
ПРОТОКОЛ №67 

Засідання приймальної комісії  

Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини  

від 10.12.2020 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., Стойка В.О, Дудник О.М., Бойко І.С., Різник Ю.В. 

Порядок денний 

1. Про зарахування вступників іноземних громадян при вступі на ступінь «магістр» на 

основі здобутого ступеня вищої освіти за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб (термін навчання 1 р. 4 м., денна форма навчання) (інформація 

відповідального секретаря ПК Бербеца В.В.). 

2. Про утворення приймальної комісії УДПУ імені Павла Тичини з метою належного 

забезпечення якісного набору студентів на освітні ступені «молодший бакалавр», 

«бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» денної та заочної форм навчання у 2021 

році, у томі числі й завчасної розробки та апробації відповідних програмних засобів 

та координації профорієнтаційної роботи (інформація заступника голови ПК 

Гедзика А.М.). 

1. Слухали: Бербеца В.В. – відповідального секретаря ПК, який повідомив 

присутніх про зарахування вступників іноземних громадян при вступі на ступінь «магістр» 

на основі здобутого ступеня вищої освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб (термін навчання 1 р. 4 м., денна форма навчання). 

Ухвалили: зарахувати на навчання таких вступників: 

 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Спеціальність/освітня програма: 014.07 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

1. Халатаєв Гурбангелді     359 

 

2. Слухали: інформацію заступника голови ПК Гедзика А.М., який ознайомив 

присутніх з проектом наказу про створення приймальної комісії при УДПУ імені Павла 

Тичини з метою належного забезпечення якісного набору студентів на освітні ступені 

«бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» денної та заочної форм навчання у 2021 році, 

у томі числі й завчасної розробки та апробації відповідних програмних засобів та 

координації профорієнтаційної роботи. Приймальна комісія створена у відповідності з 

“Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України” 

№1085 від 15.10.2015 р. 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: 

1. Інформацію заступника голови ПК Гедзика А.М. взяти до відома. 

2. Затвердити склад ПК та розподіл обов’язків згідно наказу по університету: 

 

1.  Безлюдний 

Олександр Іванович 

– ректор університету,  

голова приймальної комісії 
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2.  Гедзик Андрій 

Миколайович 

–  перший проректор,  

заступник голови приймальної комісії 

3.  Бербец Віталій 

Васильович 

– доцент кафедри технологічної освіти,  відповідальний секретар 

приймальної комісії університету  

4.  Тацієнко Віталій 

Сергійович  

–  доцент кафедри історії України, заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії з інформаційно-організаційної 

роботи 

5.  Найдюк Ірина 

Сергіївна 

–  викладач кафедри дошкільної освіти, заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії з нормативно-інформаційної роботи 

6.  Глухінчук Павло 

Васильович 

– начальник інформаційно-обчислювального центру, відповідальна 

особа з інформаційного-технічного забезпечення 

7.  Кроть Олександр 

Миколайович 

–  провідний спеціаліст інформаційно-обчислювального центру, 

відповідальна особа за внесення відомостей та даних до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти 

8.  Гончарук Артем 

Володимирович 

– старший лаборант кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання, діловод 

 

Члени приймальної комісії: 

9.  Січкар Світлана 

Анатоліївна  

– доцент кафедри практичного мовознавства, заступник декана 

факультету української філології, голова відбіркової комісії 

факультету української філології 

10.  Комар Володимир 

Петрович  

– старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, 

заступник декана факультету фізичного виховання, голова відбіркової 

комісії факультету фізичного виховання 
11.  Терешко Інна 

Григорівна 

– декан факультету мистецтв, голова відбіркової комісії факультету 

мистецтв 

12.  Тягай Ірина 

Михайлівна 

– доцент кафедри вищої математики та методики навчання 

математики, заступник декана факультету фізика, математики та 

інформатики, голова відбіркової комісії факультету фізики, 

математики та інформатики 

13.  Миколайко 

Валерій Павлович 

– декан природничо-географічного факультету, голова відбіркової 

комісії природничо-географічного факультету 

14.  Ткачук Станіслав 

Іванович 

– декан факультету інженерно-педагогічної освіти, голова відбіркової 

комісії факультету інженерно-педагогічної освіти 

15.  Карасевич 

Анатолій 

Олександрович 

– декан історичного факультету, голова відбіркової комісії 

історичного факультету 

16.  Казак Юлія 

Юріївна 

– старший викладач кафедри теорії та практики іноземних мов, 

заступник декана факультету іноземних мов, голова відбіркової 

комісії факультету іноземних мов 

17.  Коломієць Наталія 

Андріївна 

– доцент кафедри виховних технологій та педагогічної творчості, 

заступник декана факультету початкової освіти, голова відбіркової 

комісії факультету початкової освіти 
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18.  Бондаренко Галина 

Василівна 

– доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, 

заступник декана факультету соціальної та психологічної освіти, голова 

відбіркової комісії факультету соціальної та психологічної освіти 

19.  Бутенко Ольга 

Григорівна 

– доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, 

заступник декана факультету дошкільної та спеціальної освіти, 

голова відбіркової комісії факультету дошкільної та спеціальної 

освіти 
20.  Пачева Наталія 

Олександрівна 

– доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, в.о. 

директора навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти, 

голова відбіркової комісії навчально-наукового інституту економіки 

та бізнес-освіти 

21.  Хитрук Валентин 

Іванович 

– голова профспілкового комітету університету (за згодою) 

 

22.  Цимбал-

Слатвінська 

Світлана 

Володимирівна 

– помічник ректора 

23.  Козій Іванна 

Василівна 

– завідувач відділом професійно-кар’єрної орієнтації та 

доуніверситетської підготовки 

24.  Кравченко Роман 

Михайлович 

– юрисконсульт 

25.  Безноско Інна 

Сергіївна  
– провідний спеціаліст відділу обліку та військової підготовки 

студентів 

26.  Марценюк Дар’я 

Олександрівна 

– член студентської ради факультету інженерно-педагогічної освіти, 

студентка І курсу факультету інженерно-педагогічної освіти ОС 

«Бакалавр» 

27.  Гірська Вікторія 

Ігорівна 

– член студентської ради історичного факультету, студентка ІІІ 

курсу історичного факультету ОС «Бакалавр» 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії     А.М. Гедзик 

 

 

 

Відповідальний секретар ПК       В.В. Бербец 


