
1 
 

Державний заклад 

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

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 35 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 26 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 26 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 26 серпня 2022 року денної та 

заочної форм навчання:  

Освітній ступінь бакалавра 016 Спеціальна освіта 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

За загальним конкурсом 

Заочна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітки 

1.  Крижановська Алла Іванівна 
 

2 курс  

Освітній ступінь бакалавра 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

За загальним конкурсом 

Згідно з набраними балами 

Денна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітки 

1. Александрова Діана Вікторівна 
 

2 курс 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Д. О. Дячка  щодо 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 26 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 
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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 

26 серпня 2022 року денної та заочної форм навчання: 
Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Інші мови (корейська)) 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 

За загальним конкурсом 

Денна форма навчання  

№ ПІБ Сума Примітки 

1.  Корнієнко Марія Сергіївна  2 курс 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії     Ольга КОПУСЬ 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Дмитро ДЯЧОК 
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