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Державний заклад 

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 49 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 30 серпня 2021 р. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

О. О. Сакалюк щодо зарахування іноземних громадян, які 

вступають на 1 курс для здобуття освітнього ступеня 

магістра денної форми навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на 1 курс для здобуття освітнього ступеня 

магістра денної форм0и навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за конкурсом, згідно з результатами 

співбесіди таких абітурієнтів: 
012 Дошкільна освіта 

На загальних умовах 

Згідно з набраними балами 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Ван Цзюньї 215 оригінал 

014 Середня освіта (Математика) 

На загальних умовах 

Згідно з набраними балами 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Нарсахатова Матлюба 215 оригінал 

017 Фізична культура і спорт 

На загальних умовах 

Згідно з набраними балами 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Ван Інцзе 215 оригінал 

025 Музичне мистецтво 

На загальних умовах 

Згідно з набраними балами 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Лю Фанянь 230 оригінал 

2. Лян Сяо 245 оригінал 

073 Менеджмент 

На загальних умовах 

Згідно з набраними балами 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Дай Чаннянь 228 оригінал 

2. Курбанов Парахат Овезгулийович 200 оригінал 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

О. О. Сакалюк щодо зарахування абітурієнтів на навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра 

медичного спрямування) на основі повної загальної 
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середньої освіти денної форми навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати абітурієнтів на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на 

основі повної загальної середньої освіти денної форми 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

014 Середня освіта (Мова і література (китайська)) 

Ліцензований обсяг – 50 осіб. Обсяг прийому за державним замовленням – 

12 осіб. Виділено місць – 38. 

Подано всього 64 заяви. 
На загальних умовах 

Згідно з набраними балами 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Надем'янов Владислав Юрійович 165.036 оригінал 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Ліцензований обсяг – 35 осіб. Обсяг прийому за державним замовленням – 

0 осіб. 

Подано всього 75 заяв. 
На загальних умовах 

Згідно з набраними балами 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Фільварська Валерія Вячеславівна 163.302 оригінал 

 

 

 

Голова приймальної комісії        О. Я. Чебикін 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії        О. О. Сакалюк 
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