
Протокол № 2 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 20 лютого 2018 р. 

 

Присутні:  

1. Непочатенко О.О. – голова Приймальної комісії, ректор; 

2. Мостов’як І.І. – заступник голови Приймальної комісії, перший проректор; 

3. Мальований М.І. – заступник голови Приймальної комісії, проректор з науково-

педагогічної роботи; 

4. Коротєєв М.А. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

5. Макарчук М.О. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, 

викладач кафедри генетики, селекції рослин та 

біотехнології; 

6. Залізняк О.Д. – уповноважена особа з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, адміністратор бази даних; 

. Члени комісії: 

7. Полторецький С.П. – декан факультету агрономії; 

8. Щетина С.В. – декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту 

рослин; 

9. Пушка О.С. – декан інженерно-технологічного факультету; 

10. Вернюк Н.О. – декан факультету менеджменту; 

11. Нестерчук Ю.О. – декан факультету економіки і підприємництва; 

12. Поліщук В.В. – декан факультету лісового і садово-паркового господарства; 

13. Рибчак В.І. – начальник відділу міжнародних зв'язків; 

14. Івасюк Ю.І. – завідувач докторантури і аспірантури; 

15. Парубок М.І. – голова профспілкового комітету; 

16. Вишневська Л.В. – доцент кафедри рослинництва; 

17. Адаменко Д.М. – доцент кафедри захисту і карантину рослин; 

18. Гоменюк М.О. – доцент кафедри менеджменту; 

19. Пенькова О.Г. – завідувач кафедри маркетингу; 

20. Прокопенко Е.В.  – доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці; 

21. Кисельов Ю.О. – завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру; 

22. Макарчук В.В. – голова ради студентського самоврядування. 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження Положення про організацію та проведення вступних випробувань в 

Уманському національному університеті садівництва 

2. Склад апеляційної комісії. 

3. Склад комісій для проведення співбесід, предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних та предметних комісій. 

4. Зміни у складі приймальної комісії. 

 

 

http://www.udau.edu.ua/ua/departments/kafedri/kafedra-sadovo-parkovogo-gospodarstva/


1. СЛУХАЛИ: Відповідального секретаря приймальної комісії Коротєєва М.А., про 
Положення про організацію та проведення вступних випробувань в Уманському 
національному університеті садівництва.  

УХВАЛИЛИ: Вийти з клопотанням перед Вченою радою Уманського національного 
університету садівництва затвердити Положення про організацію та проведення вступних 
випробувань в Уманському національному університеті садівництва (додаток 2). 

 

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про 

склад апеляційної комісії. 

УХВАЛИЛИ: затвердити апеляційну комісію у наступному складі (таблиця 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Голова апеляційної комісії 
Карпенко Віктор Петрович, проректор з наукової та 

інноваційної діяльності 

Члени апеляційної комісії: 

Предмет/ спеціальність члени комісії (ПІБ, посада) 

Українська мова та література 

Українська мова (для 

іноземців) 

Прокопенко Оксана Василівна – вчитель української мови та 

літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель 

Уманського навчально-виховного комплексу № 17 

«Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»; 

Яременко Людмила Володимирівна – вчитель української 

мови та літератури І  кваліфікаційної категорії Уманської 

загальноосвітньої школи № 9. 

Математика 

Солохова Світлана Анатоліївна – вчитель математики вищої  

кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 

№ 4; 

Гоменюк Тетяна Миколаївна – вчитель математики вищої 

кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 

№ 11 ім. М.П.Бажана. 

Біологія  

Данелюк Ольга Миколаївна – вчитель-методист, вчитель 

біології вищої кваліфікаційної категорії   навчально-

виховного комплексу «Уманська міська гімназія – школа 

естетичного виховання»; 

Черватюк Людмила Йосипівна – вчитель біології вищої  

кваліфікаційної категорії, старшого вчителя Уманської 

загальноосвітньої школи № 5 ім.В.І.Чуйкова. 

Географія  

Латуринська Наталія Йосипівна – вчитель географії вищої 

кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста Уманської 

загальноосвітньої школи № 9; 

Мельник Наталія  Павлівна – вчитель географії вищої 

кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста Уманської  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим 

вивченням англійської мови. 

Історія України 

Ганіч  Ганна Вікторівна – вчитель історії України вищої 

кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста  Уманської 

загальноосвітньої школи № 3; 

Казановська Світлана Миколаївна – вчитель історії І 

кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 

№ 5 ім. В.І.Чуйкова. 



Іноземна мова (англійська,  

німецька, французька) 

Лагуш Людмила Василівна – вчитель англійської мови вищої  

кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 9; 

Котляренко Лариса Миколаївна – вчитель англійської мови 

вищої кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста Уманської  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим 

вивченням англійської мови; 

Логоша Людмила Іванівна – вчитель німецької мови вищої 

кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста Уманської 

загальноосвітньої школи № 4; 

Хоптяна Маргарита Миколаївна – вчитель німецької мови 

вищої кваліфікаційної категорії Навчально-виховного 

комплексу «Уманська міська гімназія – школа естетичного 

виховання»; 

Довганюк Тетяна Володимирівна – вчитель французької мови 

вищої кваліфікаційної категорії Навчально-виховного 

комплексу «Уманська міська гімназія – школа естетичного 

виховання». 

Фізика 

Вифатнюк Олександр Володимирович – вчитель фізики вищої 

кваліфікаційної категорії Навчально-виховного комплексу 

«Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання»; 

Щерба Алла Андріївна – вчитель фізики вищої 

кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8. 

Хімія 

Коломієць Любов Миколаївна – вчитель хімії вищої 

кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3; 

Смирнова Ольга Юріївна – вчитель хімії вищої 

кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста Уманської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 14. 

Економіка  Білошкурський Микола Васильович – доцент кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Власюк Світлана Анатоліївна – доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування; 

Матрос Олена Миколаївна – доцент кафедри обліку і 

оподаткування. 

Підприємництво, торгівля та   

 біржова діяльність 

Маркетинг 

Фінанси, банківська справа 

та біржова діяльність 

Облік і оподаткування 

Комп’ютерні науки 

Дякон Валерій Миколайович – кандидат фізико-математичних 

наук, директор Уманської філії Європейського університету; 

Ліщук Роман Ігорович – старший викладач кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи. 

Менеджмент  

Публічне управління та 

адміністрування 

Чвертко Людмила Андріївна – доцент кафедри фінансів, 

обліку та економічної безпеки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Петренко Наталія Олександрівна – доцент кафедри 

менеджменту. 

Готельно-ресторанна справа 

Туризм 

Слатвінська Леся Анатоліївна – доцент кафедри технологій та 

організації туризму і готельно-ресторанної справи 



 Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини; 

Нещадим Людмила Миколаївна – доцент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи. 

Екологія  

Технології захисту 

навколишнього середовища 

Балабак Олександр Анатолійович – завідувач відділу генетики 

селекції та репродуктивної біології рослин НДП «Софіївка» 

НАН України; 

Суханова Ірина Прохорівна – доцент кафедри екології та 

БДЖ. 

Харчові технології  

 

Авраменко Олег Борисович – професор кафедри техніко-

технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини; 

Костецька Катерина Василівна – доцент кафедри технології 

зберігання і переробки зерна. 

Агрономія 

Труш Сергій Григорович – завідувач відділу селекції 

Дослідної станції тютюнництва НААН України;  

Рогальський Сергій Владіславович – доцент кафедри  

рослинництва. 

Садівництво і виноградарство 

Опалко Анатолій Іванович – професор, провідний науковий 

співробітник відділу генетики, селекції та репродуктивної 

біології рослин НДП «Софіївка» НАН України; 

Майборода Володимир Павлович – доцент кафедри 

плодоовочівництва і виноградарства. 

Захист і карантин рослин 

Опалко Анатолій Іванович – професор, провідний науковий 

співробітник відділу генетики, селекції та репродуктивної 

біології рослин НДП «Софіївка» НАН України; 

Кравець Ірина Станіславівна – доцент кафедри захисту і 

карантину рослин. 

Лісове господарство 

Садово-паркове господарство 

Геодезія та землеустрій 

 

Грабовий Володимир Миколайович – кандидат біологічних 

наук, заступник директора з наукової роботи НДП 

«Софіївка»; 

Кононенко Сергій Іванович – старший викладач кафедри 

геодезії, картографії і кадастру. 

Агроінженерія 

Деркач Віталій Васильович – кандидат технічних наук, 

викладач циклової комісії профілюючих технічних дисциплін 

ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС; 

Ковальчук Юрій Олексійович – доцент кафедри процесів, 

машин та обладнання АПВ. 

 

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про 

склад комісій для проведення співбесід, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних 

та предметних комісій. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити комісії для проведення співбесід, предметні екзаменаційні, 

фахові атестаційні та предметні комісії у наступному складі (таблиці 3.1–3.4). Головам 

комісій розробити програми вступних випробувань та екзаменаційні білети і тестові 

завдання для проведення вступних випробувань до Уманського НУС у 2018 році. 



Таблиця 3.1 

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід при вступі на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (у тому числі іноземців) 

у такому складі: 

Предмет Голова комісії  (ПІБ, посада) члени комісії (ПІБ, посада) 

Українська мова та 

література 

Українська мова 

(для іноземців) 

Каричковська С.П., доцент 

кафедри української та 

іноземних мов 

Мовчан Л.В., старший викладач 

кафедри  української та іноземних 

мов; 

Фернос Ю.І., доцент кафедри  

української  та іноземних мов 

Математика 

Фізика 

Березовський В.Є., завідувач 

кафедри математики і фізики 

Ковальов Л.Є., доцент кафедри 

математики і фізики; 

Побережець І.І., доцент кафедри 

математики і фізики; 

Лещенко С.В., викладач кафедри 

математики і фізики; 

Ненька Р.В., викладач кафедри 

математики і фізики 

Біологія 

Заболотний О.І., доцент 

кафедри мікробіології, біохімії 

та фізіології рослин 

Голодрига О.В., доцент кафедри 

мікробіології, біохімії та фізіології 

рослин; 

Притуляк Р.М., доцент кафедри 

мікробіології, біохімії та фізіології 

рослин 

Хімія 

Жиляк І.Д., доцент кафедри 

мікробіології, біохімії та 

фізіології рослин 

Розборська Л.В., доцент кафедри 

мікробіології, біохімії та фізіології 

рослин; 

Ляховська Н.О.,  викладач кафедри 

мікробіології, біохімії та фізіології 

рослин 

Історія України 

Ямчук П.М., професор кафедри 

соціально-гуманітарних і 

правових дисциплін 

Доморослий В.І. доцент кафедри 

соціально-гуманітарних і правових 

дисциплін; 

Костюк М. В., доцент кафедри 

соціально-гуманітарних і правових 

дисциплін 

Географія  

Сонько С.П., завідувач кафедри  

екології і БЖД 

Косенко Ю.Ю., викладач кафедри 

екології і БЖД; 

Безділь Р.В., викладач кафедри 

екології і БЖД 

Іноземна мова 

(англійська,  німецька, 

французька) 

Комісаренко Н.О., завідувач 

кафедри української та 

іноземних мов 

Бечко Я.В., доцент кафедри  

української та іноземних мов; 

Лазарєв О.В., старший викладач 

кафедри української та іноземних 

мов; 

Олійник О.О., викладач кафедри 

української та іноземних мов 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.2 



Фахові атестаційні комісії для проведення вступних випробувань при вступі на навчання осіб, 

які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на 

другий курс (за нормативним строком навчання) та для проведення додаткового фахового 

вступного випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий або 

третій курс або на перший курс за скороченим строком навчання, на основі освітнього ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю у такому складі: 

Предмет 
Голова комісії 

 (ПІБ, посада) 
Члени комісії (ПІБ, посада) 

Ботаніка 

Балабак А.Ф., завідувач 

кафедри садово-

паркового господарства 

Мамчур Т.В., доцент кафедри садово-

паркового господарства;  

Величко Ю.А., доцент кафедри садово-

паркового господарства 

Вища математика 

Березовський В.Є., 

завідувач кафедри 

математики і фізики 

Ковальов Л.Є., доцент кафедри 

математики і фізики; 

Побережець І.І., доцент кафедри 

математики і фізики; 

Лещенко С.В., викладач кафедри 

математики і фізики; 

Ненька Р.В., викладач кафедри 

математики і фізики 

Економічна теорія 

Цимбалюк Ю.А., доцент 

кафедри маркетингу 
Костюк В.С., доцент кафедри економіки; 

Ревуцька А.О., старший викладач 

кафедри економіки 

Іноземна мова (англійська,  

німецька, французька) 

Комісаренко Н.О., 

завідувач кафедри 

української та іноземних 

мов 

Бечко Я.В., доцент кафедри  української 

та іноземних мов; 

Лазарєв О.В., старший викладач кафедри 

української та іноземних мов; 

Олійник О.О., викладач кафедри 

української та іноземних мов 

 

Таблиця 3.3 

Фахові атестаційні комісії для проведення фахових вступних випробувань при вступі на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий або третій курс або на перший курс за 

скороченим строком навчання та для проведення вступних випробувань при вступі на навчання 

для здобуття ступеня магістра (у тому числі іноземців) у такому складі:   

Спеціальність 

(предмет) 

Голова комісії 

 (ПІБ, посада) 
Члени комісії (ПІБ, посада) 

Економіка 
Цимбалюк Ю.А., доцент 

кафедри маркетингу 

Соколюк С.Ю., доцент кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності; 

Ревуцька А.О., старший викладач 

кафедри економіки; 

Семенда О.В., старший викладач кафедри 

маркетингу; 

Транченко О.М., доцент кафедри 

фінансів банківської справи та 

страхування; 

Крочак О. І., доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Маркетинг 

Фінанси, банківська справа 

та біржова діяльність 

Облік і оподаткування 

Комп’ютерні науки 

Гринчак О.В., зав. 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних систем 

Сольський О.С., доцент кафедри 

економічної кібернетики та 

інформаційних систем; 

Миколайчук Я.Л. старший викладач 



кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних систем 

Менеджмент  

Публічне адміністрування 

Жмуденко В.О., доцент 

кафедри туризму та 

готельно-ресторанної 

справи  

Пітель Н.Я., доцент кафедри 

менеджменту; 

Мовчанюк А.В., старший викладач 

кафедри публічного управління та 

адміністрування 

Готельно-ресторанна 

справа 

Туризм 

Коваленко Л.Г., старший викладач 

кафедри туризму та готельно-ресторанної 

справи; 

Нагернюк Д.В., старший викладач 

кафедри туризму та готельно-ресторанної 

справи 

Екологія, 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Сонько С.П., завідувач 

кафедри екології і БЖД 

Гурський І.М., доцент кафедри екології і 

БЖД; 

Василенко О.В., доцент кафедри екології 

і БЖД 

Харчові технології 

Калайда К.В., доцент 

кафедри технології 

зберігання та переробки 

плодів і овочів 

Герасимчук О.П., доцент кафедри 

технології зберігання і переробки зерна; 

Заболотна А.В., старший викладач 

кафедри технології зберігання та 

переробки плодів і овочів 

Агрономія 

Кононенко Л.М., доцент 

кафедри рослинництва 

 

Новак А.В., доцент кафедри загального 

землеробства; 

Січкар А.О., доцент кафедри 

рослинництва 

Садівництво та 

виноградарство 

Сухомуд О.Г., доцент  

кафедри захисту і 

карантину рослин 

Воробйова Н.В., старший викладач 

кафедри овочівництва; 

Чаплоуцький А.М., викладач кафедри 

плодівництва та виноградарства 
Захист і карантин рослин 

Лісове господарство, 

Садово-паркове 

господарство 

Шлапак В.П., доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

лісового господарства 

Баюра О.М., доцент кафедри  лісового 

господарства; 

Величко Ю.А., доцент кафедри садово-

паркового господарства 

Геодезія та землеустрій 

Шемякин М.В., доцент 

кафедри геодезії, 

картографії та кадастру 

Кирилюк В.П., доцент кафедри геодезії, 

картографії і кадастру; 

Удовенко І.О., доцент кафедри геодезії, 

картографії і кадастру; 

Агроінженерія 

Кравченко В.В., доцент 

кафедри процесів, 

машин та обладнання 

АПВ 

Лісовий І.О., доцент кафедри процесів, 

машин та обладнання АПВ; 

Головатюк А.А., доцент кафедри 

процесів, машин та обладнання АПВ 

Іноземна мова (англійська,  

німецька, французька) 

Комісаренко Н.О., 

завідувач кафедри 

української та іноземних 

мов 

Бечко Я.В., доцент кафедри  української 

та іноземних мов; 

Лазарєв О.В., старший викладач кафедри 

української та іноземних мов; 

Олійник О.О., викладач кафедри 

української та іноземних мов 

 

 

 

 



Таблиця 3.4 

Предметні комісії для проведення вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії у такому складі: 

Спеціальність 
Голова комісії 

(ПІБ, посада) 

Члени комісії 

(ПІБ, посада) 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Уланчук В.С., доктор 

економічних наук, 

професор кафедри обліку і 

оподаткування  

Семенда Д.К., кандидат економічних 

наук, професор кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності; 

Бурляй О.Л., кандидат економічних 

наук, професор кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Економіка 

Мудрак Р.П., доктор 

економічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри економіки   

Кучеренко Т.Є., доктор економічних            

наук, професор, завідувач кафедри            

обліку і оподаткування; 

Костюк В.С., кандидат економічних            

наук, доцент кафедри економіки 

Менеджмент 

Школьний О.О., доктор 

економічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри менеджменту  

Транченко Л.В., доктор економічних 

наук, професор завідувач кафедри 

туризму та готельно-ресторанної 

справи; 

Новак І.М., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту 

Науки про Землю 

Сонько С.П., доктор 

географічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри екології та 

безпеки життєдіяльності  

 

Кисельов Ю.О., доктор географічних 

наук, професор, завідувач кафедри 

геодезії, картографії та кадастру; 

Пушкарьова-Безділь Т.М., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності 

Харчові технології 

Осокіна Н.М., доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач 

кафедри технології 

зберігання і переробки 

зерна  

Токар А.Ю., доктор 

сільськогосподарських наук, професор 

кафедри технології зберігання і 

переробки плодів і овочів; 

Герасимчук О.П., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри технології зберігання і 

переробки зерна 

Агрономія 

Рябовол Л.О., доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач 

кафедри генетики, 

селекції рослин та 

біотехнології 

Господаренко Г.М., доктор 

сільськогосподарських наук, професор 

кафедри агрохімії; 

Єщенко В.О., доктор 

сільськогосподарських наук, професор 

кафедри загального землеробства; 

Улянич О.І., доктор 

сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри овочівництва 

Захист і карантин рослин 

Яновський Ю.П., доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач 

Крикунов І.В., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри захисту і карантину рослин; 



кафедри захисту і 

карантину рослин  

 

Суханов С.В. ,кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри захисту і 

карантину рослин 

Садівництво і 

виноградарство 

Заморський В.В., доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор кафедри 

плодівництва і 

виноградарства  

Слободяник Л.М., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри плодівництва і виноградарства; 

Копитко П.Г., доктор 

сільськогосподарських наук, професор 

кафедри загального землеробства; 

Лісове господарство 

Шлапак В.П., доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач 

кафедри лісового 

господарства  

Балабак А.Ф., доктор 

сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри садово-паркового 

господарства  

Остапчук О.С., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри лісового господарства 

Садово-паркове 

господарство 

Балабак А.Ф., доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач 

кафедри садово-паркового 

господарства 

Шлапак В.П., доктор 

сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри лісового 

господарства; 

Величко Ю.А., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри садово-паркового господарства 

Іноземна мова 

Комісаренко Н.О., 

кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри 

української та іноземних 

мов 

Бечко Я.В., кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української та 

іноземних мов; 

Лазарєв О. В., кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри 

української та іноземних мов; 

Олійник О.О., викладач кафедри 

української та іноземних мов 

 

Таблиця 3.5 

Склад працівників інформаційно-обчислювального центру для здійснення технічної 

підтримки при проведенні вступних випробувань шляхом тестування із використанням 

інформаційної системи дистанційної освіти Moodle: 

ПІБ Посада 

Миколайчук Я.Л. – начальник інформаційно-обчислювального центру; 

Павленко В.І.  – провідний програміст інформаційно-обчислювального центру; 

Дудар Ю.П. – провідний програміст інформаційно-обчислювального центру; 

Сольський О.С. – інженер І категорії інформаційно-обчислювального центру; 

Кислиця М.А. – інженер І категорії інформаційно-обчислювального центру; 

Данілейченко Т.С.  – інженер ІІ категорії інформаційно-обчислювального центру. 

 

4. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про 

зміни у складі технічних секретарів приймальної комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни у складі технічних секретарів приймальної комісії: 

Вивести зі складу технічних секретарів приймальної комісії: 

- за спеціальностями "Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування", 

"Туризм", "Готельно-ресторанна справа" – Загороднюк О.В., доцента кафедри 

менеджменту. 



Ввести у склад технічних секретарів приймальної комісії: 

- за спеціальностями "Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування", 

"Туризм", "Готельно-ресторанна справа" – Чукіну І.В., викладача кафедри публічного 

управління і адміністрування. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії                    О.О. Непочатенко  

Відповідальний секретар                              М.А. Коротєєв 

 


