
Протокол № 4 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 27 березня 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. Сержук О.П. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, доцент 

кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

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

викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

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

заяв, адміністратор бази даних; 

 Члени комісії: 

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

9. Щетина С.В. – декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин; 

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

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

12. Ролінський О.В. – заступник декана факультету економіки і підприємництва; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Осіпов М.Ю. – доцент кафедри садово-паркового господарства; 

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

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження програм співбесід для осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

2. Про затвердження екзаменаційних білетів для проведення співбесід для осіб, 

які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття 

ступеня бакалавра. 

3. Про затвердження програм вступних іспитів для осіб, які на основі повної 

загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

4. Про затвердження екзаменаційних білетів для проведення вступних іспитів для 

осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття 

ступеня бакалавра. 

5. Про затвердження програм вступних випробувань для 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. 

6. Про затвердження тестових завдань для проведення вступних випробувань для 

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. 

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


7. Про затвердження програм вступних випробувань (фахового і додаткового) для 

здобуття ступеня бакалавра, для осіб які вступають на основі здобутого ОКР молодшого 

спеціаліста на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з 

нормативним терміном навчання). 

8. Про затвердження тестових завдань для проведення вступних випробувань 

(фахового і додаткового) для здобуття ступеня бакалавра, для осіб які вступають на основі 

здобутого ОКР молодшого спеціаліста на перший курс (зі скороченим терміном навчання) 

або на другий, третій курс (з нормативним терміном навчання). 

9. Про затвердження програм вступних випробувань (фахового, додаткового та з 

іноземної мови) для здобуття ступеня магістра. 

10. Про затвердження тестових завдань для проведення вступних випробувань 

(фахового, додаткового та з іноземної мови) для здобуття ступеня магістра. 

11. Про затвердження програм вступних випробувань для осіб з числа іноземних 

громадян та осіб без громадянства, які на основі повної загальної середньої освіти вступають 

на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

12. Про затвердження тестових завдань для проведення вступних випробувань для 

осіб з числа іноземних громадян та осіб без громадянства, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

13. Про затвердження програм вступних випробувань для осіб з числа іноземних 

громадян та осіб без громадянства, які вступають для здобуття ступеня магістра. 

14. Про затвердження тестових завдань для проведення вступних випробувань для 

осіб з числа іноземних громадян та осіб без громадянства, які вступають для здобуття 

ступеня магістра. 

15. Про затвердження програм вступних випробувань для здобуття ступеня 

доктора філософії. 

16. Про затвердження екзаменаційних матеріалів для проведення вступних 

випробувань для здобуття ступеня доктора філософії. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Голів комісій для проведення співбесід, які представили 

розроблені програми співбесід для осіб, які на основі повної загальної середньої освіти 

вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми співбесід, для осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. Оприлюднити 

затверджені програми на веб-сайті Уманського НУС. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Голів комісій для проведення співбесід, які представили 

розроблені екзаменаційні білети для проведення співбесід для осіб, які на основі повної 

загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити екзаменаційні білети для проведення співбесід для осіб, які 

на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня 

бакалавра. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Голів предметних екзаменаційних комісій, які представили 

розроблені програми вступних іспитів для осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми вступних іспитів, для осіб, які на основі повної 

загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

Оприлюднити затверджені програми на веб-сайті Уманського НУС. 

 

 



4. СЛУХАЛИ: Голів предметних екзаменаційних комісій, які представили 

розроблені екзаменаційні білети для проведення вступних іспитів для осіб, які на основі 

повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити екзаменаційні білети для проведення вступних іспитів для 

осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття 

ступеня бакалавра. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Голів фахових атестаційних комісій, які представили розроблені 

програми вступних випробувань для 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. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми вступних випробувань для 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. 

Оприлюднити затверджені програми на веб-сайті Уманського НУС. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Голів фахових атестаційних комісій, які представили розроблені 

тестові завдання для проведення вступних випробувань для 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. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити тестові завдання для проведення вступних випробувань для 

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. 

Начальнику інформаційно-обчислювального центру Миколайчуку Я.Л. забезпечити 

надання технічної підтримки при організації та проведенні вступних випробувань шляхом 

тестування із використанням інформаційної системи дистанційної освіти Moodle. 

 

7. СЛУХАЛИ: Голів фахових атестаційних комісій, які представили розроблені 

програми вступних випробувань (фахового і додаткового) для здобуття ступеня бакалавра, 

для осіб які вступають на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста на перший курс (зі 

скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним терміном 

навчання). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми вступних випробувань (фахового і додаткового) 

для здобуття ступеня бакалавра, для осіб які вступають на основі здобутого ОКР молодшого 

спеціаліста на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з 

нормативним терміном навчання). Оприлюднити затверджені програми на веб-сайті 

Уманського НУС. 

Вступні випробування для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі 

ОКР спеціаліста, ступеня бакалавра та магістра, здобутого за іншою спеціальністю на 

перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним 

терміном навчання) проводити за програмами вступних випробувань (фахового і 

додаткового) для здобуття ступеня бакалавра, для осіб які вступають на основі здобутого 

ОКР молодшого спеціаліста. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: Голів фахових атестаційних комісій, які представили розроблені 

тестові завдання для проведення вступних випробувань (фахового і додаткового) для 

здобуття ступеня бакалавра, для осіб які вступають на основі здобутого ОКР молодшого 

спеціаліста на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з 

нормативним терміном навчання). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити тестові завдання для проведення вступних випробувань 



(фахового і додаткового) для здобуття ступеня бакалавра, для осіб які вступають на основі 

здобутого ОКР молодшого спеціаліста на перший курс (зі скороченим терміном навчання) 

або на другий, третій курс (з нормативним терміном навчання).  

Для проведення вступних випробувань для осіб, які вступають для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ОКР спеціаліста, ступеня бакалавра та магістра, здобутого за іншою 

спеціальністю на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс 

(з нормативним терміном навчання) використати тестові завдання для проведення вступних 

випробувань (фахового і додаткового) для здобуття ступеня бакалавра, для осіб які 

вступають на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста. 

Начальнику інформаційно-обчислювального центру Миколайчуку Я.Л. забезпечити 

надання технічної підтримки при організації та проведенні вступних випробувань шляхом 

тестування із використанням інформаційної системи дистанційної освіти Moodle. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: Голів фахових атестаційних і предметних екзаменаційних комісій, 

які представили розроблені програми вступних випробувань (фахового, додаткового та з 

іноземної мови) для здобуття ступеня магістра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми вступних випробувань (фахового, додаткового та з 

іноземної мови) для здобуття ступеня магістра. Оприлюднити затверджені програми на веб-

сайті Уманського НУС. 

 

10. СЛУХАЛИ: Голів фахових атестаційних і предметних екзаменаційних комісій, 

які представили розроблені тестові завдання для проведення вступних випробувань 

(фахового, додаткового та з іноземної мови) для здобуття ступеня магістра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити тестові завдання для проведення вступних випробувань 

(фахового, додаткового та з іноземної мови) для здобуття ступеня магістра. 

Начальнику інформаційно-обчислювального центру Миколайчуку Я.Л. забезпечити 

надання технічної підтримки при організації та проведенні вступних випробувань шляхом 

тестування із використанням інформаційної системи дистанційної освіти Moodle. 

 

 

11. СЛУХАЛИ: Голів предметних екзаменаційних комісій, які представили 

розроблені програми вступних випробувань для осіб з числа іноземних громадян та осіб без 

громадянства, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для 

здобуття ступеня бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми вступних випробувань для осіб з числа іноземних 

громадян та осіб без громадянства, які на основі повної загальної середньої освіти вступають 

на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. Оприлюднити затверджені програми на веб-

сайті Уманського НУС. 

Начальнику інформаційно-обчислювального центру Миколайчуку Я.Л. забезпечити 

надання технічної підтримки при організації та проведенні вступних випробувань шляхом 

тестування із використанням інформаційної системи дистанційної освіти Moodle. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: Голів предметних екзаменаційних комісій, які представили 

розроблені тестові завдання для проведення вступних випробувань для осіб з числа 

іноземних громадян та осіб без громадянства, які на основі повної загальної середньої освіти 

вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити тестові завдання для проведення вступних випробувань для 

осіб з числа іноземних громадян та осіб без громадянства, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. 

Начальнику інформаційно-обчислювального центру Миколайчуку Я.Л. забезпечити 

надання технічної підтримки при організації та проведенні вступних випробувань шляхом 

тестування із використанням інформаційної системи дистанційної освіти Moodle. 



13. СЛУХАЛИ: Голів фахових атестаційних і предметних екзаменаційних комісій, 

які представили розроблені програми вступних випробувань для осіб з числа іноземних 

громадян та осіб без громадянства, які вступають для здобуття ступеня магістра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми вступних випробувань для осіб з числа іноземних 

громадян та осіб без громадянства, які вступають для здобуття ступеня магістра. 

Оприлюднити затверджені програми на веб-сайті Уманського НУС. 

 

 

14. СЛУХАЛИ: Голів фахових атестаційних і предметних екзаменаційних комісій, 

які представили розроблені тестові завдання для проведення вступних випробувань для осіб 

з числа іноземних громадян та осіб без громадянства, які вступають для здобуття ступеня 

магістра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити тестові завдання для проведення вступних випробувань для 

осіб з числа іноземних громадян та осіб без громадянства, які вступають для здобуття 

ступеня магістра. 

Начальнику інформаційно-обчислювального центру Миколайчуку Я.Л. забезпечити 

надання технічної підтримки при організації та проведенні вступних випробувань шляхом 

тестування із використанням інформаційної системи дистанційної освіти Moodle. 

 

 

15. СЛУХАЛИ: Голів предметних комісій, які представили розроблені програми 

вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми вступних випробувань для здобуття ступеня 

доктора філософії. 

 

 

16. СЛУХАЛИ: Голів предметних комісій, які представили екзаменаційні 

матеріали для проведення вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити екзаменаційні матеріали для проведення вступних 

випробувань для здобуття ступеня доктора філософії. 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 
 

 


