
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання Відбіркової комісії 

відокремленого структурного підрозділу 

«Горлівський інститут іноземних мов» 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

від 10 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 другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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 другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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 другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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. 

4. Про зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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. 

5. Про зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» за загальним 

конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 053 Психологія з 

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

6. Про рекомендацію до зарахування на навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за загальним 

конкурсом.   

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

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за загальним конкурсом 

денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) з 01.09.2021 р. за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 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 

денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.021 Середня освіта 

(Англійська мова і література) з 01.09.2021 р. за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 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 

денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія) з 01.09.2021 р. за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 

денної форми здобуття освіти за спеціальністю 035.041 Філологія Германські 

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

кошти фізичних та/або юридичних осіб після виконання вимог до зарахування. 

11. Про переведення на вакантні бюджетні місця здобувачів зарахованих на 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти з дати зарахування (особи пільгових категорій). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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 другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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) 

ОП: «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і 

література)» 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Власова Ганна Олександрівна     

2. Нарижна Наталя Олександрівна     

3. Профатілова Марія Юріївна    

4. Сінюгіна Ганна Володимирівна 

5. Холошевська Надія Валеріївна     

 

 

 



2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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 другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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 (Англійська мова і література) 

ОП: «Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови» 

факультет романо-германських  мов 

1. Алієва Ельвіра Асіфівна      

2. Алясова Каріна Рафаілівна      

3. Безкоровайний Владислав Ігорович    

4. Бердецька Катерина Валеріївна     

5. Білицька Юлія Олександрівна     

6. Гончаренко Дарія Олексіївна     

7. Гріценко Ілля Валерійович      

8. Дрига Юлія Леонідівна      

9. Коссович Наталя Костянтинівна     

10. Лаврентьєв Сергій Юрійович     

11. Линник Олена Олексіївна      

12. Мартиненко Олег Якович      

13. Никонов Дмитро Володимирович     

14. Нікітіна Аліна Василівна      

15. Статівкіна Карина Леонідівна     

16. Стьопіна Дар’я Олегівна      

17. Усик Вікторія Володимирівна     

18. Шалайкін Анатолій Юрійович      

19. Шепотько Наталія Володимирівна     

спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 

ОП: «Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови 

(українська, російська)» 

факультет соціальної та мовної комунікації 

 1. Берлізов Микола Михайлович    

 2. Ладоніна Варвара Дмитрівна     

 3. Шевкаленко Анна Олександрівна     

 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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 другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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)  

ОП: «Середня освіта (Історія). Психологія» 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Гречуха Олег Валерійович    

2. Матяш Катерина Вікторівна      

3. Петухов Данило Олександрович     

4. Товстих Олена Юріївна   

5. Третяченко Тетяна Володимирівна     

 

4. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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 другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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  

ОП: «Германські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство» 

факультет романо-германських мов 

1. Мохасін Лам’я Ях’я      

2. Рубан Аліна Євгеніївна 

3. Ткачова Олександра Сергіївна 

 

 

 



5. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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 другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» 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 

ОП: «Практична психологія»  

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Даниленко Ольга Ігорівна      

2. Сорокіна Анастасія Олександрівна     

 

6. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

пропозицією рекомендувати вступників до зарахування за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 

результатами конкурсного відбору по небюджетним конкурсним пропозиціям, а 

також по фіксованим конкурсним пропозиціям за заявами вступників, які 

залишилися в конкурсі на контракт (відповідна відмітка в електронних кабінетах 

вступників); заступника відповідального секретаря Відбіркової комісії Кокоріну 

Л.В. з пропозицією рекомендувати вступників до зарахування за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти 10 серпня 2021 року. 

УХВАЛИЛИ: 

 Рекомендувати вступників до зарахування за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 10 

серпня 2021 року. 

 

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 та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 

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

фізичних та/або юридичних осіб 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 та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.01 



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

та/або юридичних осіб після виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

факультет соціальної та мовної комунікації 

форма здобуття освіти – денна  

1. Войцех Вікторія Вікторівна     

2. Герцовська Катерина Сергіївна     

3. Кутепова Анастасія Вадимівна    

4. Федорченко Діана Олександрівна     

форма здобуття освіти – заочна  

1. Махова Вікторія Вікторівна 

 

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 014.021 

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

та/або юридичних осіб 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 кошти фізичних та/або 

юридичних осіб після виконання вимог до зарахування: 

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

західноєвропейська мова)) 

факультет романо-германських  мов 

форма здобуття освіти – денна  

1. Булгаков Дмитро Іванович (з 27.09.2021 р.) 

 2. Скрипник Юлія Олександрівна (з 27.09.2021 р.) 

 3. Худобець Назар Максимович (з 27.09.2021 р.) 

форма здобуття освіти – заочна  

1. Завгородня Анна В’ячеславівна 

2. Кисленко Оксана Володимирівна 

3. Попова Анжеліка Володимирівна 

4. Філатова Вероніка Ігорівна 

 

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 денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 

014.03 Середня освіта (Історія) з 01.09.2021 р. за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 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 та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.03 

Середня освіта (Історія) з 01.09.2021 р. за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

після виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 014.01 Середня освіта (Історія) 

факультет соціальної та мовної комунікації 

форма здобуття освіти – денна  

 1.Назаренко Анастасія Сергіївна (з 27.09.2021 р.)  

форма здобуття освіти – заочна  

1. Султонназіров Шохрузбек Ойбек огли (з 27.09.2021 р.) 

 

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 денної форми здобуття освіти за спеціальністю 035.041 

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

01.09.2021 р. за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 кошти фізичних та/або юридичних осіб після виконання вимог до 

зарахування: 

спеціальність 035.041 Філологія Германські мови і літератури (переклад 

включно), перша – англійська  

факультет романо-германських мов 

1. Іванова Юлія Сергіївна (з 27.09.2021 р.) 

2. Самсоненко Анастасія Станіславівна     

3. Шаталкін Олександр Сергійович   

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Пономарьов Артем Андрійович  

 

11. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю. М. з 

інформацією щодо рекомендації вступників (осіб пільгових категорій) до 

переведення на вакантні бюджетні місця денної форми здобуття освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

 Перевести на вакантні бюджетні місця наступних вступників з дати їх 

зарахування на навчання: 

 



Денна форма здобуття освіти 

спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Войцех Вікторія Вікторівна (вступ через ОЦ "Донбас-Україна")  

2. Герцовська Катерина Сергіївна (вступ через ОЦ "Донбас-Україна") 

3. Кутепова Анастасія Вадимівна (вступ через ОЦ "Донбас-Україна") 

4. Федорченко Діана Олександрівна (вступ через ОЦ "Донбас-Україна") 

спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 

факультет романо-германських мов 

 1. Булгаков Дмитро Іванович (вступ через ОЦ "Донбас-Україна") 

 2. Скрипник Юлія Олександрівна (вступ через ОЦ "Донбас-Україна") 

 3. Худобець Назар Максимович (вступ через ОЦ "Донбас-Україна") 

спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Назаренко Анастасія Сергіївна (вступ через ОЦ "Донбас-Україна")  

спеціальність 035.041 Філологія Германські мови і літератури (переклад 

включно), перша – англійська  

факультет романо-германських мов 

1. Іванова Юлія Сергіївна (вступ через ОЦ "Донбас-Україна") 

2. Шаталкін Олександр Сергійович (вступ через ОЦ "Донбас-Україна") 

 

Заочна форма здобуття освіти 

спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) 

факультет соціальної та мовної комунікації 

1. Султонназіров Шохрузбек Ойбек огли (вступ через ОЦ "Донбас-

Україна")  

 

 

Голова Відбіркової комісії:      Є. М. Бєліцька 

 

Відповідальний секретар  

Відбіркової комісії:        Ю. М. Гордєєва 

 
 


