
Витяг з протоколу № 47

засідання приймальної комісії  
Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

від 14 серпня 2019 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.,  Кричун Л. П.,  Рацул А. Б.,  Ріжняк Р. Я.,  Стратан-Артишкова.  Т.Б.,  Турчак А.Л.,  Філоретова Л. М.,
Болілий В.О.,  Ватульова А.Л.,  Лещенко О.А.,  Полудень С.Є.,  Самосьєв О.С.,  Самосьєва Ю.Й.,  Сокоренко О.С.,
Штанько А.Б., Щорба Т.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про затвердження результатів додаткових вступних іспитів осіб,  які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста)  за іншою спеціальністю для участі в конкурсному відборі за  денною формою здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії за спеціальностями 113 Прикладна математика, 081 Право, 035 Філологія відповідно до конкурсних пропозицій
2019 року.

3. Про затвердження результатів додаткових вступних іспитів осіб,  які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) за іншою спеціальністю для участі в конкурсному відборі за  заочною формою здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року.

ІІ. 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 за денною формою здобуття освітньо-наукового ступеня



доктора філософії  за спеціальностями 113 Прикладна математика, 081 Право, 035 Філологія відповідно до конкурсних пропозицій
2019 року.

ІІ. Виступив: Голова єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та докторантури 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 за  денною  формою здобуття  освітньо-наукового  ступеня  доктора  філософії  за
спеціальностями 113 Прикладна математика, 081 Право, 035 Філологія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність: 113 Прикладна математика 
–  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістра / спеціаліста, 1 курс (денна)

Освітньо-наукова програма: Прикладна математика
Частка ліцензованого обсягу – 7; кількість державних місць – 2

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові
Конкурсний предмет: Вибіркові

питання прикладної математики
Кількість балів [0; 1]

1. Демідов Валерій Вікторович 1
2. Довгенко Володимир Вячеславович 1
3. Лопуленко Владислав Валентинович 1
4. Туртуріка Віктор Ігорович 1

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Спеціальність: 081 Право 
–  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістра / спеціаліста, 1 курс (денна)

Освітньо-наукова програма: Право
Частка ліцензованого обсягу – 3; кількість державних місць – 1

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові
Конкурсний предмет: Галузеве

право
Кількість балів [0; 1]

1. Кіблик Дар’я Володимирівна  1

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 



Спеціальність: 035 Філологія 
–  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / спеціаліста, 1 курс (денна)

Освітньо-наукова програма: Українська мова
Частка ліцензованого обсягу – 3; кількість державних місць – 1

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові
Конкурсний предмет: Основи

мовознавства
Кількість балів [0; 1]

1. Патлата Ганна Вадимівна 1

IІ. Ухвалили: 

2.1. Взяти інформацію Голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та докторантури до відома.

2.2. Затвердити результати додаткових вступних іспитів від 14 серпня 2019 року зазначених вище осіб, які здобули ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста)  за  іншою  спеціальністю  для  участі  в  конкурсному  відборі за  денною  формою здобуття
освітньо-наукового ступеня доктора філософії  за спеціальностями 113 Прикладна математика, 081 Право, 035 Філологія відповідно до
конкурсних пропозицій 2019 року.

ІІІ. 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 за заочною формою здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року.

ІІІ. Виступив: Голова єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та докторантури Михида С. П. з інформацією про допуск до
складання  додаткових вступних іспитів Підлубну Юлію Василівну,  яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень  спеціаліста  за  іншою
спеціальністю  для  участі  в  конкурсному  відборі за  заочною  формою здобуття  освітньо-наукового  ступеня  доктора  філософії  за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки відповідно до конкурсної пропозиції 2019 року.

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Спеціальність: 113 Прикладна математика 
–  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / спеціаліста, 1 курс (заочна)

Освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки
Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 10 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний предмет: Загальна



з/п
педагогіка

Кількість балів [0; 1]
1. Підлубна Юлія Василівна 1

IІІ. Ухвалили: 

3.1. Взяти інформацію Голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та докторантури до відома.

3.2. Затвердити результати  додаткових вступних іспитів від 14 серпня 2019 року з загальної педагогіки  Підлубної Юлії Василівни,
яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста  за іншою спеціальністю  для участі  в конкурсному відборі за  заочною формою
здобуття  освітньо-наукового  ступеня  доктора  філософії  за  спеціальністю  011  Освітні,  педагогічні  науки відповідно  до  конкурсної
пропозиції 2019 року.

Голова приймальної комісії О. А. Семенюк

Відповідальний секретар приймальної комісії Н.В. Подопригора


