
Протокол № 31(II) 

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

від 28 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: 

1. Про допуск до участі в конкурсному відборі осіб, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за денною формою здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 113 Прикладна математика, 014 

Середня освіта (фізика), 011 Освітні, педагогічні науки, 032 Історія та археологія, 035 

Філологія відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

2. Про допуск до участі в конкурсному відборі осіб, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за заочною формою здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 

081 Право, 014 Середня освіта (фізика) відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

І. Слухали: Про допуск до участі в конкурсному відборі осіб, які здобули ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за денною формою здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 113 Прикладна 

математика, 014 Середня освіта (фізика), 011 Освітні, педагогічні науки, 032 Історія та 

археологія, 035 Філологія відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

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

інформацією про допуск до участі у конкурсному відборі осіб, які здобули ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за денною формою здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 113 Прикладна 

математика, 014 Середня освіта (фізика), 011 Освітні, педагогічні науки, 032 Історія та 

археологія, 035 Філологія відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

Голова єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури зазначив, що згідно 

Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного 



університету імені Володимира Винниченка в 2020 році особи, які склали вступні 

випробування з результатами, що дають змогу сформувати конкурсний бал відповідно до 

передбачених Правилами прийому конкурсних показників, можуть бути допущені до 

участі в конкурсному відборі на загальних підставах за рейтингом. Рейтинговий 

список упорядковано за конкурсним балом від більшого до меншого, зазначено 

прізвище, ім’я та по батькові вступника. Встановлене правило дозволяє визначити 

послідовність вступників у рейтинговому списку: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

113 Прикладна математика  

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

Освітньо-наукова програма: Прикладна математика 

Форма здобуття освіти: денна 

Конкурсна пропозиція: бюджетна 

Частка ліцензованого обсягу – 7; кількість державних місць – 2;  

кількість місць за кошти фізичних та /або юридичних осіб - 5 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Іноземна 

мова 

[60;100] 

Філософія 

[60;100]  

Прикладна 

математика 

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів 

[60;100] 
Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,5 
Рекомендовані до зарахування на місця за державним замовленням - 2 

1 Чалий Сергій Олексійович 23.75 21.50 45.50 90.75 

2 Єлькін Валентин Ілліч 21.50 18.75 31.50 71.75 

Рекомендовані до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

3 Скакун Дмитро Юрійович 18.75 18.50 31.50 68.75 

 

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)  

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

Освітньо-наукова програма: Середня освіта (фізика) 

Форма здобуття освіти: денна 

Конкурсна пропозиція: бюджетна 

Частка ліцензованого обсягу – 3; кількість державних місць – 0;  

кількість місць за кошти фізичних та /або юридичних осіб – 3 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Іноземна 

мова 

[60;100] 

Філософія 

[60;100]  

Фізика та 

методика 

викладанн

я фізики 

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів 

[60;100] 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,5 
Рекомендовані до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

1 Шаповалов Владислав Ігорович 20 18.75 42.50 81.25 

2 Довгополий Олександр Сергійович 18.75 19.25 40 78 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА  

032 Історія та археологія  

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

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія 



Форма здобуття освіти: денна 

Конкурсна пропозиція: бюджетна 

Частка ліцензованого обсягу – 3; кількість державних місць – 2;  

кількість місць за кошти фізичних та /або юридичних осіб – 1 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Іноземна 

мова 

[60;100] 

Філософія 

[60;100]  

Історія 

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів 

[60;100] 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,5 
Рекомендовані до зарахування на місця за державним замовленням - 2 

1 Мацюк Андрій Андрійович 23 24 46 93 

2 Москальчук Катерина Віталіївна 22.50 24.50 46 93 
Рекомендовані до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

3 Телих Тетяна Анатоліївна 23.25 22.50 45 90.75 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ  

035 Філологія 

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

Освітньо-наукова програма: Філологія (українська література/українська мова) 

Форма здобуття освіти: денна 

Конкурсна пропозиція: бюджетна 

Частка ліцензованого обсягу – 3; кількість державних місць – 1;  

кількість місць за кошти фізичних та /або юридичних осіб - 2 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Іноземна 

мова 

[60;100] 

Філософія 

[60;100]  

Філологія 

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів 

[60;100] 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,5 
Рекомендовані до зарахування на місця за державним замовленням - 1 

1 Бойко Вікторія Валентинівна 23.75 22.50 47.50 93.75 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

011 Освітні, педагогічні науки 

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

Освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки 

Форма здобуття освіти: денна 

Конкурсна пропозиція: бюджетна 

Частка ліцензованого обсягу – 5; кількість державних місць – 1 

кількість місць за кошти фізичних та /або юридичних осіб - 4 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Іноземна 

мова 

[60;100] 

Філософія 

[60;100]  

Педагогіка  

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів 

[60;100] 
Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,5 
Рекомендовані до зарахування на місця за державним замовленням - 1 

1 Гончаренко Іван Сергійович 22.75 22.75 46.50 92 



Рекомендовані до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

2 Богомолов Андрій Альбертович 22.75 24.50 43.50 90.75 

3 Доможирський Євгеній Вікторович 21.25 23 42.50 86.75 

4 Присяжний Віталій Вікторович 23.75 19.25 41.50 84.50 

5 Заєць Ростислав Геннадійович 23.75 19.50 41 84.25 

 

І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури Михиди С. П. 

взяти до відома  

1.2. Допустити до участі у конкурсному відборі зазначених вище осіб, які здобули 

ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за денною формою 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 113 

Прикладна математика, 014 Середня освіта (фізика), 011 Освітні, педагогічні науки, 032 

Історія та археологія, 035 Філологія відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

IІ. Слухали: Про допуск до участі у конкурсному відборі осіб, які здобули ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за заочною формою здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії відповідно до конкурсних пропозицій 2020 

року за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 081 Право, 014 Середня освіта 

(фізика). 

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

інформацією про допуск до участі у конкурсному відборі осіб, які здобули ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за заочною формою здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії відповідно до конкурсних пропозицій 2020 

року за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 081 Право, 014 Середня освіта 

(фізика): 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

 

011 Освітні, педагогічні науки 

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

Освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки 

Форма здобуття освіти: заочна  

Конкурсна пропозиція: небюджетна 

Частка ліцензованого обсягу – 10; кількість місць за кошти фізичних та /або 

юридичних осіб - 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Іноземна 

мова 

[60;100] 

Філософія 

[60;100]  

Педагогіка  

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів 

[60;100] 
Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,5 
Рекомендовані до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

1 Спінул Олена Миколаївна 22.50 23 41.50 87 

2 Мічкур Світлана Михайлівна 22.50 22.50 41 86 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА  

081 Право 

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

Освітньо-наукова програма: Право 



Форма здобуття освіти: заочна  

Конкурсна пропозиція: небюджетна 

Частка ліцензованого обсягу – 7; кількість місць за кошти фізичних та /або 

юридичних осіб - 7 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Іноземна 

мова 

[60;100] 

Філософія 

[60;100]  

Правознавство  

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів 

[60;100] 
Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,5 
Рекомендовані до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

1 Коваленко Наталія Олександрівна 19.50 22.50 45 87 

2 Костецький Сергій Сергійович 20 20.50 42 82.50 

 

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)  

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

Освітньо-наукова програма: Середня освіта (фізика) 

Форма здобуття освіти: заочна 

Конкурсна пропозиція: небюджетна 

Частка ліцензованого обсягу – 7; кількість державних місць – 0;  

кількість місць за кошти фізичних та /або юридичних осіб – 7 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Іноземна 

мова 

[60;100] 

Філософія 

[60;100]  

Фізика та 

методика 

викладання 

фізики 

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів 

[60;100] 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,5 
Рекомендовані до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

1 Харченко Євгеній Сергійович 23.75 23.75 44 91.50 

 

IІ. Ухвалили:  
2.1. Інформацію голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури 

Михиди С. П. взяти до відома 

2.2. Допустити до участі в конкурсі зазначених вище осіб, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії  відповідно до конкурсних пропозиції 2020 року на місця для 

навчання за заочною формою здобуття освіти за спеціальностями 011 Освітні, 

педагогічні науки, 081 Право, 014 Середня освіта (фізика). 

 

 

Голова приймальної комісії, в.о. ректора О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 


