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Державний заклад 

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 46 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 25 серпня 2021 р. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

О. О. Сакалюк про зарахування абітурієнтів, які вступають 

на освітній ступінь бакалавра денної форми навчання на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 
 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до зарахування таких осіб, які вступають на 

освітній ступінь бакалавра денної форми навчання на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

 017 Фізична культура і спорт. 

Ліцензований обсяг – 75 осіб. Виділено місць – 22.  

Подано всього 13 заяв. 
На загальних умовах 

Згідно з набраними балами 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Брусов Володимир Володимирович 147.5 2 курс, оригінали 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

О. О. Сакалюк щодо анулювання наданих рекомендацій 

абітурієнтам, які вступають на освітній ступінь бакалавра 

заочної форми навчання і здобувають такий самий або 

вищий ступінь вищої освіти не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 

план за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 

(паралельний вступ) у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб. 

УХВАЛИЛИ: Анулювата надані рекомендації абітурієнтам, що 

вступають на освітній ступінь бакалавра заочної форми 

навчання і здобувають такий самий або вищий ступінь 

вищої освіти не менше одного року та виконують у 

повному обсязі індивідуальний навчальний план за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних 
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місць ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб: 

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

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Курмишева Дар`я Вісамівна  2 курс 

Освітній ступінь бакалавра 053 Психологія 

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Інформатика) 

№ 

з/п 

ПІБ Конкурсний бал Примітки  

1.  Долгов Захар Дмитрович 
 

2 курс 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

О. О. Сакалюк щодо допуску до участі в конкурсному 

відборі абітурієнтів, які вступають на освітній ступінь 

бакалавра заочної форми навчання, станом на 25 серпня 2021 

року. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до поданих заяв вступників допустити до участі 

в конкурсному відборі таких абітурієнтів:  

Освітній ступінь бакалавра 012 Дошкільна освіта 

Небюджетна конкурсна пропозиція (ІІ потік) 

№ 

з/п 

ПІБ Сума Примітки 

1. Демир Олена Олегівна 135.15  

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Небюджетна конкурсна пропозиція (ІІ потік) 

№ 

з/п 

ПІБ Сума Примітка 

1. Степарюк Володимир Олесандрович 88.791  

2. Хамус Яна Олександрівна  113.091  

Освітній ступінь бакалавра 017 Фізична культура і спорт  

Небюджетна конкурсна пропозиція (ІІ потік) 

№ 

з/п 

ПІБ Сума Примітка 

1. Смірнова Марія Вікторівна  137.394  

2. Хамус Яна Олександрівна  84.376  

Освітній ступінь бакалавра 052 Політологія 

Небюджетна конкурсна пропозиція (ІІ потік) 

№ 

з/п 

ПІБ Сума Примітка 

1. Луценко Микола Андрійович 130.356  
Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Фізична культура)  

Небюджетна конкурсна пропозиція (ІІ потік) 

 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Дубровська Юлія Олександрівна   2 курс 
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№ ПІБ Сума Примітки 

1. Смірнова Марія Віталіївна 137.394  

2. Халус Яна Олександрівна  113.091 СК 

Освітній ступінь бакалавра 017 Фізична культура і спорт 

Небюджетна конкурсна пропозиція (ІІ потік) 

№ ПІБ Сума Примітки 

1. Степарюк Володимир Олександрович 88.791  

2. Халус Яна Олександрівна  84.376 СК 

 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії        О. Я. Чебикін 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії        О. О. Сакалюк 
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