ПРОТОКОЛ №68
Засідання приймальної комісії
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини
від 15.12.2020 року
ПРИСУТНІ: Гедзик А.М., Бербец В.В., Тацієнко В.С., Глухінчук П.В., Кроть О.М.,
Гончарук А.В., Коваль В.О., Ящук С.М., Терешко І.Г., Махомета Т.М., Герасименко О.В.,
Ткачук С.І., Карасевич А.О., Постоленко І.С., Попиченко С.С., Якимчук Б.А., Кравченко О.О.,
Коваль О.В., Бойко І.С., Різник Ю.В., Коробань М.О.
Порядок денний
1. Про встановлення кількості місць державного замовлення для осіб пільгових
категорій, визначених в Умовах прийому у 2021 році (інформація заступника голови
ПК Гедзика А.М.).
2. Про затвердження вагових коефіцієнтів для конкурсного відбору вступників на ОС
«бакалавр» (на основі ОКР Молодший спеціаліст, ОС Фаховий молодший бакалавр,
Молодший бакалавр) та ОС «магістр» (інформація заступника голови ПК Гедзика
А.М.).
3. Про затвердження переліку споріднених спеціальностей при вступі на скорочені
програми навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста (ОС молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр) на освітній
ступінь «бакалавр» (інформація заступника голови ПК Гедзика А.М.).
4. Про затвердження “Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в 2021
році” (інформація відповідального секретаря ПК Бербец В.В.).
5. Про затвердження “Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в
аспірантурі та докторантурі Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини в 2021 році” (інформація відповідального секретаря ПК Бербец
В.В.).
6. Про затвердження «Положення про приймальну комісію Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини» (інформація відповідального
секретаря ПК Бербец В.В.).
7. Про затвердження «Положення про роботу апеляційної комісії та порядок подання і
розгляду апеляцій Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини» (інформація відповідального секретаря ПК Бербец В.В.).
8. Про затвердження “Положення про роботу екзаменаційних, предметних та фахових
атестаційних комісій по проведенню вступних випробувань при вступі до
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на денну та
заочну форми навчання у 2021 році” (інформація відповідального секретаря ПК
Бербец В.В.).
9. Про затвердження “Положення про роботу комісії по проведенню співбесід з
вступниками Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини на денну та заочну форми навчання у 2021 році” (інформація
відповідального секретаря ПК Бербец В.В.).
10. Про затвердження “Положення про порядок прийому на навчання на другу вищу
освіту осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітнього
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ступеня «Бакалавр» до Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини на денну та заочну форми навчання у 2021 році” (інформація
відповідального секретаря ПК Бербец В.В.).
11. Про затвердження «Порядку оцінювання вступних іспитів, випробувань та інших
форм контролю навчальних досягнень вступників при вступі на денну та заочну
форми навчання у 2021 році» (інформація відповідального секретаря ПК Бербец
В.В.).
12. Про проведення співбесіди та прийняття рішення щодо надання згоди на прийом
іноземців на навчання до університету за умови відповідності таких іноземців
Правилам прийому до університету у 2020 році на підставі поданих ними документів
(перекладених українською мовою) (інформація відповідального секретаря ПК
Бербеца В.В.).
1. Слухали: інформацію заступника голови ПК Гедзика А.М., який ознайомив присутніх
з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020 року та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, в
якому передбачається встановлення рішенням приймальної комісії університету
кількості місць для осіб, пільгових категорій, визначених Умовами прийому у 2021 році,
які не повинні бути більше 10 відсотків обсягу державного замовлення (але не менше 1
місця) з кожною спеціальністю ОС бакалавр (у т.ч. максимальних обсягах
держзамовлення при вступі на ОС «Бакалавр» на основі документа про ПЗСО).
Виступили члени ПК: Миколайко В.П. та Пачева Н.О., які внесли пропозиції щодо
кількості місць для осіб, що вступатимуть за квотою 1 у 2021 році, враховуючи моніторинг
результатів вступної кампанії 2020 року на рівні максимально допустимого значення – до
10 %, але не менше 1 місця.
Виступив відповідальний секретар ПК Бербец В.В., який зазначив що при вступі на
здобуття ступеня магістра та до аспірантури пільг не передбачено і всі абітурієнти
вступатимуть на загальних підставах.
Ухвалили: Встановити кількість місць державного замовлення для осіб в обсязі до 10
відсотків обсягу державного замовлення (але не менше 1 місця) з кожної
спеціальності (у т.ч. максимальних обсягах держзамовлення при вступі на ОС
«Бакалавр» на основі документа про ПЗСО).
2. Слухали: інформацію заступника голови ПК Гедзика А.М., який поінформував
присутніх про необхідність визначення вагових коефіцієнтів вступних іспитів при вступі
на ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст, ОС Фаховий молодший бакалавр,
Молодший бакалавр та ОС Магістр.
Виступили: декан факультету фізичного виховання Ящук С.М., декан фікультету
фізики, математики та інформатики Махомета Т.М., декан факультету іноземних мов
Постоленко І.С. які запропонували:
ОС Бакалавр
(на основі ОКР Молодший спеціаліст,
ОС Фаховий молодший бакалавр,
Молодший бакалавр)
ОС Магістр

Українська
мова
та 0,25
літературі
Другий предмет ЗНО (за 0,25
вибором)
Фаховий іспит
0,5
ЄВІ з іноземної мови
0,25
Фаховий іспит
0,75
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Ухвалили: Затвердити вагові коефіцієнти для конкурсних елементів як такі, які
застосовуються при вступі для всіх освітніх програм за ОС Бакалавр на основі ОКР
Молодший спеціаліст, ОС Фаховий молодший бакалавр, Молодший бакалавр та ОС
Магістр під час внесення конкурсних пропозицій до ЄДЕБО.
3. Слухали: інформацію заступника голови ПК Гедзика А.М., який ознайомив присутніх з
переліком споріднених спеціальностей при вступі на скорочені програми навчання на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ОС молодший бакалавр,
фаховий молодший бакалавр) на ступінь «бакалавр».
Виступили члени ПК: обговорення обгрунтування керівництва факультетів щодо переліку
споріднених спеціальностей при вступі на скорочені програми на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ОС молодший бакалавр, фаховий
молодший бакалавр) на ступінь «бакалавр».
Ухвалили: Затвердити перелік споріднених спеціальностей при вступі на скорочені
програми навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста (ОС молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр) на ступінь
«бакалавр» що додається (додаток 3 Правил прийому).
4. Слухали: відповідальний секретар ПК Бербец В.В. ознайомив присутніх з Умовами
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020 року та зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, та розробленими
на їх основі “Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в 2021 році”. Заступник
голови ПК Гедзик А.М. запропонував обговорити та затвердити дані проекти Правил
прийому.
Виступили члени ПК: Гедзик А.М., Попиченко С.С., Ящук С.М., які внесли пропозиції до
“Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини в 2021 році”, а саме:
1. Забезпечити в Правилах прийому можливість вступу на навчання за ОС Бакалавр
для вступників на основі документа про ПЗСО (паралельне навчання) за
сертифікатами попередніх років бюджетної та небюджетної пропозицій.
Ухвалили: затвердити “Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в
2021 році ” з урахуванням пропозицій.
5. Слухали: відповідальний секретар ПК Бербец В.В. ознайомив присутніх з Умовами
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020 року та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508 в
частині вступу до аспірантури та докторантури, та розробленими на їх основі «Правила
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі та докторантурі
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в 2021 році» які
є додатком до Правил прийому. Заступник голови ПК Гедзик А.М. запропонував
обговорити та затвердити дані проекти Правил прийому.
Ухвалили: затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в
аспірантурі та докторантурі Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини в 2021 році” як додаток до Правил прийому.
6. Слухали: інформацію відповідального секретаря Бербец В.В., який ознайомив
присутніх з “Положенням про приймальну комісію Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини”, розробленого на основі наказу МОН
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від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04
листопада 2015 року за № 1353/27798.
Ухвалили: затвердити «Положення про приймальну комісію Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини» на 2021 рік.
7. Слухали: інформацію відповідального секретаря Бербец В.В., який ознайомив
присутніх з “Положення про роботу апеляційної комісії та порядок подання і розгляду
апеляцій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини”,
розробленого на основі “Положення про приймальну комісію Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини” та Умов прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України № 1274 від 15 жовтня 2020 року та зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508 .
Ухвалили: Затвердити “Положення про приймальну комісію Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини”.
8. Слухали: відповідальний секретар ПК Бербец В.В. проінформував присутніх про те, що
згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020
року та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за
№ 1225/35508 та Правилами прийому розроблено “Положення про роботу
екзаменаційних, предметних та фахових атестаційних комісій по проведенню вступних
випробувань при вступі до Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини на денну та заочну форми навчання у 2021 році” та запропонував
затвердити його.
Ухвалили: Затвердити “Положення про роботу екзаменаційних, предметних та фахових
атестаційних комісій по проведенню вступних випробувань при вступі до
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на
денну та заочну форми навчання у 2021 році”.
9. Слухали: відповідальний секретар ПК Бербец В.В. проінформував присутніх про те, що
згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020
року та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за
№ 1225/35508 та Правилами прийому певна категорія осіб має право зараховуватися до
університету за співбесідою, відповідно розроблено “Положення про роботу комісії по
проведенню співбесіди з вступниками до Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини на денну та заочну форми навчання у 2021 році” та
запропонував затвердити його.
Ухвалили: Затвердити “Положення про роботу комісії по проведенню співбесіди з
вступниками до Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини на денну та заочну форми навчання у 2021 році”.
10.
Слухали: відповідальний секретар ПК Бербец В.В. проінформував присутніх про те,
що згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020
року та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за
№ 1225/35508 та Правилами прийому особи з вищою освітою мають право
зараховуватися до університету на старші курси на вільні ліцензійні місця на основі
раніше здобутого ступеня «Бакалавр» відповідно розроблено “Положення про порядок
прийому на навчання на другу вищу освіту осіб, які здобули базову або повну вищу
освіту, для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» до Уманського державного
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педагогічного університету імені Павла Тичини на денну та заочну форми навчання у
2021 році” та запропонував затвердити його.
Ухвалили: Затвердити “Положення про порядок прийому на навчання на другу вищу
освіту осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття
освітнього ступеня «Бакалавр» до Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини на денну та заочну форми навчання у
2021 році”.
11.
Слухали: відповідальний секретар ПК Бербец В.В. проінформував присутніх про те,
що згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020
року та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за
№ 1225/35508 та Правилами прийому розроблено «Порядок оцінювання вступних
іспитів, випробувань та інших форм контролю навчальних досягнень вступників при
вступі на денну та заочну форми навчання у 2021 році» та запропонував затвердити його.
Ухвалили: Затвердити «Порядок оцінювання вступних іспитів, випробувань та інших
форм контролю навчальних досягнень вступників при вступі на денну та заочну форми
навчання у 2021 році».
12.
Слухали: відповідальний секретар ПК Бербец В.В. ознайомив присутніх з проектом
рішення про надання згоди іноземним громадянам на прийом на навчання до
університету відповідно до Правил прийому до університету у 2020 році на підставі
поданих ними документів (перекладених українською мовою) та оцінки їх відповідності:
Джуманазаров Хайимират, Охіа Санні Узордінма, Байрамов Ораз, Джумаєв Сохбет,
Кадирова Заріфа, Насиров Какаджан, Худайбердієв Максат, Кабулов Шухрат,
Ібадуллаєв Умуркул, Шавкатов Хуршіт.
1. Джуманазаров Хайимират
Країна проживання – Туркменістан
Серія та номер паспортного документа – А1123016.
Рівень освіти – атестат про середню освіту.
Середній бал успішності – 3,23.
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Джуманазаровим Хайимиратом
співбесіди комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за
спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика).
Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так.
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Джуманазаров
Хайимират відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане
запрошення на навчання встановленого зразка.
2. Охіа Санні Узордінма
Країна проживання – Федеративна республіка Нігерія
Серія та номер паспортного документа – А094989359.
Рівень освіти – атестат про середню освіту.
Середній бал успішності – 3,0.
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Охіа Санні Узордінма співбесіди
комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському
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державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю
014.07 Середня освіта (Географія).
Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так.
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Охіа Санні Узордінма
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на
навчання встановленого зразка.
3. Байрамов Ораз
Країна проживання – Туркменістан
Серія та номер паспортного документа – А1560574.
Рівень освіти – атестат про середню освіту.
Середній бал успішності – 3,24.
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Байрамовим Оразом співбесіди
комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю
014.07 Середня освіта (Географія).
Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так.
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Байрамов Ораз
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на
навчання встановленого зразка.
4. Джумаєв Сохбет
Країна проживання – Туркменістан
Серія та номер паспортного документа – А0771681.
Рівень освіти – атестат про середню освіту.
Середній бал успішності – 4,33.
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Джумаєвим Сохбетом співбесіди
комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю
014.04 Середня освіта (Математика).
Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так.
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Джумаєв Сохбет
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на
навчання встановленого зразка.
5. Кадирова Заріфа
Країна проживання – Туркменістан
Серія та номер паспортного документа – А0922249.
Рівень освіти – атестат про середню освіту.
Середній бал успішності – 4,92.
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Кадировою Заріфою співбесіди
комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю
014.04 Середня освіта (Математика).
Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так.
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Кадирова Заріфа
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відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на
навчання встановленого зразка.
6. Насиров Какаджан
Країна проживання – Туркменістан
Серія та номер паспортного документа – А0671074.
Рівень освіти – атестат про середню освіту.
Середній бал успішності – 4,58.
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Насировим Какаджаном співбесіди
комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю
014.04 Середня освіта (Математика).
Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так.
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Насиров Какаджан
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на
навчання встановленого зразка.
7. Худайбердієв Максат
Країна проживання – Туркменістан
Серія та номер паспортного документа – А0211567.
Рівень освіти – атестат про середню освіту.
Середній бал успішності – 4,96.
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Худайбердієвим Максатом
співбесіди комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за
спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика).
Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так.
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Худайбердієв Максат
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на
навчання встановленого зразка.
8. Кабулов Шухрат
Країна проживання – Туркменістан
Серія та номер паспортного документа – А0866454.
Рівень освіти – атестат про середню освіту.
Середній бал успішності – 4,08.
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Кабуловаим Шухратом співбесіди
комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю
014.04 Середня освіта (Математика).
Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так.
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Кабулов Шухрат
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на
навчання встановленого зразка.
9. Ібадуллаєв Умуркул
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Країна проживання – Туркменістан
Серія та номер паспортного документа – А0554995.
Рівень освіти – атестат про середню освіту.
Середній бал успішності – 3,08.
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Ібадуллаєвим Умуркулом
співбесіди комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за
спеціальністю 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології.
Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так.
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам
прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Ібадуллаєв Умуркул
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на
навчання встановленого зразка.
10. Шавкатов Хуршіт
Країна проживання – Туркменістан
Серія та номер паспортного документа – А1190102.
Рівень освіти – атестат про середню освіту.
Середній бал успішності – 4,25.
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Шавкатовим Хуршітом
співбесіди комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 014.08
Середня освіта (Фізика).
Ухвалили: надати згоду вступникам (Джуманазаров Хайимират, Охіа Санні
Узордінма, Байрамов Ораз, Джумаєв Сохбет, Кадирова Заріфа, Насиров Какаджан,
Худайбердієв Максат, Кабулов Шухрат, Ібадуллаєв Умуркул, Шавкатов Хуршіт) на прийом
на навчання до університету у відповідності Правилам прийому на навчання до
університету на підставі поданих ними документів (перекладених українською мовою).

Заступник голови приймальної комісії

А.М. Гедзик

Відповідальний секретар ПК

В.В.Бербец

