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Протокол № 40 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

10 серпня 2021 року                                                                  м. Кропивницький 

Присутні:  Соболь Є.Ю. – 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., Черньонков Я.О., Л. П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., Фурсикова 

Т.В., Турчак А.Л., Філоретова Л. М., Болілий В.О., Ватульова А.Л., Гаєвський 

М.В., Переверзєв Д.М., Петренко М.В. Самосьєв О.С., Самосьєва Ю.Й., 

Стрілець-Бабенко О.В., Сокоренко О.С., Штанько А.Б., Калашник О.О. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які 

вступають на 1, 2, 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

2. Зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які 

вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

3. 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, 081 Право, 

113 Прикладна математика. 

4. 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 заочної форми навчання за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Про зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору на навчання 

осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі 

освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 

2021 року. 

. 

І. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією, що 

особи, які  вступають на 1, 2, 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, були рекомендовані на комерційну 

форму навчання та виконали вимоги до зарахування до 09 серпня, підлягають зарахуванню 

відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.    
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, комерція) 

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

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

 

1. Гайнанов Олег Олегович 

2. Тітаренко Ярослав Олегович 

3. Савченко Костянтин Вікторович 

4. Баранько Яна Олександрівна 

Конкурсна пропозиція: Професійна освіта (Цифрові технології) – бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, 2 курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 

1. Лутаєнко Владислав Сергійович 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Інформатика) – бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, 2 курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика)      Освітньо-професійна програма: 

Середня освіта (Інформатика та математика) 

1. Нікішова Олена Василівна 

 

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 

1. Ткаченко Іван Іванович 

2. Богатиренко Сергій Дмитрович 

 

Конкурсна пропозиція: Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна, 

виключно комерція) (споріднені спеціальності) 
Спеціальність: 081 Право   Освітньо-професійна програма: Право 

1. Гордуз Олександр Юрійович 

2. Лівітчук Олексій Віталійович 

3. Михайлюк Денис Сергійович 

4. Макадзьоба Віталій Вікторович 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Конкурсна пропозиція: Спеціальна освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс 

(денна, виключно комерція) 
Спеціальність: 016.02 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка) 

Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка) 

1. Шимко Леся Михайлівна 

2. Розмислова Юлія Віталіївна 

3. Задоя Тетяна Олегівна 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, комерція) 

Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

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

1. Мироненко Іван Сергійович 

2. Пеєв Дмитро Анатолійович 

3. Клименко Анна Олександрівна 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Образотворче мистецтво) – бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 3 курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  Освітньо-професійна 

програма: Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

1. Балич Анастасія Миколаївна 

Конкурсна пропозиція: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 

бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Освітньо-професійна програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

1. Котляренко Олександра Ігорівна 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Конкурсна пропозиція: Фізична культура і спорт – бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, 3 курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Освітньо-професійна програма: Фізична культура і спорт 

1. Пікаш Ольга Андріївна 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію взяти до відома. 

1.2. Вказаних осіб зарахувати на контракт за результатами конкурсного відбору на навчання 

осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних 

пропозицій 2021 року. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору на 

навчання осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми здобуття ступня бакалавра 

на основі освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року. 

. 

ІІ. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією, що 

особи, які  вступають на 1, 2, 3 курси заочну форми здобуття ступня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, були рекомендовані на комерційну 

форму навчання та виконали вимоги до зарахування до 09 серпня, підлягають зарахуванню 

відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.    

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

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

виключно комерція) (неспоріднені спеціальності) 
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Спеціальність: 081 Право   Освітньо-професійна програма: Право 

1. Скрипник Марина Володимирівна 
2. Луць Володимир Васильович 

 

Конкурсна пропозиція: Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна, 

виключно комерція) (споріднені спеціальності) 
Спеціальність: 081 Право   Освітньо-професійна програма: Право 

1. Ремігайло Анастасія Олександрівна 

2. Джулай Карина Олегівна 

3. Алікін Олександр Андрійович 

4. Коваль Карина Олександрівна 

5. Саласенко Яніна Вікторівна 

6. Слишов Назар Сергійович 

7. Очкалова Валерія Олександрівна 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
Конкурсна пропозиція: Початкова освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс 

(заочна, комерція) 
Спеціальність: 013 Початкова освіта 

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Організація виховної роботи 

1. Сергєєва Тетяна Дмитрівна 

2. Тригуб Єлизавета Юріївна 

Конкурсна пропозиція: Дошкільна освіта та Логопедія – бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, 2 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта та Логопедія 

1. Дудник Євгенія Олександрівна 

2. Демчик Алла Романівна 

3. Гаращенко Ірина Віталіївна 

Конкурсна пропозиція: Психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс 

(заочна, виключно комерція) 
Спеціальність:053 Психологія 

Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія) 

1. Наконечнюк Еріка Олегівна 

Конкурсна пропозиція: Початкова освіта та Дошкільна освіта – бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 013 Початкова освіта      

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Дошкільна освіта 

1. Пучко Катерина Олександрівна 

Конкурсна пропозиція: Соціальна робота – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс 

(заочна, виключно комерція) 
Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Освітньо-професійна програма: Соціальна робота (соціальна педагогіка) 

1. Подкопаєва Світлана Володимирівна 

 
МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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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) 

1. Якимчук Світлана Юріївна 

2. Пучко Катерина Олександрівна 

3. Діордієва Альона Віталіївна 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, 1 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

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

1. Петренко Владислав Євгенович 

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 

 

1. Сагуйченко Катерина Олександрівна 

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 

1. Діжков Вадим Едуардович 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію взяти до відома. 

2.2. Вказаних осіб зарахувати на контракт за результатами конкурсного відбору на навчання 

осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних 

пропозицій 2021 року. 

 

3. 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, 081 Право, 113 Прикладна математика. 

 

3. ВИСТУПИЛИ: секретар єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та 

докторантури Стрілець-Бабенко О.В. з інформацією про допуск до складання додаткових 

вступних іспитів осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
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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, 081 Право, 113 Прикладна 

математика. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

 

011 Освітні, педагогічні науки 

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

Освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки 

Ліцензований обсяг – 8, з них кількість державних місць – 2 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

 

081 Право 

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

Освітньо-наукова програма: Право 

Ліцензований обсяг – 2, з них 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 

Ліцензований обсяг – 3, з них кількість державних місць – 1 

 

 

 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

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

докторантури взяти до відома. 

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

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

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Загальна педагогіка  

Кількість балів [0; 1] 

1. Аркушина Юлія Віталіївна  

2. Пташко Павло Миколайович  

3. Царенко Владислав Андрійович  

4. Чередник Діана Степанівна  

5. Яковенко Сергій Анатолійович  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Галузеве право  

Кількість балів [0; 1] 

1. Борисенко Владислав 

Дмитрович 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Вибіркові питання 

прикладної математики  

Кількість балів [0; 1] 

1. Нога Антон Андрійович  

2. Халецький Богдан Вадимович  
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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, 081 Право, 113 Прикладна математика. 

 

4. 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 заочної форми навчання за спеціальностями 011 

Освітні, педагогічні науки. 

IV. ВИСТУПИЛИ: секретар єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та 

докторантури Стрілець-Бабенко О.В. 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 заочної форми 

навчання за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 035 Філологія. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ  

 

035 Філологія 

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

Освітньо-наукова програма: Філологія 

Ліцензований обсяг – 3, з них кількість державних місць – 0 

 

 

 

ІV. УХВАЛИЛИ: 

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

докторантури взяти до відома. 

4. 2. Допустити до складання додаткових вступних іспитів зазначених вище осіб, які здобули 

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

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

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

педагогічні науки, 035 Філологія. 

 

Голова приймальної комісії                                                                  Є. Ю. Соболь 

 

Відповідальний секретар        В.В. Вдовенко 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Основи мовознавства  

Кількість балів [0; 1] 

1. Орєхов Костянтин Юрійович  


