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Державний заклад 

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

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 30 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 20 серпня 2022 р. 

1. 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 20 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 20 серпня 2022 року денної та 

заочної форм навчання:  
Освітній ступінь бакалавра 013 Початкова освіта 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

Заочна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітка 

1. Журавель Валентина Михайлівна  2 курс 

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Математика) 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

Заочна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітки 

1.  Калінніченко Дар`я Сергіївна 
 

2 курс 

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

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

Денна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітки 

1. Калінніченко Дар`я Сергіївна   2 курс 

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

Заочна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітки 

1. Труфкіна Тетяна Миколаївна  2 курс 

2. Федорчак Олександр Михайлович  2 курс 

Освітній ступінь бакалавра 052 Політологія 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 
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Денна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітка 

1. Пересипко Олексій Борисович  2 курс 

Освітній ступінь бакалавра 053 Психологія 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

Заочна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітки 

1 Гараніна Олена Володимирівна  2 курс 

2. 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 здобувають його не менше одного 

року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план, станом на 20 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 

здобувають його не менше одного року та виконують у 

повному обсязі індивідуальний навчальний план, станом на 

20 серпня 2022 року денної та заочної форм навчання: 
Освітній ступінь бакалавра 013 Початкова освіта 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

Заочна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітка 

1. Ахтямова Юлія Вадимівна  2 курс 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Д. О. Дячка  щодо анулювання наданих рекомендацій 

абітурієнтам, що вступають за квотою-2 для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти за денною формою навчання за кошти 

державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: Анулювати надані рекомендації таким абітурієнтам, що 

вступають за квотою-2 для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за 

денною формою навчання за кошти державного бюджету: 
Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Інформатика) 

№ 

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. Підгорна Анастасія Андріївна 153,608 3 148 Квота - 2 

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Фізика) 

№ 

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. Перекуча Діана Володимирівна 195 5 192 Квота - 2 

Освітній ступінь бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового 

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра) 

025 Музичне мистецтво  

Скорочений термін навчання 

№ 

з/п 
ПІБ 

Конкурсний 

бал 

Примітки 

1. 84-5692237 Дар`я Олександрівна 177,5  

Освітній ступінь бакалавра 081 Право 

№ 

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. 84-8061641 Єлизавета Юріївна 163,748 5 160 Квота - 2 

2. 84-8013662 Ксенія Володимирівна 162,240 3 152 Квота - 2 

Освітній ступінь бакалавра 034 Культурологія 

№ 

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 

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

№ ПІБ Сума Примітки 

1. 84-8047741 Вадим Олександрович  185.536 109; 117 

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Інші мови (корейська)) 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1.  84-8092584 Еліна Олексіївна 145,912  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Д. О. Дячка  щодо рекомендації до зарахування абітурієнтів, 

що вступають за квотою-2 для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного 

спрямування) денної та заочної форм навчання за кошти 

державного бюджету. 
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до зарахування таких абітурієнтів, що 

вступають за квотою-2 для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного 

спрямування) денної та заочної форм навчання за кошти 

державного бюджету: 
 

1. 013 Початкова освіта 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 8 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 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Громова Алевтина Михайлівна 134   
2. 017 Фізична культура 

Максимальний  обсяг державного замовлення – 3 особи. Кількість місць із 

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

заяв за квотою-2 – 1. 
За квотами 

Згідно з набраними балами 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. 84-5749492 Олександр Юрійович 134 
 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії     Ольга КОПУСЬ 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Дмитро ДЯЧОК 
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