
ПРОТОКОЛ №7 

Засідання приймальної комісії  
Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини  
від 14.06.2021 року 

 

ПРИСУТНІ: Безлюдний О.І. Гедзик А.М., Бербец В.В., Тацієнко В.С., Найдюк І.С., 
Глухінчук П.В., Кроть О.М., Солодчук А.В., Січкар С.А., Комар В.П., Терешко І.Г., 
Махомета Т.М., Миколайко В.П., Ткачук С.І., Карасевич А.О., Казак Ю.Ю., Коломієць Н.А., 
Бондаренко Г.В., Бутенко О.Г., Слатвінський М.А., Хитрук В.І., Цимбал-Слатвінська С.В., 
Козій І.В., Любивий О.М., Безноско І.С., Марцинюк Д.О., Гірська В.І. 

Порядок денний 

1. Про проведення співбесіди з абітурієнтами-іноземцями та прийняття рішення щодо 
надання згоди на прийом іноземців на навчання до університету за умови 
відповідності такого іноземця Правилам прийому на навчання у 2021 році на 
підставі поданих ними документів (перекладених українською мовою) (інформація 
заступника голови ПК Гедзика А.М.). 

1. Слухали: комісія у складі заступника голови ПК Гедзика А.М., відповідального 
секретаря ПК Бербеца В.В. та декана відповідного факультету/інституту 
(Слатвінський М.А., Попиченко С.С.) провели співбесіди з абітурієнтами з 
використанням засобів ІКТ, а саме: Сінгх Лакханпал, Алієва Фіда, Харпіт Каур, 
Сінгх Тарнджіт, Навджот Сінгх, Гулшан Кумар, Амрітпал Сінгх. Також 
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 у 2021 році на підставі поданих ними документів 
(перекладених українською мовою) та оцінки їх відповідності 

 
1. Сінгх Лакханпал 

 
Країна проживання – Республіка Індія 
Серія та номер паспортного документа – S3932170. 
Рівень освіти – атестат про середню освіту. 
Середній бал успішності свідоцтва про повну загальну середню освіту – 4.3. 
Отримання вищої освіти – «ОС бакалавр» 
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Сінгх Лакханпал співбесіди 

комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 073 
Менеджмент. 

  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 

прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Сінгх Лакханпал 
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на 
навчання встановленого зразка. 

 
2. Алієва Фіда 

 
Країна проживання – Республіка Азербайджан 
Серія та номер паспортного документа – С02884700. 
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Рівень освіти – атестат про середню освіту. 
Середній бал успішності свідоцтва про повну загальну середню освіту – 4.07. 
Отримання вищої освіти – «ОС бакалавр» 
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Алієва Фідан співбесіди 

комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 012 
Дошкільна освіта. 

  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – ні. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 

прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Алієва Фідан 
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на 
навчання встановленого зразка. 

 
3. Харпіт Каур  
Країна проживання – Республіка Індія 
Серія та номер паспортного документа – Р9518717. 
Рівень освіти – атестат про середню освіту. 
Середній бал успішності свідоцтва про повну загальну середню освіту – 4.25. 
Отримання вищої освіти – «ОС бакалавр» 
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Харпіт Каур співбесіди 

комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 073 
Менеджмент. 

  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 

прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Харпіт Каур 
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на 
навчання встановленого зразка. 

 
4. Сінгх Тарнджіт 

 
Країна проживання – Республіка Індія 
Серія та номер паспортного документа – N9906467. 
Рівень освіти – атестат про середню освіту. 
Середній бал успішності свідоцтва про повну загальну середню освіту – 4.0. 
Отримання вищої освіти – «ОС бакалавр» 
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Сінгх Тарнджіт співбесіди 

комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 073 
Менеджмент. 

  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 

прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Сінгх Тарнджіт 
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на 
навчання встановленого зразка. 

 
5. Навджот Сінгх 
 

Країна проживання – Республіка Індія 
Серія та номер паспортного документа – U8095930. 
Рівень освіти – атестат про середню освіту. 
Середній бал успішності свідоцтва про повну загальну середню освіту – 3.0. 
Отримання вищої освіти – «ОС бакалавр» 
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Результати співбесіди – за результатами проведеної з Навджот Сінгх співбесіди 

комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 073 
Менеджмент. 

  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 

прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Навджот Сінгх 
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на 
навчання встановленого зразка. 

 
6. Гулшан Кумар 
 

Країна проживання – Республіка Індія 
Серія та номер паспортного документа – М6798889. 
Рівень освіти – атестат про середню освіту. 
Середній бал успішності свідоцтва про повну загальну середню освіту – 3,0. 
Отримання вищої освіти – «ОС бакалавр» 
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Гулшан Кумар співбесіди 

комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 073 
Менеджмент. 

  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 

прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Гулшан Кумар 
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на 
навчання встановленого зразка. 

 
7. Амрітпал Сінгх 
 

Країна проживання – Республіка Індія 
Серія та номер паспортного документа – S3932170. 
Рівень освіти – атестат про середню освіту. 
Середній бал успішності свідоцтва про повну загальну середню освіту – 3.0. 
Отримання вищої освіти – «ОС бакалавр» 
Результати співбесіди – за результатами проведеної з Амрітпал Сінгх співбесіди 

комісія пересвідчилась у вмотивованості щодо отримання освіти в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 073 
Менеджмент. 

  Необхідність мовної підготовки до основного навчання – так. 
Висновок приймальної комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам 

прийому на навчання – Приймальною комісією встановлено, що Амрітпал Сінгх 
відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення на 
навчання встановленого зразка. 
 
Ухвалили: надати згоду абітурієнтам (Сінгх Лакханпал, Алієва Фіда, Харпіт Каур, 
Сінгх Тарнджіт, Навджот Сінгх, Гулшан Кумар, Амрітпал Сінгх) на прийом на 
навчання до університету у відповідності Правил прийому на навчання у 2021 році на 
підставі поданих ними документів (перекладених українською мовою). 
 
 

Голова приймальної комісії      О.І. Безлюдний 
 

Відповідальний секретар ПК     В.В.Бербец 


	Порядок денний

