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Протокол № 32 (ІІ) 

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

31 серпня 2020 року (19.00)     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. Про затвердження результатів складання вступних іспитів та допуск до конкурсного відбору осіб, які вступають на 1 курс денної та 

заочної форм навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року. 

2. Про рекомендацію до зарахування осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм навчання здобуття ступня бакалавра на основі 

ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів складання вступних іспитів осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм навчання здобуття 

ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 
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І. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією про результати складання вступних іспитів осіб, 

які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно 

до конкурсних пропозицій 2020 року. 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізика та Математика) 

Частка ліцензованого обсягу – 5, кількість державних місць – 3 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Фізика (26.08.2020) Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1.  Старікова Інна Сергіївна + 156 145 301 

 

На конкурсну пропозицію подано 1 заяву,допущено до конкурсного відбору – 1 особу, рекомендовано на місця державного замовлення 1 особу, 

прохідний конкурсний бал – 301. 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, бюджет 

та/або комерція) 

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Частка ліцензованого обсягу – 25, кількість державних місць – 9 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 

Технологічна  

підготовка (31.08.2020) 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах, державних місць – 9 

1.  Нікітіна Анна Григорівна + 128 180 308 

2.  Дудін Максим Вікторович + 127 178 305 
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3.  Чередніченко Ігор Анатолійович + 140 160 300 

4.  Іваниця Юлія Сергіївна + 128 160 288 

5.  Марук Ілля Володимирович + 119 136 255 

6.  Мисник Алла Вікторівна + 110 144 254 

7.  Дишун Аліна Геннадіївна + 150 144 294 

8.  Тисленко Юрій Павлович + 121 120 241 

9.  Дудін Віктор Олексійович + 113 126 239 

10.  Ільїн Дмитро Олексійович + 102 120 222 

11.  Дроздова Вікторія Геннадіївна  121 Не з явилась  

12.  Сидоренко Катерина Юріївна  110 Не з явилась  

13.  Малюга Олена Валентинівна  101 Не з явилась  

14.  Щербина  Катерина Ігорівна  107 Не з явилась  

15.  Федорченко Наталія Анатоліївнв  121 Не з явилась  

16.  Галушка Вадим Валерійович  122 Не з явився  

 

На конкурсну пропозицію подано 16 заяв, допущено до конкурсного відбору –    10 осіб, рекомендовано на місця державного замовлення на 

загальних підставах – 9 осіб, прохідний конкурсний бал  – 239.. 

Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  1, прохідний конкурсний бал –  222.  

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (денна, виключно 

комерція) 

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 25 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 

Технологічна 

підготовка 

(31.08.2020) 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1.  Танасієнко Євгеній Миколайович + 162 144 306 
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На конкурсну пропозицію подано1 заява,допущено до конкурсного відбору –  1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб –  1, прохідний конкурсний бал –  306.  

 

Конкурсна пропозиція: Професійна освіта (Цифрові технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, бюджет та/або 

комерція) 
Спеціальність: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології) 

Частка ліцензованого обсягу – 15, кількість державних місць – 4 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 

Комп’ютерна  

підготовка (31.08.2020) 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1 Галушка Вадим Валерійович + 122 200 322 

2 Сатир  Вадим Анатолійович + 109 200 309 

3 Щербина Катерина Ігорівна  + 107 176 283 

4 Корик Денис Віталійович + 106 144 250 

 

На конкурсну пропозицію подано 4 заяви,допущено до конкурсного відбору – 4 особи, рекомендовано на місця державного замовлення  4 особи, 

прохідний конкурсний бал – 250. 

 

Конкурсна пропозиція: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс 

(денна, бюджет та/або комерція) 
Спеціальність: 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості 

Частка ліцензованого обсягу – 10, кількість державних місць – 3 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 

Технологічна 

підготовка 

(31.08.2020) 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 
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1 Малюга Олена Валентинівна + 101 200 301 

2 Сидоренко Катерина Юріївна + 110 136 246 

3 Федорченко Наталія Анатоліївна + 121 120 241 

4 Дишун Аліна Геннапдіївна  150 Не з`явилась  

5 Дроздова Вікторія Геннадіївна  121 Не з`явилася  

 

На конкурсну пропозицію подано 5 заяв,допущено до конкурсного відбору –  3 особи, рекомендовано на місця державного замовлення 3 особи, 

прохідний конкурсний бал – 241. 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Інформатика) – бакалавр за іншою спеціальністю, 2 курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Інформатика та математика) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Інформатика 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Трубіна Оксана Василівна + 130 145 275 

На конкурсну пропозицію подано 1 заява,допущено до конкурсного відбору –  1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 1 , прохідний конкурсний бал – 275 .  

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Конкурсна пропозиція: Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, виключно комерція) (неспоріднені спеціальності) 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 7 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 

Теорія держави та права 

і конституційне право 

України 

Загальна 

кількість балів, 
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Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

0,001 

На загальних підставах 

1.  Смірнов Богдан Володимирович + 123.0 130 253 

2.  Маркіна Катерина Олександрівна  + 124.0 125 249 

3.  Андросович Наталія Костянтинівнівна + 118.0 130 248 

4.  Делявська Юлія Михайлівна + 126.0 120 246 

5.  Гришко Микола Станіславович + 143.0 100 243 

6.  Павленко Святослав Васильович + 116.0 105 221 

7.  Запорожець Анастасія Олександрівна   148.0 Не з’явилась  

 

На конкурсну пропозицію подано 7 заяв,допущено до конкурсного відбору – 6 осіб. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 6 , прохідний конкурсний бал – 221 .  

 

Конкурсна пропозиція: Право – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність:081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 6 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія держави та права і конституційне 

право України 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Таліпова Діана Рустамівна  + 115 163 278 

2 Хоружа Олександра Олександрівна   150 126 276 

На конкурсну пропозицію подано 2 заяви,допущено до конкурсного відбору –  2 особи. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 2 , прохідний конкурсний бал –  276.  

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Конкурсна пропозиція: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська – бакалавр за іншою спеціальністю, 

2 курс (денна, виключно комерція) 
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Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська  

Освітньо-професійна програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька мови включно)  

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 2 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Англійська мова 

 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Протас Анна Михайлівна + 142 165 307 

На конкурсну пропозицію подано 1 заяву,допущено до конкурсного відбору –  1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб –  1, прохідний конкурсний бал – 307.  

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Конкурсна пропозиція: Журналістика – бакалавр за іншою спеціальністю, 2 курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність: 061 Журналістика  

Освітньо-професійна програма: Журналістика 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія журналістики 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Бойко Олександр Олександрович - 185 152 337 

2 Кізюн Ростислав Валерійович + довідка 170 137 307 

На конкурсну пропозицію подано 2 заяв,допущено до конкурсного відбору –  2 осіб. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 2 , прохідний конкурсний бал – 307.  

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Українська та англійська мови і літератури) – бакалавр за іншою спеціальністю, 2 курс (денна, 

виключно комерція) 
Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Українська мова і література та Мова і література (англійська)) 
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Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 6 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія журналістики Середній бал 

додатка до диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Топонар Катерина Максимівна + довідка 122 134 256 

На конкурсну пропозицію подано 1 заяв,допущено до конкурсного відбору –  1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб –  1, прохідний конкурсний бал – 256.  

 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, бюджет та/або 

комерція) 
Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) 

Частка ліцензованого обсягу – 10, кількість державних місць – 5 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявніст

ь 

оригінал

у 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Музичне мистецтво 

 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [100; 200] Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1.  Шевцова Сніжана Олександрівна + 152 195 347 

2.  Романова Анна Юріївна  + 142 195 337 

3.  Бакума Олексій Валерійович + 124 200 324 

4.  Сокіл Даяна Сергіївна + 166 150 316 

5.  Кадік Олександра Станіславівна + 145 170 315 

6.  Горячова Марина Олегівна - 148 150 298 

7.  Гребенчуков Андрій Олександрович 

(пільга код 104) 

+ 113 160 273 

8.  Пашев Іван Павлович - 155 Не з”явився 155 

На конкурсну пропозицію подано 8 заяв,допущено до конкурсного відбору – 7 осіб, рекомендовано на місця державного замовлення 5 осіб, 

прохідний конкурсний бал – 315. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  2, прохідний конкурсний бал – 273.  
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Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Образотворче мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, виключно 

комерція) 
Спеціальність: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 20 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Образотворче мистецтво 

(Живопис) 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1.  Шадирь Євген Вадимович + 114 180 294 

2.  Кібукевич Катерина Володимирівна - 140 Не з”явився 140 

На конкурсну пропозицію подано 2 заяви ,допущено до конкурсного відбору –  1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб –  1, прохідний конкурсний бал – 294 .  

 

Конкурсна пропозиція: Хореографія – бакалавр за іншою спеціальністю, 2 курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність: 024 Хореографія  

Освітньо-професійна програма: Хореографія 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 4 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Хореографічне мистецтво 

 
Середній бал 

додатка до диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Чорний  Максим Андрійович + довідка 170 131 301 

На конкурсну пропозицію подано 1 заява ,допущено до конкурсного відбору – 1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб –  1, прохідний конкурсний бал –  301.  

 

Конкурсна пропозиція: Хореографія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Освітньо-професійна програма: Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
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Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 8 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Хореографічне 

мистецтво 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1.  Цариник Руслан Ігорович + 116 140 256 

На конкурсну пропозицію подано 1 заяв,допущено до конкурсного відбору –  1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 1 , прохідний конкурсний бал – 256.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 
Конкурсна пропозиція: Початкова освіта та психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Психологія (практична психологія) 

Частка ліцензованого обсягу – 20, кількість державних місць – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Педагогіка (28.08) Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1.  Бондаренко Оксана Олександрівна  146 175 321 

2.  Бурковська Надія Борисівна  126 143 269 

3.  Караман Катерина Сергіївна  111 144 255 

4.  Томіленко Юлія Олександрівна  147 108 255 

5.  Ільницький Юрій Олександрович + 134 106 240 

6.  Вініченко Денис Андрійович + 138 100 238 

7.  Павлюк Ганна Олександрівна  182 Не з’явилася - 

На конкурсну пропозицію подано 6 заяв,допущено до конкурсного відбору – 6 осіб, рекомендовано на місця державного замовлення 1 особу, 

прохідний конкурсний бал – 321. 

Конкурсна пропозиція: Спеціальна освіта та Дошкільна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, виключно 

комерція) 
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта 
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Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта та Дошкільна освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб –1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 

Анатомія та фізіологія 

31.08 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

  1. Соломаха Олена Сергіївна  143 Не з’явилася  

2. Журавльова Єлизавета Сергіївна  121 80 не склав 

3. Джалілова Тахміна Хуршедівна  126 Не з’явилася  

На конкурсну пропозицію подано 3 заяви, до конкурсного відбору не допущено нікого.  

 
Конкурсна пропозиція: Психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, виключно комерція) 
Спеціальність:053 Психологія 

Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 5 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Загальна психологія 

(28.08) 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1.  Дєдов Роман Русланович  141 170 311 

2.  Журавльова Єлизавета Сергіївна  121 123 244 

На конкурсну пропозицію подано 2 заяви,допущено до конкурсного відбору –  2 особи. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 2 , прохідний конкурсний бал – 244 .  

 

 

І Ухвалили: 

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Затвердити результати конкурсного відбору у поданій пропозиції. 
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ІІ Слухали: Про допуск до фахових вступних випробувань осіб, які вступають на 1, 2 та 3 курси заочної форми здобуття ступня 

бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до 

конкурсних пропозицій 2020 року. 

ІІ Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією про допуск до фахових вступних 

випробувань осіб, які вступають на 1, 2 та 3 курси заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Конкурсна пропозиція: Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 15 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 

Теорія держави та права 

і конституційне право 

України 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1. Мельник Христина Леонідівна + 147.0 140 287 

2. Кобєлєва Анна Вікторівна   135.0 Не з’явилась  

На конкурсну пропозицію подано 2 заяви,допущено до конкурсного відбору –  1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб –  1, прохідний конкурсний бал –  287.  

Конкурсна пропозиція: Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 16 
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№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія держави та права і конституційне 

право України 
Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Гончаренко Ілона-Марія Ростиславівна + 145 163 308 

2 Хоружа Олександра Олександрівна  + 150 150 300 

На конкурсну пропозицію подано 2 заяви,допущено до конкурсного відбору –  2 особи. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб –  2, прохідний конкурсний бал – 300 .  

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
 

Конкурсна пропозиція: Початкова освіта та психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна, комерція) 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Психологія (практична психологія) 

Частка ліцензованого обсягу – 10, кількість державних місць – 0 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Педагогіка (28.08) Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

  1.  Бондаренко Оксана Олександрівна  146 175 321 

2. Бурковська Надія Борисівна  126 143 269 

3. Бірюк Антоніна Ігорівна  155 Не з’явилася - 

На конкурсну пропозицію подано 3 заяви,допущено до конкурсного відбору –  2 осіб. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб –  2, прохідний конкурсний бал – 269.  

 

Конкурсна пропозиція: Початкова освіта та дошкільна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна, бюджет та/або 

комерція) 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Дошкільна освіта 
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Частка ліцензованого обсягу – 10, кількість державних місць – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Педагогіка (28.08) Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1.  Остафій Карина Анатоліївна + 146 140 286 

2.  Шевченко Аліна Олександрівна + 138 106 244 

3.  Козирьова Анастасія Олександрівна + 119 100 219 

4.  Павленко Вікторія Сергіївна  135 Не з’явилася - 

5.  Павлюк Ганна Олександрівна  182 Не з’явилася - 

На конкурсну пропозицію подано 5 заяв,допущено до конкурсного відбору – 3 осіб, рекомендовано на місця державного замовлення 1 особу, 

прохідний конкурсний бал – 286. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  2, прохідний конкурсний бал – 219.  

 

 
Конкурсна пропозиція: Дошкільна освіта та Початкова освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна, виключно 

комерція) 
Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта та Початкова освіта 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 20 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Педагогіка (28.08) Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

   1. Матвієнко Олена Володимирівна + 166 100 266 

2. Сінішина Юлія Сергіївна + 122 136 258 

3. Носачова Катерина Володимирівна + 133 100 233 

4. Дроздова Вікторія Геннадіївна  121 Не з’явилася - 

 
На конкурсну пропозицію подано 4 заяви,допущено до конкурсного відбору –  3 осіб. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 3 , прохідний конкурсний бал – 233 .  
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Конкурсна пропозиція: Психологія (Практична психологія) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна,  комерція) 

Спеціальність: 053 Психологія  

Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія) 

Частка ліцензованого обсягу – 5, кількість державних місць – 0 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Загальна психологія 

(28.08) 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

   1. Кобєлєва Анна Вікторівна  135 153 288 

2. Островська-Шевченко Олена Валеріївна  134 143 277 

3. Джалілова Тахміна Хуршедівна + 126 127 253 

4. Недолужко Вікторія Вікторівна  119 120 239 

5. Мащак Данило Васильович УБД 105 110 215 

На конкурсну пропозицію подано 5 заяв,допущено до конкурсного відбору –  5 осіб. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 5 , прохідний конкурсний бал – 215 .  

 

Конкурсна пропозиція: Психологія – бакалавр на основі іншої спеціальності, 2 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 053 Психологія 

Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 16 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Середній бал 

додатка до диплома 
Педагогіка (28.08) Загальна 

кількість балів, 
0,001  

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

  1. Ревенко Даря-Софія Ігорівна + 187 167 354 

2. Релік Ольга Валеріївна  169 170 339 

3. Попова Олександра Михайлівна  151 153 304 

На конкурсну пропозицію подано 3 заяви,допущено до конкурсного відбору –  3 осіб. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 3 , прохідний конкурсний бал – 304 .  
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Конкурсна пропозиція: Журналістика – бакалавр за іншою спеціальністю, 2 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 061 Журналістика  

Освітньо-професійна програма: Журналістика 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 4 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Теорія журналістики Середній бал 

додатка до диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Гребенюк Катерина Олександрівна + довідка 180 137 317 

На конкурсну пропозицію подано 1заяв,допущено до конкурсного відбору – 1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб –1  , прохідний конкурсний бал –317 .  

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
Конкурсна пропозиція: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська – бакалавр за іншою спеціальністю, 2 курс 

(заочна, виключно комерція) 
Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська  

Освітньо-професійна програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька мови включно)  

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Англійська мова 

 
Середній бал 

додатка до диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Хільченко Дар’я Сергіївна  +довідка 165 188,6 353,6 

На конкурсну пропозицію подано 1заяв,допущено до конкурсного відбору –  1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб –  1, прохідний конкурсний бал – 353,6 .  

.  
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МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (заочна, бюджет та/або 

комерція) 
Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) 

Частка ліцензованого обсягу – 20, кількість державних місць – 2 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 
Музичне мистецтво 

 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

6.  Ніколенко Катерина Вадимівна + 131 200 331 

7.  Коваленко Дар’я Андріївна + 143 180 323 

8.  Сокіл Даяна Сергіївна - 166 150 316 

9.  Кадік Олександра Станіславівна - 145 170 315 

10.  Горячова Марина Олегівна - 148 150 298 

На конкурсну пропозицію подано 7 заяв,допущено до конкурсного відбору – 7 осіб, рекомендовано на місця державного замовлення 2 осіб, 

прохідний конкурсний бал – 323. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  2 

 прохідний конкурсний бал – 298 .  

 

Конкурсна пропозиція: Хореографія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Освітньо-професійна програма: Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 8 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявніс

ть 

оригінал

у 

Українська мова та література 

(ЗНО) 
Хореографічне 

мистецтво 
Загальна 

кількість балів, 
0,001 Кількість балів [100; 200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1.  Гронська Людмила Богданівна + 131 160 291 

На конкурсну пропозицію подано 1 заяв,допущено до конкурсного відбору –  1особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 
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юридичних осіб – 1 , прохідний конкурсний бал – 291 .  

 

Конкурсна пропозиція: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр за іншою спеціальністю, 2 курс (заочна, 

виключно комерція) 
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Освітньо-професійна програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 13 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Образотворче мистецтво 

(Живопис) 

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Іванова Анна Василівна - Не з”явився 193 193 

На конкурсну пропозицію подано 1 заяву , до конкурсного відбору нікого не допущено, оскільки вступник не з’явився на фаховий іспит. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи 

 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 

Історія фізичної 

культури та 

фізіологічні основи 

фізичного виховання 

та спорту 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1 Намєснік Іван Іванович + 103 128 231 

На конкурсну пропозицію подано 1 заяв,допущено до конкурсного відбору – 1 особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 1 , прохідний конкурсний бал – 231 .  
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Конкурсна пропозиція: Середня освіта (фізична культура) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 5 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 

Історія фізичної 

культури та 

фізіологічні основи 

фізичного виховання 

та спорту 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 

200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1 Забродна Ірина Іванівна + 113 130 243 

На конкурсну пропозицію подано 1 заяву,допущено до конкурсного відбору – 1  особу. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 1 , прохідний конкурсний бал – 243 .  

 

Конкурсна пропозиція: Фізична культура і спорт– бакалавр  за іншою спеціальністю, 2 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Освітньо-професійна програма: Фізична культура і спорт 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 2 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Фізична підготовка та історія фізичної 

культури  

Середній бал 

додатка до 

диплома, 
0,001 

Загальна 

кількість 

балів, 
0,001 

Кількість балів [100; 200] 

На загальних підставах 

1 Чорна Руслана Євгенівна (довідка) 179 150 329 

2 Гур’єва Анастасія Олександрівна (довідка) 173 155 328 

На конкурсну пропозицію подано 2 заяви,допущено до конкурсного відбору – 2 особи. Рекомендовано на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 2 , прохідний конкурсний бал –  328. 

ІІ Ухвалили: 

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 
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2.2. Затвердити результати конкурсного відбору у поданій пропозиції  

 

 

   Голова приймальної комісії, ректор  О. А. Семенюк 

   Відповідальний секретар приймальної комісії  В.В. Вдовенко 

 


