
Протокол № 5 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 23 квітня 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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Порядок денний: 

1. Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського національного університету 

садівництва у 2018 році  

2. Про підготовку до реєстрації, порядок організації та проведення вступних 

випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення. 

3. Про затвердження розкладу додаткових вступних випробувань для здобуття 

ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальностей «Економіка», «Готельно-ресторанна 

справа» і «Туризм» на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавр, 

спеціаліст, магістр здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

4. Зміни у складі приймальної комісії. 

5. Зміни у складі фахової атестаційної комісії та 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) 

зі спеціальностей «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування». 

 

 

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


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

Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського національного університету 

садівництва в 2018 році. 

ВИСТУПИЛИ: голова Приймальної комісії Непочатенко О.О., заступник голови 

Приймальної комісії Мостов’як І.І., декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту 

рослин Щетина С.В., які внесли пропозиції щодо змін до Правил прийому на навчання до 

Уманського національного університету садівництва в 2018 році. 

УХВАЛИЛИ: Вийти з клопотанням перед Вченою радою Уманського національного 

університету садівництва затвердити Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського 

національного університету садівництва в 2018 році затверджених рішенням Вченої ради 

Уманського НУС (протокол № 3 від 12.12.2017 року) у інформаційній таблиці 5 «Перелік 

конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних іспитів, творчих конкурсів)» небюджетні конкурсні пропозиції зі спеціальностей 

091 «Біологія» та 103 «Науки про Землю» викласти у наступній редакції: 
 

 

 

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

підготовку до реєстрації, порядок організації та проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 

році. Визначено працівників, відповідальних за реєстрацію вступників на магістерські 

програми за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера 

обслуговування», а інформацію про них надіслано до Київського регіонального центру 

оцінювання якості освіти (додаток 1). 

УХВАЛИЛИ: інформацію відповідального секретаря прийняти до відома. 

Відповідальним за реєстрацію вступників на магістерські програми за спеціальностями 

галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера обслуговування» забезпечити 

проведення реєстрації та формування екзаменаційних листків відповідно до Порядку 

організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 22 березня 2018 року №270, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 12 квітня 2018 року за № 448/31900. 

 

Спеціальності ОС 

молодшого бакалавра, 

бакалавра (спеціаліста, 

магістра медичного та 

ветеринарно-медичного 

спрямувань),  

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціалізація 

(освітня 

програма)  

/може 

повторювати 

назву 

спеціальності/ 

Перелік конкурсних 

предметів ЗНО 

(вступних іспитів, 

творчих конкурсів) 

Вага 

предметів 

сертифікату  

Вага 

атестату 

про  

повну 

загальну 

освіту 

Вага бала за 

успішне 

закінчення 

підготовчих 

курсів цього 

ВНЗ 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі або 

для  

зарахування 

на навчання 

поза 

конкурсом 

Код Назва 

091 Біологія Біологія 

1. Українська мова 

та література  
0,2 

0,1 0.05 

100 

2. Біологія 0,4 100 

3. Історія України   0,25 100 

3. Географія 0,25 100 

103 Науки про Землю 
Науки про 

Землю 

1. Українська мова 

та література 
0,2 

0,1 0.05 

100 

2. Математика 0,4 100 

3. Історія України   0,25 100 

3. Географія  0,25 100 



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

розклад додаткових вступних випробувань для осіб що вступають для здобуття ступеня 

вищої освіти «магістр» зі спеціальностей «Економіка», «Готельно-ресторанна справа» і 

«Туризм» на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавр, 

спеціаліст, магістр здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

УХВАЛИЛИ: затвердити розклад додаткових вступних випробувань для здобуття 

ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальностей «Економіка», «Готельно-ресторанна 

справа» і «Туризм» на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавр, 

спеціаліст, магістр здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (додаток 2). 

Оприлюднити розклад на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті 

університету. 

 

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

зміни у складі приймальної комісії та у складі технічних секретарів на підставі рішення 

ректорату (протокол № 7 від 03.04.2018 року). 

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни у складі приймальної комісії: 

– вивести зі складу приймальної комісії Івасюк Ю.І., завідувача докторантури і 

аспірантури; 

– вивести зі складу технічних секретарів приймальної комісії відповідальну за прийом 

до докторантури та аспірантури Зубіцьку М.Г., фахівця І категорії докторантури і 

аспірантури. 

 

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

зміни у складі складу фахової атестаційної комісії та 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) 

зі спеціальностей «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та біржова діяльність», «Облік і оподаткування» 

на підставі службової записки голови фахової атестаційної комісії Цимбалюка Ю.А. від 

20.04.2018 р. 

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни у складі фахової атестаційної комісії та 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) зі спеціальностей «Економіка», «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та біржова діяльність», 

«Облік і оподаткування»: 

– вивести зі складу Соколюка С.Ю., доцента кафедри підприємництва, торгівля та 

біржової діяльності; 

– ввести до складу Чернегу І.І., доцента кафедри підприємництва, торгівля та біржової 

діяльності. 

 

 

Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 
 

 


