
1 
 

Державний заклад 
«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» 
ПРОТОКОЛ № 65 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 19 жовтня 2022 р. 
1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Д. О. Дячка  щодо допуску до участі в конкурсному відборі 
абітурієнтів, які вступають на навчання на освітній ступінь 
бакалавра денної форми навчання на основі повної загальної 
середньої освіти та на основі ОКР молодшого спеціаліста, 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб, станом на 19 
жовтня 2022 року. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до поданих заяв вступників допустити до участі 
в конкурсному відборі таких абітурієнтів, які вступають на 
навчання на освітній ступінь бакалавра денної форми 
навчання на основі повної загальної середньої освіти та на 
основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, станом на 19 жовтня 2022 року: 

 
Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)) 

Небюджетна конкурсна пропозиція 
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ ПІБ Сума Примітки 
1. Стародубенко Ігор Валерійович   

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Небюджетна конкурсна пропозиція 

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Чернишев Сергій Петрович   

Освітній ступінь бакалавра 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 
Небюджетна конкурсна пропозиція 

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Гросу Діана Владиславівна   

Освітній ступінь бакалавра 017 Фізична культура і спорт 
Небюджетна конкурсна пропозиція 

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Буценко Володимир Ігорович   
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2. Стібіш Сергій Миколайович   
Освітній ступінь бакалавра 053 Психологія 

Небюджетна конкурсна пропозиція 
За загальним конкурсом 

Згідно з набраними балами 
№ ПІБ Сума Примітки 

1. Гуренко Марія Євгеніївна 147.836  
2. Діденко Марина Сергіївна 152.308  
3. Капустіна Валентина Дмитрівна 140.972  
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Д. О. Дячка  щодо допуску до участі в конкурсному відборі 
абітурієнтів, які вступають на навчання на освітній ступінь 
бакалавра заочної форми навчання на основі повної 
загальної середньої освіти та на основі ОКР молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб, станом 
на 19 жовтня 2022 року. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до поданих заяв вступників допустити до участі 
в конкурсному відборі таких абітурієнтів, які вступають на 
навчання на освітній ступінь бакалавра заочної форми 
навчання на основі повної загальної середньої освіти та на 
основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, станом на 19 жовтня 2022 року: 

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

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра) 
014 Середня освіта (Фізична культура)  

Небюджетна конкурсна пропозиція 
З нормативним терміном навчання 

За загальним конкурсом 
Згідно з набраними балами 

Освітній ступінь бакалавра 012 Дошкільна освіта 
Небюджетна конкурсна пропозиція 

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Жукова Олена Юріївна   
2. Трунова Катерина Вікторівна   

 
Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Небюджетна конкурсна пропозиція 

№ ПІБ Сума Примітки 
1.  Зоріна Христина Володимирівна 141.5 2 курс 
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За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Лебідь Андрій Дмитрович   
2. Мельник Ігор Вікторович   

 
 

Освітній ступінь бакалавра 016 Спеціальна освіта  
Небюджетна конкурсна пропозиція 

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Кравець Таїсія Вікторівна   

 
Освітній ступінь бакалавра 017 Фізична культура і спорт 

Небюджетна конкурсна пропозиція 
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ ПІБ Сума Примітки 
1. Гавриленко Владислав Андрійович   
2. Годорожа Яків Семенович   
3. Осіков Андрій Андрійович   
4. Ставнічук Іван Андрійович   
5. Шевчук Данило Володимирович   
6. Юхименко Катерина Сергіївна   

 
Освітній ступінь бакалавра 053 Психологія 

Небюджетна конкурсна пропозиція 
За загальним конкурсом 

Згідно з набраними балами 
№ ПІБ Сума Примітки 

1. Гуренко Марія Євгеніївна 147.836  
2. Майстренко Андрій Володимирович 152.932  
 
 
Голова приймальної комісії      Андрій КРАСНОЖОН 
 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії       Дмитро ДЯЧОК 


