
Протокол № 20 (ІІ)  

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

14 серпня 2020 року (16.00)     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. Затвердження результатів додаткових фахових вступних випробувань від 14 серпня 

2020 року осіб, що беруть участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра 

за неспорідненою спеціальністю в ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до 

конкурсних пропозицій 2020 року.  

2. Затвердження результатів єдиного вступного випробування з іноземної 

(англійської або німецької) мови від 14 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 

курс денної та заочної форми здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра за 

неспорідненою спеціальністю (без ЗНО) до ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до 

конкурсних пропозицій 2020 року. 

3. Затвердження результатів іспиту з української мови осіб, які вступають на 1 курс 

заочної форм здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти до ЦДПУ ім. В. Винниченка виключно за кошти фізичних або юридичних осіб 

відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

4. Допуск до участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка. 

5. Допуск до складання основних вступних випробувань осіб, які здобули ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному 

відборі за денною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальностями 113 Прикладна математика, 032 Історія та археологія, 011 Освітні, 

педагогічні науки, 014 Середня освіта (фізика), 035 Філологія (Укр. література), 

081 Право відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

6. Допуск до складання основних вступних випробувань осіб, які здобули ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному 

відборі 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 

1. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів додаткових фахових вступних 

випробувань від 14 серпня 2020 року осіб, що беруть участь у конкурсному відборі на 

здобуття ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю в ЦДПУ ім. В. Винниченка 

відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.  

ВИСТУПИЛИ: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко ознайомила присутніх з результатами додаткових фахових іспитів від 

14 серпня 2020 року, який складали в ЦДПУ  ім. В. Винниченка особи, що беруть участь у 

конкурсному відборі  на здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра 

та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю.  

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Конкурсна пропозиція: Комп’ютерні науки – магістр за неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) без ЗНО 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Спеціальність: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Образотворче мистецтво) – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна)  

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома.  

2.  Затвердити результати додаткових фахових іспитів від 14 серпня 2020 року.  

  

2. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів вступного іспиту з іноземної 

(англійської або німецької) мови від 14 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс 

денної та заочної форми здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра за 

неспорідненою спеціальністю (без ЗНО) до ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до 

конкурсних пропозицій 2020 року. 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Конкурсний предмет:   

Дискретна математика та програмування 

Кількість балів [0; 1] Результат екзамену 

1. Присяжнюк Олена Віталіївна 1 «склав» 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Конкурсний предмет:    

Творчий конкурс з композиції 

Кількість балів [0; 1] Результат екзамену 

1. Іванова Анна Василівна 1 «склав» 

2. Лянна Наталія Миколаївна 1 «склав» 



ВИСТУПИЛИ: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко поінформувала про результати вступного іспиту з іноземної 

(англійської або німецької) мови від 14 серпня 2020 року  

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

Конкурсна пропозиція: Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна), без ЗНО 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 

Вступний іспит з 

іноземної (англійської) 

мови  
[100; 200]  

Відмітка про 

перезарахування 

1.  Габуда Марина Іванівна 130  

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Спеціальність: 053 Психологія 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр на основі магістра (спеціаліста) 1 курс 

(денна), без ЗНО   

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 

Конкурсний предмет: 
Вступний іспит з 

іноземної (англійської) 

мови [100; 200]  

Відмітка про 

перезарахування 

1.  Ліснича Олеся Миколаївна 126  

 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр на основі магістра (спеціаліста) 1 курс 

(заочна), без ЗНО   

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 

Конкурсний предмет: 
Вступний іспит з 

іноземної (англійської) 

мови [100; 200] 

Відмітка про 

перезарахування 

1.  Сачко Світлана Григорівна 115  

2.  Дорошевська Тетяна Анатоліївна 100  

3.  Токаренко Надія Олексіївна 161  

4.  Чабаненко Людмила Євгеніївна 194  

5.  Новікова Вікторія Петрівна 134  

6.  Кужель Катерина Миколаївна 194  

7.  Шкода Ганна Миколаївна 138  

8.  Петренко Катерина Миколаївна 188  

 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 

Конкурсний предмет: 
Вступний іспит з 

іноземної (німецької) 

мови [100; 200]  

Відмітка про 

перезарахування 

1.  Жигорьова Наталія Геннадіївна 154  



Спеціальність: 073 Менеджмент 

Конкурсна пропозиція: Управління навчальним закладом – магістр на основі магістра 

(спеціаліста), 1 курс (заочна), без ЗНО 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 

Конкурсний предмет: 
Вступний іспит з 

іноземної (англійської) 

мови [100; 200] 

Відмітка про 

перезарахування 

1.  Богун Анна Олександрівна 142  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. 

2. Затвердити результати вступного іспиту з іноземної (англійської або німецької) 

мови  від 14 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

на умовах перехресного вступу, без ЗНО. 

3. Допустити до участі у фахових вступних випробуваннях за результатами 

успішного складання вступного іспиту з іноземної (англійської або німецької) 

мови таких осіб:  

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

Конкурсна пропозиція: Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна), без ЗНО 

1. Габуда Марина Іванівна 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Спеціальність: 053 Психологія 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр на основі магістра (спеціаліста) 1 курс 

(денна), без ЗНО   

1. Ліснича Олеся Миколаївна 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр на основі магістра (спеціаліста) 1 курс 

(заочна), без ЗНО 

1. Дорошевська Тетяна Анатоліївна 

2. Жигорьова Наталія Геннадіївна 

3. Кужель Катерина Миколаївна 

4. Новікова Вікторія Петрівна 

5. Петренко Катерина Миколаївна 

6. Сачко Світлана Григорівна 

7. Токаренко Надія Олексіївна 

8. Чабаненко Людмила Євгеніївна 

9. Шкода Ганна Миколаївна 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Конкурсна пропозиція: Управління навчальним закладом – магістр на основі магістра 

(спеціаліста), 1 курс (заочна), без ЗНО 

1. Богун Анна Олександрівна 



3. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів вступного іспиту з української мови від 

14 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс заочної форм для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

ВИСТУПИЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії В. В. Вдовенко з 

інформацією про результати складання вступного іспиту з української мови від 

14 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс заочної форми для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА  

Конкурсна пропозиція: Політологія – бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти, 1 курс (заочна, комерція) 

Спеціальність: 052 Політологія 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 
Українська мова  

[100; 200]  
Відмітка про 

перезарахування 

1.  Євдокимов Олег Леонідович 103 (сто три)  

2.  
Державець Анатолій 

Анатолійович 
105 (сто п’ять)  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити результати вступного іспиту з української мови від 14 серпня 2020 

року осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

 

4. СЛУХАЛИ: Допуск до участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 серпня 2020 року. 

ВИСТУПИЛИ: Заступник голови приймальної комісії Т. А. Нестеренко, яка 

зазначила, що відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти у 2020 році та 

пункту 1 параграфа 4  Правил прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка 

конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється у формі 

єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови – ЄВІ та єдиного фахового вступного 

випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей – ЄФПП (за 

умови успішного складання ЄВІ та кожного блоку ЄФПП). 

Подання документів в електронній формі та їх реєстрація в ЄДБО розпочалася 5 

серпня 2020 року й триватиме до 22 серпня 2020 року. Станом на 16.00 14 серпня 

2020 року на вступ до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року зареєстровано заяви таких осіб: 

 СЛУХАЛИ:  

 

 



ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма: Право  

Конкурсна пропозиція: Право – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна, комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 25, кількість державних місць – [1;5] 

 

№  

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи 

Пріоритет К1xП1, де П1 – 

оцінка єдиного 

фахового вступного 

іспиту з іноземної мови 
за шкалою від 100 до 

200 балів, а К1 на рівні 

0,25 

К2xП2, де П2 – оцінка 

єдиного фахового 

вступного випробування 

за тест з права, а К2 на 

рівні 0,5 

К3xП3, де П3 – оцінка 

єдиного фахового 

вступного випробування 

за тест із загальних 

навчальних правничих 

компетентностей, а К3 

на рівні 0,25 

Конкурсний 

бал 

1 
Лісовенко Олександр 

Олександрович 
1 46 79 47 172 

2 
Колісник Анна 

Сергіївна 
1 39 78 34,25 151,25 

3 
Беззубов Андрій 

Володимирович 
1 43 59 36 138 

4 
Білошапка Денис 

Юрійович 
2 36 56,5 34,25 126,75 



5. СЛУХАЛИ: Допуск до складання основних вступних випробувань осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в 

конкурсному відборі за денною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальностями 113 Прикладна математика, 032 Історія та археологія, 011 

Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (фізика), 035 Філологія (Укр. література), 

081 Право відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: секретар єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та 

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

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

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

філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за 

спеціальностями 113 Прикладна математика, 032 Історія та археологія, 011 Освітні, 

педагогічні науки, 014 Середня освіта (фізика), 035 Філологія (Укр. література), 081 

Право. 

 
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×0,25 

На загальних підставах  

1 Єлькін Валентин 

Ілліч 
   

 

2 Скакун Дмитро 

Юрійович 
   

 

3 Чалий Сергій 

Олексійович 
   

 

 

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 

викладання 

фізики 

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів 

[60;100] 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 



На загальних підставах 

1 Довгополий Олександр 

Сергійович 

 
  

 

2 Шаповалов Владислав 

Ігорович 

 
  

 

 

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×0,25 

На загальних підставах 

1 Богомолов Андрій 

Альбертович 

 
  

 

2 Гончаренко Іван 

Сергійович 

 
  

 

3 Доможирський Евгеній 

Вікторович 

 
  

 

4 Заєць Ростислав 

Геннадійович 

 
  

 

5 Присяжний Віталій 

Вікторович 

 
  

 

 

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×0,25 

На загальних підставах 

1 Мацюк Андрій 

Андрійович 

 
  

 

2 Москальчук Катерина 

Віталіївна 

 
  

 

3 Телих Тетяна Анатоліївна     



081 Право 

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

Освітньо-наукова програма: Право 

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]  

Правознавство 

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів[60;100] 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

На загальних підставах 

1 Гудаліна Олена 

Сергіївна 

 
  

 

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×0,25 

На загальних підставах 

1 Бойко Вікторія 

Валентинівна 

 
  

 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

докторантури О. М. Гурової взяти до відома. 

2. Допустити до складання основних вступних іспитів зазначених вище осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі у 

конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року денної форми навчання за 

спеціальностями 113 Прикладна математика, 032 Історія та археологія, 011 Освітні, 

педагогічні науки, 014 Середня освіта (фізика), 035 Філологія (Укр. література), 081 

Право.  

 

 

 6. СЛУХАЛИ: Допуск до складання основних вступних випробувань осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в 

конкурсному відборі 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. 

 



  ВИСТУПИЛИ: секретар єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури 

та докторантури О. М. Гурова  з інформацією про допуск до складання основних 

вступних іспитів осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) для участі у конкурсному відборі для здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції 

заочної форми навчання 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×0,25 
На загальних підставах 

1 Жабковська Анастасія 

Миколаївна 

 
  

 

2 Мічкур Світлана 

Миколаївна 

 
  

 

3 Спінул Олена 

Миколаївна 

 
  

 

 

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-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×0,25 

На загальних підставах 

1 Коваленко 

Наталія 

Олександрівна 

 

  

 

2 Костецький 

Сергій 

Сергійович 

 

  

 



3 Шафут Василь 

Басельович 

 
  

 

4 Рой Гліб 

Станіславович 

 
  

 

 
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 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×0,25 
На загальних підставах 

1 Харченко Євгеній 

Сергійович 

 
  

 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію секретаря єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури 

взяти до відома 

2. Допустити до складання основних вступних випробувань зазначених вище 

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

для участі в конкурсному відборі для здобуття 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                                                                О. А. Семенюк 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. В. Вдовенко 

  


