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Державний заклад 

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 28 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 17 серпня 2022 р. 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Д. О. Дячка  щодо допуску до участі в конкурсному відборі 

абітурієнтів, які вступають на освітній ступінь бакалавра 

(магістра медичного спрямування) денної форми навчання, 

що подали документи на місця державного або 

регіонального замовлення чи на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб станом на 15 серпня 2022 року. 

Допуск вступників, які подали документи до конкурсного 

відбору на місця державного або регіонального замовлення 

і не набрали 125 балів, до конкурсного відбору на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до поданих заяв вступників допустити до участі 

в конкурсному відборі на місця державного або 

регіонального замовлення чи на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб станом на 15 серпня 2022 року таких 

абітурієнтів:  

Освітній ступінь бакалавра 024 Хореографія 

На місця за кошти державного бюджету 

За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 

1. Підгорна Анастасія Андріївна  187.200 109 

2. Орловська Єлизавета Сергіївна 185.120 133 

3. Ткачук Карина Юріївна 182.000 144 

Освітній ступінь бакалавра 025 Музичне мистецтво (на основі ОКР молодшого 

спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра) 

Скорочений термін навчання 

Відкрита конкурсна пропозиція 

За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 

1. Абрамова Дар'я Олександрівна  177.500 109 

Освітній ступінь бакалавра 012 Дошкільна освіта 

На місця за кошти державного бюджету 

За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Бали Примітки 

1. Мельник Самира Хикметівна  157.352 109, 133 
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Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

На місця за кошти державного бюджету 

За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Бали Примітки 

1. Мельник Самира Хикметівна  157.352 109, 133 

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

На місця за кошти державного бюджету 

За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 

1. Кондратьєва Ірина Сергіївна 152.256 109 

2. Кубальська Анастасія Анатоліївна 144.040 109 

Освітній ступінь бакалавра 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація  

На місця за кошти державного бюджету 

За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 

1. Корнієнко Лілія Володимирівна 148.2 109; 117 

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  

На місця за кошти державного бюджету 

За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 

1. Корнієнко Лілія Володимирівна 148.2 109; 117 

2. Скорюпіна Марія  Володимирівна 147.212 109 

Освітній ступінь бакалавра 016 Спеціальна освіта 

На місця за кошти державного бюджету 

За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 

1. Догадайло Аліна Олександрівна 178.568 133 

2. Буркат Валерія Анатоліївна 162.24 109,117 

3. Бейгул Анастасія Віталіївна 155.168 109,114 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію голови апеляційної комісії Університету 

Ушинського Копусь О. А.  про розгляд апеляції абітурієнтки 

Чеботарської Д. С. щодо перегляду балів  індивідуальної 

співбесіди з української мови. 

УХВАЛИЛИ: Апеляційна комісія в складі голови Копусь О. А., членів 

комісії – Хижняк І. А., Осіпенко А. І., Дячка Д. О. 

розглянули заяву абітурієнтки Чеботарської Д. С. і ухвалили 

рішення збільшити бали за співбесіду з української мови зі 

155 (ста п'ятдесяти п'яти) балів до 165 (ста шістдесяти п'яти). 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію голови апеляційної комісії Університету 

Ушинського Копусь О. А.  про розгляд апеляції абітурієнтки 

Чеботарської Д. С. щодо перегляду балів  індивідуальної 

співбесіди з математики. 
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УХВАЛИЛИ: Апеляційна комісія в складі голови Копусь О. А., членів 

комісії – Яковлевої О. М., Каплун В. М., Дячка Д. О. 

розглянули заяву абітурієнтки Чеботарської Д. С. і ухвалили 

рішення збільшити бали за співбесіду з математики зі 135 

(ста тридцяти п'яти) балів до 145 (ста сорока п'яти). 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію голови апеляційної комісії Університету 

Ушинського Копусь О. А.  про розгляд апеляції абітурієнтки 

Чеботарської Д. С. щодо перегляду балів  індивідуальної 

співбесіди з історії України. 

УХВАЛИЛИ: Апеляційна комісія в складі голови Копусь О. А., членів 

комісії – Чумака В. М., Зиновеєвої І. Л., Дячка Д. О. 

розглянули заяву абітурієнтки Чеботарської Д. С. і ухвалили 

рішення не збільшувати бали за співбесіду з історії України. 

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Дячка Д. О.  щодо затвердження списку вступників, 

рекомендованих до зарахування на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра денної форми навчання за квотою-2 на 

основі повної загальної середньої освіти за кошти 

державного бюджету. 

 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити такий список вступників, рекомендованих до 

зарахування на здобуття освітнього ступеня бакалавра 

денної форми навчання за квотою-2 на основі повної 

загальної середньої освіти за кошти державного бюджету: 

  
1.  014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Максимальний обсяг державного замовлення – 23 особи. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 2. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 6. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-8099127 Єлизавета Юріївна 165,984 1 169 Квота - 2 

2. 84-7981616 Анастасія Анатоліївна 144,04 1 143 Квота - 2 

  
2.  014 Середня освіта (Історія) 
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Максимальний обсяг державного замовлення – 24 особи. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 2. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 1. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-8047741 Вадим Олександрович 185,536 5 192 Квота - 2 

  
3. 012 Дошкільна освіта 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 31 особа. Кількість місць 

із максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 3. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 5. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-7964212 Самира Хикметівна 157,352 4 152 Квота - 2 

2. 84-8069938 Катерина Володимирівна 145,064 2 135 Квота - 2 

3. 84-8050804 Марія Олексіївна 140,503 1 125 Квота - 2 

  
4. 016 Спеціальна освіта (Логопедія) 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 22 особи. Кількість місць 

із максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 2. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 5. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, по-батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-5692577 Дар`я Олександрівна 169 3 155 Квота - 2 

2. 84-8027608 Анастасія Віталіївна 155,168 3 160 Квота - 2 

  
5. 013 Початкова освіта 
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Максимальний обсяг державного замовлення – 31 особа. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 3. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 8. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-7987369 Дарина Євгенівна 178,745 1 185,000 Квота - 2 

2. 84-796299 Анастасія Сергіївна 178,480 1 150,000 Квота - 2 

3. 84-8071005 Юлія Володимирівна 163,841 1 152,000 Квота - 2 

  
6. 081 Право 

Максимальний обсяг державного замовлення – 5 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 2. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. Шахова Ксенія Володимирівна 162.24 3 152,000 Квота - 2 

 

 

 

  
7. 053 Психологія 

Максимальний обсяг державного замовлення – 5 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 14. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-8037985 Юлія Любомирівна 197,860 1 190 Квота - 2 

  
8. 024 Хореографія 
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Фіксований обсяг державного замовлення – 2 особи. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2 –2. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-7453476 Анастасія Андріївна 187,2 2  Квота - 2 

  
9.  025 Музичне мистецтво 

Фіксований обсяг державного замовлення – 7 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 2. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-5837449 Дар`я Петрівна 198,64 2  Квота - 2 

  
10. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 16 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 2. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 3. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-6476197 Лілія Володимирівна 148,200 1 142 Квота - 2 

2. 84-6451400 Марія Володимирівна 147,212 1 135 Квота - 2 

 
 

11. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

Фіксований обсяг державного замовлення – 5 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 5. 



7 
 

За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-8003080 Марія Миколаївна 192,4 1  Квота - 2 

  
12. 034 Культурологія 

Максимальний обсяг державного замовлення – 5 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 1. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-7577863 Діана Володимирівна 189,800 3 192 Квота - 2 

  
13. 014 Середня освіта (Інформатика) 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 17 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 2. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 1. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-7453476 Анастасія Андріївна 153,608 3 148 Квота - 2 

 
 

14. 014 Середня освіта (Математика) 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 28 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 3. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 3. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

Ознака 

особливих 
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коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

підстав для 

зарахування 

1. 84-7900836 Єлизавета Сергіївна 175,35 1 168 Квота - 2 

 
 

15. 014 Середня освіта (Фізика) 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 12 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 2. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-7903680 Діана Володимирівна 195 5 192 Квота - 2 

  
16. 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Максимальний обсяг державного замовлення 32 особи. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 3. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 6. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-8075837 Микита Романович  154,128 1 147 Квота - 2 

2. 84-5272946 Павло Романович 142,376 2 100 Квота - 2 

3. 84-8025001 Ілля Віталійович 138,736 2 137 Квота - 2 

 
 

17. 017 Фізична культура і спорт 

Фіксований обсяг державного замовлення – 5 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 3. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 
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1. 84-7944575 Артур Олександрович 170,560 1  Квота - 2 

  
18. 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 16 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 2. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 8. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-8122669 Вікторія Сергіївна 169,52 3 166 Квота - 2 

2. 84-7967367 Вікторія Олександрівна 159,848 2 160 Квота - 2 

 
 

19. 014 Середня освіта (Інші мови (корейська)) 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 5 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2 – 2. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-8083122 Анастасія Андріївна 163,904 1 163 Квота - 2 

2. 84-8092584 Еліна Олексіївна 145,912 3 137 Квота - 2  
20. 035 Філологія. Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 5 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2– 5. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-8001866 Вікторія Олександрівна 175,136 4 184 Квота - 2 
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21. 035 Філологія. Східні мови та літератури (переклад 

включно), перша - китайська 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 6 осіб. Кількість місць із 

максимального обсягу державного замовлення за квотою-2 – 1. Подано всього 

заяв за квотою-2– 6. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Оцінка з 

предмету з 

найбільшим 

коефіцієнтом 

для вступників 

на основі ПЗСО 

Ознака 

особливих 

підстав для 

зарахування 

1. 84-7994972 Олександра Андріївна 166,088 1 169 Квота - 2 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Д. О. Дячка  щодо допуску до участі в конкурсному відборі 

абітурієнтів, які вступають на 2 курс за кошти фізичних та 

юридичних осіб на здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю, що здобули раніше такий самий або 

вищий ступінь (рівень) вищої освіти, станом на 17 серпня 

2022 року денної та заочної форм навчання. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до поданих заяв вступників допустити до участі 

в конкурсному відборі таких абітурієнтів, які вступають на 

2 курс за кошти фізичних та юридичних осіб на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, що 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 

вищої освіти, станом на 17 серпня 2022 року денної та 

заочної форм навчання:  

Освітній ступінь бакалавра 081 Право 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

За загальним конкурсом 

Денна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітка 

1. Пересипко Олексій Борисович  2 курс 

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Д. О. Дячка  щодо допуску до участі в конкурсному відборі 

абітурієнтів, які вступають на 2 курс за кошти фізичних та 

юридичних осіб на здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю, що здобули раніше такий самий або 

вищий ступінь (рівень) вищої освіти, станом на 17 серпня 

2022 року денної та заочної форм навчання. 
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УХВАЛИЛИ: Відповідно до поданих заяв вступників допустити до участі 

в конкурсному відборі таких абітурієнтів, які вступають на 

2 курс за кошти фізичних та юридичних осіб на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, що 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 

вищої освіти, станом на 17 серпня 2022 року денної та 

заочної форм навчання:  

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

За загальним конкурсом 

Заочна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітки 

1.  Хаматнурова Анна Сергіївна  2 курс 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії     Ольга КОПУСЬ 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Дмитро ДЯЧОК 
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