
Протокол № 51 

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

від 31 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., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., Фурсикова 

Т.В., Турчак А.Л., Філоретова Л. М., 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: 

І. Про зарахування вступників за результатами конкурсного відбору, які до 01 

вересня 2021 року виконали вимоги для зарахування на 1 курс денної форми здобуття 

освіти за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 

113 Прикладна математика, 032 Історія та археологія, 011 Освітні, педагогічні науки, 

081 Право, 014 Середня освіта (фізика), 035 Філологія.  

ІІ. Про зарахування вступників за результатами конкурсного відбору, які до 01 

вересня 20201року виконали вимоги для зарахування на 1 курс заочної форми здобуття 

освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 035 Філологія, 081 Право. 

 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

 

 СЛУХАЛИ: Про зарахування вступників за результатами конкурсного відбору, які 

до 01 вересня 2021 року виконали вимоги для зарахування на 1 курс денної форми 

здобуття освіти за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

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

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

 ВИСТУПИВ: Голова єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури 

Михида С. П. з інформацією про зарахування вступників за результатами конкурсного 

відбору, які до 01 вересня 2021 року виконали вимоги для зарахування на 1 курс денної 

форми навчання за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

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

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



Михида С. П. зазначив, що згідно Правил прийому розрахований конкурсний бал 

дозволяє визначити послідовність вступників у рейтинговому списку на доведену 

державним замовником кількість місць для надання рекомендації вступникам до 

зарахування за державним замовленням. Різниця між виділеною часткою ліцензованого 

обсягу та кількістю державних місць дає змогу сформувати рейтинговий список для 

решти осіб, які не отримали рекомендації для зарахування на бюджет, але можуть бути 

рекомендованими до зарахування за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року: 
 

113 Прикладна математика  

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

Освітньо-наукова програма: Прикладна математика 

Форма здобуття освіти: денна 

Конкурсна пропозиція: бюджетна 

Ліцензований обсяг – 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]  

Прикладна 

математика 

[60;100] 

Загальна 

кількість 

балів 

[60;100] 
Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,25 

Кількість 

балів×0,5 
Рекомендовані на місця за державним замовленням та виконали вимоги для зарахування до 01.09.2021 

1 Халецький Богдан Вадимович 24 23 40 87 

Рекомендовані на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги для 

зарахування до 01.09.2021 

1 Нога Антон Андрійович 20 22,5 40 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: денна 

Конкурсна пропозиція: бюджетна 

Ліцензований обсяг – 2; кількість державних місць – 1;  

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

 

№ 

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 на місця за державним замовленням та виконали вимоги для зарахування до 01.09.2021 

1 Фоменко Олена Володимирівна 21,25 18,75 23 63 

 

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 



Ліцензований обсяг – 2; кількість державних місць – 1;  

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 на місця за державним замовленням та виконали вимоги для зарахування до 01.09.2021 

1 Бевз Яна Вікторівна 20,50 18,75 45 84,25 

 

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 

Ліцензований обсяг – 2; кількість державних місць – 1;  

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

 

№ 

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 на місця за державним замовленням та виконали вимоги для зарахування до 01.09.2021 

1 Кучмак Катерина Ігорівна 23,75 23,75 42,50 90 

Рекомендовані на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги для 

зарахування до 01.09.2021 

1 Гаваза Наталія Олександрівна 23,50 19,25 40 82,75 

 

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 

Ліцензований обсяг – 8; кількість державних місць – 2 

кількість місць за кошти фізичних та /або юридичних осіб – 6 

 

№ 

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 на місця за державним замовленням та виконали вимоги для зарахування до 01.09.2021 

1 Аркушина Юлія Віталіївна 24,5 23,75 46 94,25 

2 Яковенко Сергій Анатолійович 24,25 23,75 45 93 

Рекомендовані на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги для 

зарахування до 01.09.2021 



1 Телих Тетяна Анатоліївна 24 23,25 40 87,25 

2 Крамаренко Наталія Миколаївна 23,5 18,5 40 82 

3 Пташко Павло Миколайович 21,5 20,5 39 81 

4 Царенко Владислав Андрійович 21 18,75 40 79,75 

 

081 Право 

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

Освітньо-наукова програма: Право 

Форма здобуття освіти: денна 

Конкурсна пропозиція: бюджетна 

Ліцензований обсяг – 2; кількість державних місць – 1 

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

 

№ 

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 на місця за державним замовленням та виконали вимоги для зарахування до 01.09.2021 

1 Борисенко Владислав Дмитрович 24,5 23,75 46 94,25 

Рекомендовані на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги для 

зарахування до 01.09.2021 

1 Павленко Дмитро Сергійович 23 22,5 41 86,5 

 

 

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Інформацію голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури 

Михиди С. П. взяти до відома. 

1.2. Зарахувати зазначених вище осіб з 01 вересня 2021 року на 1 курс денної 

форми здобуття освіти за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

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

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

 

ІІ СЛУХАЛИ: Про зарахування вступників за результатами конкурсного відбору, 

які до 01 вересня 2020 року виконали вимоги для зарахування на 1 курс заочної форми 

здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 081 Право, 

035 Філологія. 

Виступили: Голова єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури 

Михида С. П. з інформацією про зарахування вступників за результатами конкурсного 

відбору, які до 01 вересня 2021 року виконали вимоги для зарахування на 1 курс заочної 

форми здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 081 Право, 

035 Філологія.  

Михида С. П. зазначив, оскільки на заочній формі навчання не передбачено 

замовлення за рахунок коштів державного бюджету, то згідно Правил прийому 

розрахований конкурсний бал дозволяє визначити послідовність вступників у 



рейтинговому списку для зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

035 Філологія 

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

Освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки 

Форма здобуття освіти: заочна  

Конкурсна пропозиція: небюджетна 

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

 

№ 

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 на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги для 

зарахування до 01.09.2021 

1 Орєхов Костянтин Юрійович 22,5 18,75 32 73,25 

 

081 Право 

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

Освітньо-наукова програма: Право 

Форма здобуття освіти: заочна  

Конкурсна пропозиція: небюджетна 

Ліцензований обсяг – 8; кількість місць за кошти фізичних та /або юридичних осіб –8 

 

№ 

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 на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги для 

зарахування до 01.09.2021 

1 Звенигородська Оксана Вадимівна 24,25 22,5 42 88,75 

2 Швайка Микола Миколайович 22,5 22,5 41,4 86,4 

 

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

Михиди С. П. взяти до відома.  

2.2. Зарахувати зазначених вище осіб з 01 вересня 2021 року на 1 курс заочної 

форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 081 Право, 

035 Філологія. 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор                                          Є.Ю.Соболь 

 

 



Відповідальний секретар приймальної комісії                 В.В.Вдовенко 


