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Державний заклад 
«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» 
ПРОТОКОЛ № 63 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 14 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 14 
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 14 жовтня 2022 року: 

 
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. Кучер Катерина Сергіївна   

 
Освітній ступінь бакалавра 025 Музичне мистецтво 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ ПІБ Сума Примітки 
1. Рябенко Соф’я Дем’янівна   

 
 
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 
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бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб, станом 
на 14 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 14 жовтня 2022 року: 

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

За кошти фізичних та/або юридичних осіб 
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ ПІБ Сума Примітки 
1. Нагорна Юлія Іванівна   
2. Мероняк Анастасія Олександрівна   

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

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра) 
014 Середня освіта (Мова і література(англійська))  

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

За загальним конкурсом 
Згідно з набраними балами 

 
 
 
Голова приймальної комісії      Андрій КРАСНОЖОН 
 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії       Дмитро ДЯЧОК 

№ ПІБ Сума Примітка 
1.  Карапетян Юлія Юріївна 151.5 2 курс 
2.  Бохан Юлія Олександрівна 143.5 2 курс 


