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Державний заклад 
«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ8 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» 
ПРОТОКОЛ № 53 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 23 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 23 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 23 вересня 2022 року денної та 
заочної форм навчання:  

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

З нормативним терміном навчання (2 вища освіта) 
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
Денна форма навчання 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Боярський Михайло Миколайович       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 23 
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 
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молодшого бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, станом на 23 вересня 2022 року: 

 
Освітній ступінь бакалавра 016 Спеціальна освіта 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 
За загальним конкурсом  

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ ПІБ Сума Примітки 
1. Буц Олеся Олегівна   

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

За загальним конкурсом 
Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 
1 Зієр Валерія Олександрівна 182.936 Золота медаль 
2 Недялкова Дар`я Володимирівна 143.52  
3 Капустіна Валентина Дмитрівна 140.972  

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

053 Психологія 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 
За загальним конкурсом  

Згідно з набраними балами 
 № ПІБ Сума Примітки 
1 Прокопенко Ірина Олександрівна 145.5 2 курс 
2 Веденьова Альбіна Русланівна 109 2 курс 

Освітній ступінь бакалавра 015 Професійна освіта (Дизайн) 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Лазукін Максим Сергійович    

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

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Слободянюк Ірина Миколаївна                     

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

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 
За загальним конкурсом 

Згідно з набраними балами 
№ ПІБ Сума Примітки 

1. Кутас Анна Ігорівна                  152.000 2 курс 
Освітній ступінь бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового 

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра) 
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
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За кошти фізичних та/або юридичних осіб 
З нормативним терміном навчання  

За загальним конкурсом 
Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 
1.  Мунтян Олена Олексіївна 150.500 3 курс 
Освітній ступінь бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового 

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра) 
024 Хореографія  

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

За загальним конкурсом 
Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Барсук Розалія Петрівна  3 курс 

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 
1.  Пінчук Ганна Євгенівна   
2.  Указна Ірина Сергіївна   

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

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 
1.  Бошкова Ольга Іванівна   
2.  Рябоконь Дарія Сергіївна   

Освітній ступінь бакалавра 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад 
включно), 

перша - англійська 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

За загальним конкурсом 
Згідно з набраними балами 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 
1.  Дойкова Аліна Євгеніївна 167.128  
2.  Цапяк Вікторія Сергіївна 156.104  

 
 

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 23 вересня 2022 року. 
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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 23 вересня 2022 року: 

Освітній ступінь бакалавра 016 Спеціальна освіта 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

За загальним конкурсом  
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ ПІБ Сума Примітки 
1. Мішакова Емілія Олексіївна   

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

016 Спеціальна освіта 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 
За загальним конкурсом  

Згідно з набраними балами 
№ ПІБ Сума Примітки 

1. Мунтян Олена Олексіївна 150.5 2 курс 
2. Стариченко Оксана Ігорівна 139.5 2 курс  

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

За загальним конкурсом 
Згідно з набраними балами 

№ ПІБ Сума Примітки 
1 Рубаха Ольга Сергіївна 148.72  

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

053 Психологія 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 
За загальним конкурсом  

Згідно з набраними балами 
№ ПІБ Сума Примітки 
1 Ліпецька Любов Олександрівна 147 2 курс 
2 Ярославська Наталія Олегівна 143 2 курс 
3 Тишиневич Маргарита Олегівна 107.5 2 курс 

Освітній ступінь бакалавра 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 
1.  Ахназарова Софія Сергіївна   
2.  Неделько Анастасія Юріївна   
3.  Указна Ірина Сергіївна   

Освітній ступінь бакалавра 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад 
включно), 
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перша - англійська 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

За загальним конкурсом 
Згідно з розглядом мотиваційних листів 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 
1.  Мероняк Анастасія Олександрівна 155.168  
2.  Аліфіренко Софія Іллівна 144.976  
3.  Мірошніченко Анна Василівна 127.504  
Освітній ступінь бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового 

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра) 
035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська) 
За кошти фізичних та/або юридичних осіб 

З нормативним терміном навчання 
За загальним конкурсом  

Згідно з набраними балами 
№ ПІБ Сума Примітки 

1.  Швець Ангеліна Володимирівна 158.000 2 курс 
4. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Д. О. Дячка про поновлення студентів на денну форму 
навчання. 

УХВАЛИЛИ: Поновити на денну форму навчання таких студентів: 
1. Реджепова Вепу на сьомий семестр четвертого року 

навчання денної форми за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти історико-філологічного факультету 
ОПП  «Середня освіта (Мова і література (російська)» зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література 
(російська). 

Підстава: заява, академічна довідка Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» №  А 0640 від 
20.08.2020 р. 

2. Бекмурадова Сулеймана на п’ятий семестр третього 
року навчання денної форми за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти факультету іноземних мов 
ОПП  «Середня освіта (Мова і література (англійська)» 
зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література 
(англійська). 

Підстава: заява, академічна довідка Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» №  А 0862 від 
26.10.2021 р. 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної 
комісії Д. О. Дячка про поновлення студента на заочну 
форму навчання. 
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УХВАЛИЛИ: Поновити на заочну форму навчання Фомюка Руслана 

Петровича на п’ятий семестр третього року навчання 
заочної форми за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти фізико-математичного факультету ОПП  «Середня 
освіта (Математика)» зі спеціальності 014 Середня освіта 
(Математика), за  контрактом. 
Підстава: заява, академічна довідка Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» №  А 1017 від 
21.09.2022 р. 

 
 
 
Голова приймальної комісії      Андрій КРАСНОЖОН 
 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії       Дмитро ДЯЧОК 


