
Державний заклад 
«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» 
ПРОТОКОЛ № 78 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 29 листопада 2022 р. 
1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Дячка Д. О.  щодо зарахування на навчання для здобуття 
освітнього ступеня магістра денної форми навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі раніше 
здобутого ОС бакалавра, магістра або спеціаліста. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати абітурієнтів, які вступають на освітній  ступінь 
магістра денної форми навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб за конкурсом згідно з розглядом 
мотиваційних листів або набраними балами: 

 1.  017 Фізична культура і спорт  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву. 
На загальних умовах 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітка 

1. Гочев Валерій Сергійович  оригінали 
 2. 024 Хореографія  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням 
– 0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву. 
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Зарецька Дар’я Павлівна  оригінали 

 3. 035 Філологія  

Ліцензований обсяг – 2 особа. Обсяг прийому за державним замовленням 
– 0 осіб. Виділено місць – 2. 

Подано всього 2 заяви. 
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Гришова Інна Юріївна  оригінали 

 4. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням 
– 0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву. 
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 



1. Тарасович Леонід Володимирович  оригінали 

 5. 014 Середня освіта (Інформатика)  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням 
– 0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву. 
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Дончев Іван Іванович  оригінали 

 6. 053 Психологія (Практична психологія)  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням 
– 0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заява. 
За загальним конкурсом 

Згідно з набраними балами 
№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Шаймарданов Костянтина Фоілович 120 оригінали 
 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Дячка Д. О.  щодо зарахування на навчання для здобуття 
освітнього ступеня магістра заочної форми навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі раніше 
здобутого ОС бакалавра, магістра або спеціаліста. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити список вступників, рекомендованих до 
зарахування на здобуття освітнього ступеня магістра 
заочної форми навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб за конкурсом згідно з розглядом 
мотиваційних листів: 

 1. 012 Дошкільна освіта  

Ліцензований обсяг – 3 особи. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 3. 

Подано всього 3 заяви. 
На загальних умовах 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітка 

1. 
Васильєва Катерина Олегівна 

 
Довідка про 
оригінали 

2. 
Вельченко Людмила Олегівна 

 
Довідка про 
оригінали 

3. Романова Анастасія Олексіївна   оригінали 
 2. 014 Середня освіта (Історія)  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заява.  
За загальним конкурсом 



Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Скавронік Едуард Володимирович  оригінали 

 3. 014 Середня освіта (Інформатика)  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заява.  
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Стукалов Олександр Сергійович  оригінали 

 4. 016 Спеціальна освіта  

Ліцензований обсяг – 4 особи. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 4. 

Подано всього 4 заяви.  
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Верещак Олеся Вікторівна  оригінали 
2. Жукова Ольга Павлівна  оригінали 
3. Загородня Вікторія Аліївна  оригінали 
4. Павленко Олена Михайлівна  оригінали 

 5. 017 Фізична культура і спорт  

Ліцензований обсяг – 4 особи. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 4. 

Подано всього 4 заяви.  
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Довженко Марія Сергіївна  оригінали 
2. Іванов Іван Іванович  оригінали 
3. Кожуховський Роман Степанович  оригінали 
4. Палашевський Сергій Олександрович  оригінали 

 
 6. 014 Середня освіт (Фізична культура)  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву.  
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Івков Дмитро Сергійович  оригінали 



 7. 013 Початкова освіта  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву.  
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Рольф Мирослава Олександрівна  оригінали 
 

 8. 053 Психологія (Клінічна та реабілітаційна)  

Ліцензований обсяг – 2 особи. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 2. 

Подано всього 2 заяви.  
За загальним конкурсом 

Згідно з набраними балами 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Сарницька Аліса Олександрівна 176 оригінали 
2. Цуркан Наталія Іванівна 151 оригінали 

 
 9. 053 Психологія (Практична психологія)  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням 
– 0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заява. 
За загальним конкурсом 

Згідно з набраними балами 
№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1. Кулакова Антоніна Станіславівна 117.5 оригінали 

 10. 053 Психологія  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням 
– 0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заява. 
За загальним конкурсом 

Згідно з набраними балами 
№ з/п ПІБ Конкурсний бал Примітки 

1.  Житкова Марія Ігорівна 121 оригінали 
 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Дячка Д. О.  щодо зарахування на навчання для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної 
загальної середньої освіти. 



УХВАЛИЛИ: Затвердити список вступників, рекомендованих до 
зарахування на здобуття освітнього ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти денної форми 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 
конкурсом згідно з розглядом мотиваційних листів або 
набраними балами: 

 1. 013 Початкова освіта  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву.  
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Юріста Євгенія Сергіївна  оригінали 
 
 
 
 
 2. 014 Середня освіта (Природничі науки)  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву.  
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Нєдова Юлія Іллівна  оригінали 

 3. 025 Музичне мистецтво  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву.  
За загальним конкурсом 

Згідно з набраними балами 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Ломакін Дмитро Владиславович  124.8 оригінали 
 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Дячка Д. О.  щодо зарахування на навчання для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної 
загальної середньої освіти. 



УХВАЛИЛИ: Затвердити список вступників, рекомендованих до 
зарахування на здобуття освітнього ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти заочної форми 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 
конкурсом згідно з розглядом мотиваційних листів або 
набраними балами: 

 1. 013 Початкова освіта  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву.  
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Устич Вікторія Олегівна   оригінали 

 2.  012 Дошкільна освіта  

Ліцензований обсяг – 1 особа. Обсяг прийому за державним замовленням – 
0 осіб. Виділено місць – 1. 

Подано всього 1 заяву.  
За загальним конкурсом 

Згідно з розглядом мотиваційних листів 
№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, побатькові вступника 
Конкурсний 

бал 
Примітки 

1. Жук Любов Дмитрівна   оригінали 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії      Андрій КРАСНОЖОН 
 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії       Дмитро ДЯЧОК 
 


