
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Відбіркової комісії 

відокремленого структурного підрозділу 

«Горлівський інститут іноземних мов» 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

від 02 серпня 2021 року 

ПРИСУТНІ: 

Бєліцька Є. М., Гордєєва Ю.М., Кокоріна Л. В., Горлова О. В., Андрущенко В. О., 

Борозенцева Т. В., Докашенко Г. П., Жарикова М. В., Колесніченко О. Л., 

Комаров С. А., Мараховська В. Г., Марченко Т. М., Морозова Л. І., 

Муратова О. В., Потреба Н. А., Радіонова Т. М.,  Суховецька Л. В., 

Коханова К. В..  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про зарахування вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 

денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська 

мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після виконання 

вимог до зарахування. 

2. Про зарахування вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 

денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.021 Середня освіта 

(Англійська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування. 

3. Про зарахування вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 

денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.022 Середня освіта (Німецька 

мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після виконання 

вимог до зарахування. 

4. Про зарахування вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 

денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.023 Середня освіта 

(Французька мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування.  

5. Про зарахування вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 

денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) з 

01.09.2021 р. за державним замовленням після виконання вимог до зарахування. 

6. Про зарахування вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 

денної форми здобуття освіти за спеціальністю 035.041 Філологія Германські 

мови і літератури (переклад включно), перша – англійська з 01.09.2021 р. за 

державним замовленням після виконання вимог до зарахування. 

7. Про зарахування вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 



денної форми здобуття освіти за спеціальністю 053 Психологія з 01.09.2021 р. за 

державним замовленням після виконання вимог до зарахування. 

8. Про зарахування вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 

заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування. 

9. Про зарахування вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 

заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.021 Середня освіта 

(Англійська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування. 

10. Про зарахування вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 

заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) з 

01.09.2021 р. за державним замовленням після виконання вимог до зарахування. 

11. Про списки рекомендованих до зарахування на навчання за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти за державним замовленням за загальним 

конкурсом.   

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за 

загальним конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.01 

Середня освіта (Українська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним 

замовленням після виконання вимог до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним 

конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська 

мова і література) 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Ахман Вероніка Олегівна      

2. Завгородня Дар’я Сергіївна      

3. Луб Олександра Вадимівна      

4. Сєвєріна Крістіна Євгенівна      

спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). 

Психологія 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Бабушкіна Вікторія Вікторівна     

2. Зубарєва Елла Романівна      



3. Карпенко Анастасія Віталіївна     

4. Карякін Іван Володимирович     

5. Козлова Софія Василівна      

6. Мачелюк Катерина Віталіївна     

7. Солецька Вікторія Владиславівна     

8. Філенко Влада Олександрівна     

9. Фоменко Ксенія Ігорівна      

10. Хричикова Вікторія Євгенівна     

11. Чегринець Нікіта Олександрівна     

12. Чиж Олександра Сергіївна      

 

2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за 

загальним конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.021 

Середня освіта (Англійська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним 

замовленням після виконання вимог до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним 

конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.021 Середня освіта 

(Англійська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська та друга 

західноєвропейська мова)) 

факультет романо-германських  мов 

1. В’язникова Аліса Дмитрівна      

2. Гніденко Владислава Андріївна     

3. Дуванська Наталія Василівна     

4. Залєсова Владислава Євгеніївна     

5. Каменєв Денис Дмитрович      

6. Канашина Ельвіра Юріївна      

7. Козакова Юлія Володимирівна     

8. Костенко Іван Русланович      

9. Краснікова Олександра Юріївна     

10. Кудла Єсенія Станіславівна 

11. Лантухова Ганна Олександрівна     

12. Лаптєв Данило Вікторович      

13. Макеєва Вероніка Юріївна      

14. Митрофанов Іван Андрійович     

15. Рус-Радаєв Олександр Вікторович     

16. Ситняк Руслан Миколайович     

17. Скиба Софія Миколаївна      

18. Ставицька Софія Євгенівна      



19. Степашин Денис Петрович      

20. Таратушка Олексій Володимирович    

21. Федій Валерія Миколаївна      

22. Чернявська Елеонора Олегівна     

23. Шпаченко Дмитро Романович     

24. Щербакова Катерина Дмитрівна     

спеціальність 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)). 

Психологія 

факультет соціальної та мовної комунікації 

 1. Амірова Фатіма Джабірівна кизи     

 2. Бобришева Руслана Юріївна      

 3. Великородна Поліна Романівна     

 4. Жизневський Данило Максимович      

 5. Мозолевський Анатолій Сергійович    

 6. Подрез Ганна Богданівна      

 

3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за 

загальним конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.022 

Середня освіта (Німецька мова і література) з 01.09.2021 р. за державним 

замовленням після виконання вимог до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним 

конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.022 Середня освіта 

(Німецька мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література) 

факультет романо-германських  мов 

1. Артеменко Денис Сергійович    

2. Дем’яненко Вероніка Дмитрівна    

3. Жиліна Олеся Костянтинівна     

4. Камаєв Артур Сундарович      

5. Коноваленко Дар’я Максимівна     

6. Кривогорніцина Руслана Олександрівна    

7. Логвинюк Катерина Валеріївна     

8. Мартінсон Микола Сергійович     

9. Петрова Поліна Олексіївна      

10. Прилуцький Сергій Дмитрович     

11. Урядов Володимир Андрійович     

12. Холодняк Аліна Сергіївна      

 

   



4. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за 

загальним конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.023 

Середня освіта (Французька мова і література) з 01.09.2021 р. за державним 

замовленням після виконання вимог до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним 

конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.023 Середня освіта 

(Французька мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 014.023 Середня освіта (Французька мова і література) 

факультет романо-германських  мов 

1. Гавриш Єва Олександрівна      

2. Грішкевич Анастасія Олександрівна    

3. Скорова Єлизавета Олексіївна     

4. Шпакова Ангеліна Олександрівна    

 

5. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за 

загальним конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.03 

Середня освіта (Історія) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним 

конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після виконання вимог до 

зарахування: 

спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія, англійська мова і література) 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1.Степанова Ангеліна Дмитрівна     

спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія). Психологія 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Агасян Марета Рудиківна      

2. Аніна Анна Володимирівна      

3. Беденюк Микита Станіславович     

4. Журавльов Ілля Максимович     

5. Коробков Владислав Сергійович     

6. Крайня Єва Віталіївна       

7. Куряк Артем Михайлович      



8. Маджар Ганна Олександрівна     

9. Марчевська Мирослава Володимирівна    

10. Морутенко Дар’я Павлівна      

11. Павлюкова Дар’я Сергіївна 

12. Радченко Аліна Максимівна      

13. Стороженко Віола Сергіївна      

14. Таган Вероніка Дмитрівна      

 

6. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за 

загальним конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 035.041 

Філологія Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська з 

01.09.2021 р. за державним замовленням після виконання вимог до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним 

конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 035.041 Філологія 

Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська з 01.09.2021 

р. за державним замовленням після виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 035.041 Філологія Германські мови і літератури (переклад 

включно), перша – англійська  

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Войновський Дмитро Андрійович     

2. Горбунова Марія Романівна      

3. Демко Катерина Олександрівна     

4. Кваша Марія Олександрівна      

5. Климентовська Катерина Миколаївна    

6. Лиховоля Маргарита Павлівна     

7. Лихопека Софія Олександрівна     

8. Луцюк Крістіна Геннадіївна      

9. Моргун Поліна Олегівна      

10. Педенко Олександра Артемівна     

11. Філіппов Глєб Павлович       

12. Хацько Катерина Володимирівна     

13. Черненко Надія Володимирівна     

14. Шмачкова Анастасія Вікторівна     

факультет романо-германських мов 

1. Бєляєва Валерія Вадимівна      

2. Гукежева Валерія Вадимівна      

3. Комарова Дар’я Михайлівна      

4. Лайкова Анастасія Сергіївна      

5. Ращупкіна Єлизавета Олександрівна    

6. Сілкіна Вікторія Андріївна      



7. Теслюк Анастасія Олексіївна     

8. Фастова Анастасія Станіславівна     

9. Чехута Іван Юрійович       

10. Ярош Лідія Миколаївна      

 

7. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за 

загальним конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 053 

Психологія з 01.09.2021 р. за державним замовленням після виконання вимог до 

зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним 

конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 053 Психологія з 

01.09.2021 р. за державним замовленням після виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 053 Психологія 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Миронова Ельвіра Заурівна      

2. Федіна Аліса Максимівна      

 

8. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за 

загальним конкурсом заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.01 

Середня освіта (Українська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним 

замовленням після виконання вимог до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним 

конкурсом заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Акопян Ліана Сергіївна      

2. Грушовець Ірина Валеріївна      

3. Довзій Ганна Геннадіївна      

4. Слободян Світлана Анатоліївна     

5. Тесленко Вероніка Володимирівна    

6. Толстова Оксана Володимирівна        

7. Шкірка Альона Миколаївна      

8. Яровець Богдан Станіславович     



  

9. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за 

загальним конкурсом заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.021 

Середня освіта (Англійська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним 

замовленням після виконання вимог до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним 

конкурсом заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.021 Середня 

освіта (Англійська мова і література) з 01.09.2021 р. за державним замовленням 

після виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 

факультет романо-германських мов 

 1. Божко Діана Миколаївна      

 2. Велігура Єлизавета Володимирівна    

 3. Гурова Наталія Юріївна      

 4. Жувак Даниїл Артемович      

 5. Ніконова Влада Євгенівна      

 6. Синельникова Марія Олександрівна     

 7. Сосницька Альона Сергіївна       

 8. Федонюк Наталя Олександрівна 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за 

загальним конкурсом заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.03 

Середня освіта (Історія) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після 

виконання вимог до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним 

конкурсом заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія) з 01.09.2021 р. за державним замовленням після виконання вимог до 

зарахування: 

спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Бочарова Ольга Леонідівна      

2. Кіхтенко Тетяна Олександрівна     

3. Ковальов Родіон Сергійович      

4. Кулішов Михайло Володимирович    

5. Чехачева Анастасія Борисівна     



6. Чмакіна Світлана Вячеславівна     

7. Шторм Ангеліна Миколаївна     

 

11. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. із списками 

рекомендованих на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

державним замовленням за результатами конкурсного відбору; заступника 

відповідального секретаря Відбіркової комісії Кокоріну Л.В. з пропозицією 

затвердити списки, оприлюднити їх на сайті ГІІМ та повідомити про результати 

конкурсного відбору всіх рекомендованих засобами зв’язку. 

УХВАЛИЛИ: 

 Оприлюднити списки рекомендованих на навчання за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти за державним замовленням на сайті ГІІМ 

(додаток 1) та повідомити про результати конкурсного відбору всіх 

рекомендованих засобами зв’язку. 

 

 

Голова Відбіркової комісії:      Є. М. Бєліцька 

 

Відповідальний секретар  

Відбіркової комісії:        Ю. М. Гордєєва 

 
 


