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Витяг з протоколу № 17 

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

від 10 серпня 2020 року       м. Кропивницький 

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

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; 

Вдовенко В.В. – відповідальний секретар  приймальної комісії; 

Нестеренко Т.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., Гаєвський 

М.В., Полудень С.Є., Петренко М.В. Самосьєв О.С., Самосьєва Ю.Й., 

Гурова О.М. Сокоренко О.С., Штанько А.Б., Арсірій О.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

2. Допуск до складання додаткових вступних іспитів осіб, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю для участі у 

конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та 

подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за спеціальностями 011 

Освітні, педагогічні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Фізика). 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

2. СЛУХАЛИ: про допуск до складання додаткових вступних іспитів осіб, які здобули 

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

участі у конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та 

подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за спеціальностями 011 Освітні, 

педагогічні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Фізика). 

 

ВИСТУПИЛИ: секретар єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та 

докторантури Гурова О.М. з інформацією про допуск до складання додаткових вступних 

іспитів осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 

іншою спеціальністю для участі у конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового 

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

спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня 

освіта (Фізика). 
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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 – 5; кількість державних місць – 1 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

014 Середня освіта (Фізика) 

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

Освітньо-наукова програма: Середня освіта (Фізика) 

Частка ліцензованого обсягу – 3; кількість державних місць – 0 

 

 

 

 

 

IІ УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію секретаря єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та 

докторантури взяти до відома. 

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

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

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Загальна педагогіка  

Кількість балів [0; 1] 

1. Богомолов Андрій 

Альбертович  

 

2. Заєць Ростислав 

Геннадійович 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Вибіркові питання 

прикладної математики  

Кількість балів [0; 1] 

1. Єлькін Валентин Ілліч  

2. Скакун Дмитро 

Юрійович 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Фізика та методика її 

викладання  

Кількість балів [0; 1] 

1. Крамаренко Наталія 

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

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

спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня 

освіта (Фізика). 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 

 
 


