
1 
 

Державний заклад 
«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» 
ПРОТОКОЛ № 48 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 14 вересня 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 14 вересня 
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 14 вересня 2022 року денної та 
заочної форм навчання:  

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Математика) 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 
За загальним конкурсом 
Заочна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітки 
1.  Потушанська Юлія Сергіївна  2 курс 

 
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 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 14 
вересня 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 14 вересня 2022 року: 
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Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Математика) 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Гінкул Ганна Олександрівна   

Освітній ступінь бакалавра 081 Право 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

За загальним конкурсом 
Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Соколовська Анастасія Віталіївна 158.392  

Освітній ступінь бакалавра 053 Психологія 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

За загальним конкурсом 
Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 
1 Орел Каріна Олександрівна 159.744  
2 Побережна Валерія Павлівна 151.632  
Освітній ступінь бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового 

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра) 
014 Середня освіта (Українська мова і література) 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 
З нормативним терміном навчання 

За загальним конкурсом 
Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Цанєва Анастасія Євгенівна  115.000 2 курс 

 
3. 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 14 вересня 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 14 вересня 2022 року: 
Освітній ступінь бакалавра 053 Психологія 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

За загальним конкурсом 
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Згідно з набраними балами 
№ ПІБ Сума Примітки 
1. Побережна Валерія Павлівна 151.632  
2. Іщенко Анастасія Дмитрівна 150.176  
3. Орлова Юлія Вікторівна 144.768  
4. Однодворська Таїсія Ігорівна 134.449  

4. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Д. О. Дячка щодо вилучення з наказу про поновлення на 
денну форму навчання за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти осіб, які не уклали договір про надання освітніх 
послуг. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до пункту 5 Розділу 3 Положення про порядок 
відрахування та поновлення студентів у Державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» вилучити з наказу № 
365/1-ст від 16.08.2022 р. «Про поновлення на денну форму 
навчання» Авраменко Олену Сергіївну (третій семестр 
другого року навчання денної форми за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти соціально-
гуманітарного факультету ОПП «Управління закладом 
освіти» зі спеціальності 073 Менеджмент, за  контрактом). 

 
 
 
 
Голова приймальної комісії      Андрій КРАСНОЖОН 
 
 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії       Дмитро ДЯЧОК 


