
Витяг з протоколу № 45 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

 

від 17 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: 
I. Про затвердження результатів вступних іспитів з іноземної мови від 

17 серпня 2021 року 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 відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року. 

II. Про затвердження результатів вступних іспитів з іноземної мови від 

17 серпня 2021 року 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 відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 
 

I. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів вступних іспитів з іноземної 

мови від 17 серпня 2021 року 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 

відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 
ВИСТУПИЛИ: Голова єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури 

Михида С. П. з інформацією про результати вступних іспитів з іноземної мови від 

17 серпня 2021 року 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 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  

Конкурсний предмет: Іноземна мова (англійська) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Кількість балів [60;100] 

17.08.2021 

1 Нога Антон Андрійович 80 

2 Халецький Богдан Вадимович 96 

 

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 

Конкурсний предмет: Іноземна мова (англійська) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Кількість балів [60;100] 

17.08.2021 

1 Фоменко Олена Володимирівна 85  

 

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  

Конкурсний предмет: Іноземна мова (англійська) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Кількість балів [60;100] 

17.08.2021 

1 Аркушина Юлія Віталіївна 98 

2 Крамаренко Наталія Миколаївна 94 

3 Пташко Павло Миколайович 86 

4 Телих Тетяна Анатоліївна 96 

5 Царенко Владислав Андрійович 84 

6 Яковенко Сергій Анатолійович 97 

 

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  

Конкурсний предмет: Іноземна мова (німецька) 

 

 

 



№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Кількість балів [60;100] 

17.08.2021 

1.  Бевз Яна Вікторівна 82 

 

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  

Конкурсний предмет: Іноземна мова (англійська) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Кількість балів [60;100] 

17.08.2021 

1 Гаваза Наталія Олександрівна 94 

2 Кучмак Катерина Ігорівна 95 

 

081 Право 

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

Освітньо-наукова програма: Право 

Форма здобуття освіти: денна 

Конкурсна пропозиція: бюджетна  

Конкурсний предмет: Іноземна мова (англійська) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Кількість балів [60;100] 

17.08.2021 

1 Борисенко Владислав Дмитрович 98 

2 Павленко Дмитро Сергійович 92 

 
I УХВАЛИЛИ: 

1.1.  Інформацію голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до 

аспірантури та докторантури Михиди С.П. взяти до відома. 

1.2.  Затвердити результати вступних іспитів з іноземної мови від 

17 серпня 2021 року осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями за 

вищезазначеною пропозицією голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до 

аспірантури. 

1.3.  Допустити до складання вступного іспиту з філософії осіб, які 

вступають на 1 курс денної форми здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року: 

 

113 Прикладна математика  

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

Освітньо-наукова програма: Прикладна математика 

 

1. Нога Антон Андрійович 

2. Халецький Богдан Вадимович 

 

 



014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 

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

Освітньо-наукова програма: Середня освіта (фізика) 

 

1.  Фоменко Олена Володимирівна  

  

011 Освітні, педагогічні науки 

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

Освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки 

 

1. Аркушина Юлія Віталіївна 

2. Крамаренко Наталія Миколаївна 

3. Пташко Павло Миколайович 

4. Телих Тетяна Анатоліївна 

5. Царенко Владислав Андрійович 

6. Яковенко Сергій Анатолійович 

 

032 Історія та археологія  

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

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія 

 

1. Бевз Яна Вікторівна 

 

 

035 Філологія 

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

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

 

1. Гаваза Наталія Олександрівна 

2. Кучмак Катерина Ігорівна 

 

081 Право 

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

Освітньо-наукова програма: Право 

 

1. Борисенко Владислав Дмитрович 

2. Павленко Дмитро Сергійович 

 

II. Слухали: Про затвердження результатів вступних іспитів з іноземної 

мови від 17 серпня 2021 року 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 

відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

 

Виступив: Голова єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури 

Михида С.П. з інформацією про результати вступних іспитів з іноземної мови від 



17 серпня 2021 року 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 відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року: 

 

081 Право 

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

Освітньо-наукова програма: Право 

Форма здобуття освіти: заочна 

Конкурсна пропозиція: небюджетна 

Конкурсний предмет: Іноземна мова (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Кількість балів [60;100] 

17.08.2021 

1 Звенигородська Оксана Вадимівна 97 

2 Швайка Микола Миколайович 90 

 

035 Філологія 

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

Освітньо-наукова програма: Філологія 

Форма здобуття освіти: заочна 

Конкурсна пропозиція: небюджетна 

Конкурсний предмет: Іноземна мова (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Кількість балів [60;100] 

20.08.2020 

1 Орєхов Костянтин Юрійович 90 

 
II. Ухвалили:  

2.1. Інформацію голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та 

докторантури Михиди С.П. взяти до відома. 

2.2. Затвердити результати вступних іспитів з іноземної мови від 17 серпня 

2021 року осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальностями за вищезазначеною пропозицією 

голови єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури. 

2.3. Допустити до складання вступного іспиту з філософії осіб, які вступають на 

1 курс заочної форми здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року: 

 

081 Право 

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

Освітньо-наукова програма: Право 

 

1. Звенигородська Оксана Вадимівна 

2. Швайка Микола Миколайович 

 
 



035 Філологія 

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

Освітньо-наукова програма: Філологія 

 

1. Орєхов Костянтин Юрійович 

 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор                                                 Є.Ю.Соболь 
 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 
 

 

 


