про рейтинговий список осіб, які 

вступають на 1 курс денної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право» на 

місця за державним замовленням. Заступник відповідального секретаря зазначила, що згідно Правил прийому на навчання до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році рейтинговий список 

упорядковано за конкурсним балом від більшого до меншого, зазначено прізвище, ім’я та по батькові вступника; конкурсний бал 

вступника; пріоритетність заяви; середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до 

меншого, а також конкурсні показники, за якими розраховувався конкурсний бал. Встановлене правило дозволяє визначити послідовність 

вступників у рейтинговому списку на доведену державним замовником кількість місць для надання рекомендації вступникам до 

зарахування за результатами конкурсного відбору та рекомендації вступникам на місця за державним замовленням відповідно до 

конкурсних пропозицій 2018 року: 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
 

Психологія – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна) 

053 Психологія 

Частка ліцензованого обсягу – 5 

Кількість державних місць – 5 



 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 
 

Право – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна) 

081 Право 

Частка ліцензованого обсягу – 25 

 Кількість державних місць – [1; 10], виділених на широкий конкурс для розподілу 

за Алгоритмом адресного розміщення державного замовлення 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Пріоритет 

- 

наявність 

оригіналу 

Іноземна мова 

(англійська, німецька 

або іспанська) 

Практична 

психологія 

Середній 

бал 

додатка до 

диплома, 

[0; 20]; 0,001 

Загальна 

сума балів, 

0,001 Кількість балів  

[100; 200] 

Кількість балів  

[100; 200] 

Рекомендовано до зарахування на місця за державним замовленням (бюджет) 

На загальних підставах 

1 Волчанська Ярослава Олегівна 1 + 185 190 19,10 394,100 

2 Лавриненко Аліна Сергіївна 1 + 134 170 15,75 319,750 

3 Шульга Юлія Олександрівна 1 + 134 170 11,50 315,500 

4 Черевко Олександр Володимирович 1 + 110 161 9,75 280,750 

5 Дерев’янко Аліна Вікторівна 1 + 121 140 10,50 271,500 

Вступники, яких не рекомендовано на бюджет 

6 Мазенко Анастасія Сергіївна 1 + 105 142 10,00 257,000 

7 Зеленько-Розумівський Іван-Зореслав 

Іванович 

1 110 110 15,25 235,250 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Пріоритет 

- 

наявність 

оригіналу 

Єдиний вступний іспит 

з іноземної мови – ЗНО 

Єдине фахове 

вступне 

випробування з 

права – ЗНО 

Єдине фахове вступне 

випробування з 

загальних навчальних 

правничих 

компетентностей – ЗНО  

Загальна 

сума балів, 

0,001 

Кількість балів 

[100-200] 

Кількість балів 

[100-200] 

Кількість балів 

[100-200] 



Рекомендовано до зарахування на місця за державним замовленням – 9 (бюджет) 

На загальних підставах 

1 Чівільча Владислав Миколайович  1+ 169 166 187 522 

2 Бодюл Марія Віталіївна  1+ 145 172 184 501 

3 Вереітін Євген Вікторович 1+ 164 151 162 477 

4 Іванов Іван Миколайович 1+ 159 138 172 469 

5 Травнікова Анна Сергіївна 1+ 142 153 167 462 

6 Рой Гліб Станіславович  1+ 156 125 172 453 

7 Бочаров-Туз Володимир 

Володимирович  

1 171 153 124 448 

8 Гребенюк Дар’я Георгіївна 1+ 154 125 167 446 

9 Сідоров Владислав Валерійович  1+ 164 125 157 446 

Вступники, яких не рекомендовано на бюджет 

10.  Клименченко М.С. 

5 
Рекомендовано 

на бюджет за 

пріоритетом #1 

183 171 187 541 

11.  Врадій Денис Юрійович 3 130 151 151 432 

12.  Безсмолий Святослав 

Євгенійович  

1+ 145 100 176 421 

13.  Гуйван Юлія Ігорівна  1 161 114 144 419 

14.  Гудаліна Олена Сергіївна 1+ 138 140 138 416 

15.  Годун Олександра Сергіївна  1+ 167 107 138 412 

16.  Бричка Андрій Олексійович 1+ 134 146 131 411 

17.  Полудень Карина Анатоліївна  1 126 140 144 410 

18.  Бугера Денис Русланович  1+ 115 146 138 399 

19.  Тебякін Ігор Сергійович  1+ 105 131 162 398 

20.  Мірошник Богдан Юрійович 1+ 134 103 157 394 

21.  Захарова Марина Олександрівна 1+ 159 118 111 388 

22.  Касьян Дмитро Віталійович  1+ 121 107 157 385 

23.  Григор’єва Тетяна Іванівна 1 121 118 144 383 



 

I Ухвалили:  
1.1. Взяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 
1.2. Рекомендувати до зарахування за результатом конкурсного відбору за державним замовленням осіб, які вступають на 1 курс 

денної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право» за загальним рейтингом, 

пріоритетністю поданих заяв, у тому числі для вступників спеціальності 053 «Психологія», ураховуючи середній бал диплома про здобутий 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на нижчезазначені конкурсні пропозиції 2018 року: 

24.  Євтушевський Костянтин 

Миколайович 

1+ 121 107 151 379 

25.  Жигарьова Наталія Геннадіївна  1+ 134 114 124 372 

26.  Чеботарь В’ячеслав Юрійович 1+ 126 128 111 365 

27.  Ланчуковська Катерина  

Олексаандрівна  

1 100 110 144 354 

28.  Цуркан Марина Миколаївна  1 115 107 131 353 

29.  Єрьомко Олена Василівна  1+ 100 100 131 331 

30.  Каплунов Віталій Олександрович  1+ 126 100 105 331 

31.  Савченко Анастасія Вікторівна 1+ 100 110 100 310 

32.  Красножонов Андрій 

Володимирович 

1 100 103 105 308 



 



 

ІІ Слухали: Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору за державним замовленням осіб, які вступають 

на 1 курс заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 «Психологія». 

ІІ Виступила: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Вівсяна І.А з інформацією про рейтинговий список осіб, які 

вступають на 1 курс заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 «Психологія» на місця за державним 

замовленням. Заступник відповідального секретаря зазначила, що згідно Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році рейтинговий список упорядковано за конкурсним балом 

від більшого до меншого, зазначено прізвище, ім’я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника; пріоритетність заяви; середній бал 

додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого, а також конкурсні показники, за 



якими розраховувався конкурсний бал. Встановлене правило дозволяє визначити послідовність вступників у рейтинговому списку на 

доведену державним замовником кількість місць для надання рекомендації вступникам до зарахування за результатами конкурсного 

відбору та рекомендації вступникам на місця за державним замовленням відповідно до конкурсної пропозиції 2018 року: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Психологія – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна) 

053 Психологія 

Частка ліцензованого обсягу – 5 

Кількість державних місць – 3 

 

IІ Ухвалили:  
2.1. Взяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 
2.2. Рекомендувати до зарахування за результатом конкурсного відбору за державним замовленням осіб, які вступають на 1 курс 

заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 «Психологія» за загальним рейтингом, пріоритетністю 

поданих заяв, ураховуючи середній бал диплома про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на нижчезазначену конкурсну 

пропозицію 2018 року: 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Пріоритет 

- 

наявність 

оригіналу 

Іноземна мова 

(англійська, німецька 

або іспанська) 

Практична 

психологія 

Середній 

бал 

додатка до 

диплома, 

[0; 20]; 0,001 

Загальна 

сума балів, 

0,001 Кількість балів  

[100; 200] 

Кількість балів  

[100; 200] 

Рекомендовано до зарахування на місця за державним замовленням (бюджет) 

На загальних підставах 

1 Антонова Аліна Олександрівна 1 + 148 175 16,25 339,250 

2 Полтавець Ірина Миколаївна 1 + 105 173 4,00 282,000 

3 Фараєвич Альона Сергіївна 1 + 110 150 9,75 269,750 

Вступники, яких не рекомендовано на бюджет 

4 Мазенко Анастасія Сергіївна 1 + 105 142 10,00 257,000 

5 Наджафлі Кубра Фаміл кизи 1 + 115 130 5,20 250,200 



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

осіб, які вступають на 1 курс денної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації, регіональні студії». 

ІІІ Виступила: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Вівсяна І.А з інформацією про рейтинговий список осіб, які 

вступають на 1 курс заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації, регіональні студії» за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Заступник відповідального секретаря зазначила, що згідно 

Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році 

рейтинговий список упорядковано за конкурсним балом від більшого до меншого, зазначено прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника; пріоритетність заяви; середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень від більшого до меншого, а також конкурсні показники, за якими розраховувався конкурсний бал. Встановлене правило дозволяє 

визначити послідовність вступників у рейтинговому списку на виділену кількість місць за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

надання рекомендації вступникам до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб відповідно до конкурсної пропозиції 2018 року: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 
 



Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – магістр за неспорідненою спеціальністю, 1 курс (денна) 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Кількість місць за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 15 

 

IІІ Ухвалили:  
3.1. Взяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 
3.2. Рекомендувати до зарахування за результатом конкурсного відбору осіб, які вступають на 1 курс денної форми навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за загальним рейтингом, пріоритетністю поданих заяв, ураховуючи середній бал диплома про здобутий ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) на нижчезазначену конкурсну пропозицію 2018 року: 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Пріоритет 

- 

наявність 

оригіналу 

Іноземна мова 

(англійська, німецька 

або іспанська) 

Теорія міжнародних 

відносин 

Середній 

бал 

додатка до 

диплома, 

[60; 100], 

0,001 

Загальна 

сума балів, 

0,001 
Кількість балів [0; 1] 

Кількість балів  

[100; 200] 

Рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

1 Владов Олександр Олександрович 1+ 198 144 7 349 

2 Каминін Влад Олександрович 1+ 171 163 4 338 

3 Бородіна Аліна Геннадіївна 1+ 174 150 5,75 329,75 

4 Мурований Вадим Жоржович 1+ 185 142 1,5 328,5 

5 Бузило Тетяна Миколаївна 1+ 161 147 5,5 313,5 

6 Ткаченко Євгенія Олегівна 1+ 161 127 17 305,0 

7 Заєць Ростислав Геннадійович 1+ 154 138 9,75 301,75 

8 Несвітайлов Максим Вячеславович 1+ 151 124 13 288 

9 Гутник Віталій Олександрович 1+ 110 130 15,25 255,25 

10 Дмитрук Тетяна Іванівна 1+ 105 127 5,75 237,75 

11 Шпаченко Надія Юріївна 1+ 100 116 4,75 220,75 



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

осіб, які вступають на 1 курс заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право». 



ІV Виступила: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Вівсяна І.А. з інформацією про рейтинговий список осіб, які 

вступають на 1 курс заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право» за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. Заступник відповідального секретаря зазначила, що згідно Правил прийому на навчання до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році рейтинговий список 

упорядковано за конкурсним балом від більшого до меншого, зазначено прізвище, ім’я та по батькові вступника; конкурсний бал 

вступника; пріоритетність заяви; у тому числі середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

від більшого до меншого для спеціальності 053 «Психологія», а також інші конкурсні показники, за якими розраховувався конкурсний бал. 

Встановлене правило дозволяє визначити послідовність вступників у рейтинговому списку на кількість місць для надання рекомендації 

вступникам до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні 

пропозиції 2018 року: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Психологія – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна) 

053 Психологія 

Частка ліцензованого обсягу для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб – 3 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Право – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна) 

081 Право 

Частка ліцензованого обсягу для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб – 12 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Пріоритет 

- 

наявність 

оригіналу 

Іноземна мова 

(англійська, німецька 

або іспанська) 

Практична 

психологія 

Середній 

бал 

додатка до 

диплома, 

[0; 20]; 0,001 

Загальна 

сума балів, 

0,001 Кількість балів  

[100; 200] 

Кількість балів  

[100; 200] 

Рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

1 Мазенко Анастасія Сергіївна 1 + 105 142 10,00 257,000 

2 Наджафлі Кубра Фаміл кизи 1 + 115 130 5,20 250,200 



№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Пріоритет 

- 

наявність 

оригіналу 

Єдиний 

вступний іспит 

з іноземної 

мови – ЗНО 

Єдине фахове 

вступне 

випробування з 

права – ЗНО 

Єдине фахове вступне 

випробування з загальних 

навчальних правничих 

компетентностей – ЗНО  

Загальна 

сума 

балів, 

0,001 Кількість балів 

[100-200] 

Кількість балів 

[100-200] 

Кількість балів 

[100-200] 

Рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

1.  Чівільча Владислав Миколайович Рекомендовано 

на бюджет за 

пріоритетом #1 

169 166 187 522 

2.  Іванов Іван Миколайович Рекомендовано 

на бюджет за 

пріоритетом #1 

159 138 172 469 

3.  Рой Гліб Станіславович Рекомендовано 

на бюджет за 

пріоритетом #1 

156 125 172 453 

4.  Івахнюк Юлія Вадимівна К 130 138 184 452 

5.  Бочаров-Туз Володимир Рекомендовано 

на бюджет за 

пріоритетом #1 

171 153 124 448 

6.  Гребенюк Дар’я Георгіївна Рекомендовано 

на бюджет за 

пріоритетом #1 

154 125 167 446 

7.  Хабзей Анна Сергіївна К+ 167 131 131 429 

8.  Безсмолий Святослав Євгенійович К 145 100 176 421 

9.  Гуйван Юлія Ігорівна К+ 161 114 144 419 

10.  Гудаліна Олена Сергіївна К 138 140 138 416 

11.  Кімаєв Сергій Володимирович К+ 130 135 151 416 

12.  Годун Олександра Сергіївна  К 167 107 138 412 

13.  Бричка Андрій Олексійович К 134 146 131 411 

14.  Полудень Карина Анатоліївна + 126 140 144 410 

15.  Хабзей Євгенія Сергіївна + 169 121 117 407 



Право – магістр за неспорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна) 

081 Право 

Частка ліцензованого обсягу для зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб – 8 

16.  Бугера Денис Русланович  К 115 146 138 399 

17.  Тебякін Ігор Сергійович  К 105 131 162 398 

18.  Мірошник Богдан Юрійович К 134 103 157 394 

19.  Захарова Марина Олександрівна К 159 118 111 388 

20.  Касьян Дмитро Віталійович К 121 107 157 385 

21.  Григор’єва Тетяна Іванівна К 121 118 144 383 

22.  Євтушевський Костянтин 

Миколайович 

К 121 107 151 379 

23.  Жигарьова Наталія Геннадіївна  К 134 114 124 372 

24.  Чеботарь В’ячеслав Юрійович К 126 128 111 365 

25.  Ланчуковська Катерина Олександрівна К 100 110 144 354 

26.  Цуркан Марина Миколаївна К 115 107 131 353 

27.  Єрьомко Олена Василівна К 100 100 131 331 

28.  Савченко Анастасія Вікторівна К 100 110 100 310 

29.  Красножонов Андрій Володимирович К 100 103 105 308 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Пріоритет 

- 

наявність 

оригіналу 

Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови 

– ЗНО 

Єдине фахове 

вступне 

випробування з 

права – ЗНО 

Єдине фахове вступне 

випробування з 

загальних навчальних 

правничих 

компетентностей – ЗНО 

Загальна 

сума балів, 

0,001 

Кількість балів 

[100-200] 

Кількість балів 

[100-200] 

Кількість балів 

[100-200] 

Рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

1 Капітан Анна Олександрівна довідка 161 125 111 397 
2 Мицюк Михайло Петрович + 105 138 151 394 

3 Гладка Дар’я Ігорівна + 138 103 144 385 



ІV Ухвалили:  
4.1. Взяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 
4.2. Рекомендувати до зарахування за результатом конкурсного відбору осіб, які вступають на 1 курс заочної форми навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право» за загальним рейтингом, пріоритетністю поданих заяв, 

ураховуючи середній бал диплома про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра (спеціаліста) для вступників 

спеціальності 053 «Психологія» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на нижче зазначені конкурсні пропозиції 2018 року: 

4 Каліман Анастасія Сергіївна  + 142 103 124 369 

5 Тарасенко Руслана Петрівна довідка 134 100 117 351 



 

 



 

 
V Слухали: Про допуск до складання додаткових вступних іспитів осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою 

спеціальністю для участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за 

спеціальностями 113 Прикладна математика, 035 Історія та археологія, 011 Освітні, 

педагогічні науки.  

 

V Виступив: Голова єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури Михида 

С. П. з інформацією про допуск до складання додаткових вступних іспитів осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою 

спеціальністю для участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за 

спеціальностями 113 Прикладна математика, 035 Історія та археологія, 011 Освітні, 

педагогічні науки.  

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

113 Прикладна математика  

–  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістра / спеціаліста, 1 курс (денна) 

Освітньо-наукова програма: Прикладна математика 

Частка ліцензованого обсягу – 10; кількість державних місць – 1 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА  

 

035 Історія та археологія  

–  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістра / спеціаліста, 1 курс (денна) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Вибіркові питання прикладної 

математики 

Кількість балів [0; 1] 

1.  Іванов Євген Ігорович  

2.  Кухаренко Олексій Володимирович  

3.  Харченко Діана Сергіївна  



 

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія 

Частка ліцензованого обсягу – 10; кількість державних місць – 1 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

 

011 Освітні, педагогічні науки 

–  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / спеціаліста, 1 курс (денна) 

Освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки 

Частка ліцензованого обсягу – 15; кількість державних місць – 3 

 

V УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспырантури взяти до 

відома. 

5.2. Допустити до складання додаткових вступних іспитів зазначених вище осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою 

спеціальністю для участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за 

спеціальностями 113 Прикладна математика, 035 Історія та археологія, 011 Освітні, 

педагогічні науки. 

 

VІ Слухали: Про допуск до складання додаткових вступних іспитів осіб, які здобули 

ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю для 

участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

та подали заяви на конкурсні пропозиції заочної форми навчання за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки. 

 

VІ Виступив: Голова єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури Михида С. П.  з 

інформацією про допуск до складання додаткових вступних істипів осіб, які здобули 

ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю 

для участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції заочної форми навчання за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

 

011 Освітні, педагогічні науки 

–  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / спеціаліста, 1 курс (заочна) 

Освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Вибіркові питання прикладної 

математики 

Кількість балів [0; 1] 

1.  Боровий Дмитро Миколайович  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Вибіркові питання прикладної 

математики 

Кількість балів [0; 1] 

1.  Долгіх Ярослав Вікторович  



 

Частка ліцензованого обсягу – 15; кількість державних місць – 3 

 

VІ Ухвалили:  
6.1. Інформацію голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспырантури взяти 

до відома. 

6.2. Допустити до складання додаткових вступних іспитів зазначених вище осіб, 

які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою 

спеціальністю для участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції заочної форми навчання за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії О. А. Семенюк 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії Н.В. Подопригора 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Вибіркові питання прикладної 

математики 

Кількість балів [0; 1] 

1. Сємендяєв Максим Романович  

2. Лобода Ольга Євгенівна   

3.  Олізько Олена Вікторівна   


