Протокол № 6
засідання Приймальної комісії
Уманського національного університету садівництва
від 18 травня 2018 р.
Присутні:
1.
Непочатенко О.О.
2.
Мальований М.І.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

– голова Приймальної комісії, ректор;
– заступник голови Приймальної комісії, проректор з науковопедагогічної роботи;
Коротєєв М.А.
– відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
Сержук О.П.
– заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, доцент
кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології;
Макарчук М.О.
– заступник відповідального секретаря Приймальної комісії,
викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології;
Залізняк О.Д.
– уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних
заяв, адміністратор бази даних;
Члени комісії:
Полторецький С.П. – декан факультету агрономії;
Пушка О.С.
– декан інженерно-технологічного факультету;
Вернюк Н.О.
– декан факультету менеджменту;
Ролінський О.В.
– заступник декана факультету економіки і підприємництва;
Поліщук В.В.
– декан факультету лісового і садово-паркового господарства;
Рибчак В.І.
– начальник відділу міжнародних зв'язків;
Парубок М.І.
– голова профспілкового комітету;
Вишневська Л.В.
– доцент кафедри рослинництва;
Адаменко Д.М.
– доцент кафедри захисту і карантину рослин;
Гоменюк М.О.
– доцент кафедри менеджменту;
Пенькова О.Г.
– завідувач кафедри маркетингу;
Прокопенко Е.В.
– доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці;
Кисельов Ю.О.
– завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру;
Осіпов М.Ю.
– доцент кафедри садово-паркового господарства;
Макарчук В.В.
– голова ради студентського самоврядування.
Порядок денний:

1. Про реєстрацію та навчання працівників Приймальної комісії, відповідальних за
формування екзаменаційних листків та їх оформлення для вступників на магістерські
програми за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера
обслуговування».
2. Про допуск до складання єдиного вступного іспиту із іноземної мови вступників
для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями 051 «Економіка», 241
«Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».
3. Про допуск вступників до складання додаткового фахового вступного
випробування для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої
освіти «магістр» зі спеціальностей 051 «Економіка», 241 «Готельно-ресторанна справа» та
242 «Туризм» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, магістра та
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
проведену реєстрацію працівників Приймальної комісії, відповідальних за формування
екзаменаційних листків та їх оформлення для вступників на магістерські програми за
спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера
обслуговування», яким надано доступ до роботи з програмою реєстрації, їх логіни та паролі
доступу. Осіб відповідальних за реєстрацію ознайомлено з Інструкцією щодо роботи з
програмою реєстрації (додаток 1) та 10-11 травня 2018 року ознайомлено з особливостями
роботи програми реєстрації (у ці дні програма працювала в тестовому режимі).
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.
2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
заяви та документи вступників для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за
спеціальностями 051 «Економіка», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм»
зареєстрованих для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
УХВАЛИЛИ: допустити зареєстрованих вступників для здобуття ступеня вищої
освіти «магістр» до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови:
Факультет економіки і підприємництва
спеціальність 051 «Економіка» денна форма навчання
Герасименко Олександр Олександрович
Гнатюк Аліна Сергіївна
Іващук Костянтин Олегович
Кривда Оксана Валеріївна
Мисан Діана Вікторівна
Ньянзі Крістіна Мартіновна
Чемерись Микола Миколайович
Шептицька Анна Василівна
Факультет менеджменту
спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» денна форма навчання:
Буймистру Євгенія Анатоліївна
Грибок Катерина Олександрівна
Діденко Ольга Іванівна
Комарова Катерина Сергіївна
Ніженський Юрій Олексанлрович
Протосавіцька Єлизавета Миколаївна
Сочінська Марія Володимирівна
Тарасюк Людмила Петрівна
Тарасюк Марія Іванівна
Ткаченко Наталія Юріївна
спеціальність 242 «Туризм» денна форма навчання:
Демиденко Руслана Сергіївна
Теплякова Оксана Вікторівна

Тітарчук Максим Вікторович.
3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
заяви та документи вступників, які на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)
бакалавра, магістра та спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
вступають на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальностей 051
«Економіка», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», що для участі у
конкурсному відборі потребують складання додаткового фахового вступного випробування.
УХВАЛИЛИ: допустити вступників до складання додаткового фахового вступного
випробування для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої
освіти «магістр», які вступають на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)
бакалавра, магістра та спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки):
Факультет економіки і підприємництва
спеціальність 051 «Економіка» денна форма навчання:
Гейко Тимофій Юрійович;
Феденко Давид Андрійович;
Факультет менеджменту
спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» денна форма навчання:
Суслов Валентин Сергійович.
спеціальність 242 «Туризм» денна форма навчання:
Декарчук Валентин Валентинович
Капелюшний Вадим Анатолійович
Сорочинський Іван Олександрович
Савинецький Андрій Сергійович
Величко Олександр Миколайович
Козак Кіріл Михайлович
Асауленко Ілона Борисівна
Прудко Анна Сергіївна
Драганова Ярослава Анатоліївна
Варич Аліна Костянтинівна
Астафурова Тетяна Вячеславівна
Дергач Юлія Олегівна
спеціальність 242 «Туризм» заочна форма навчання:
Дмитренко Наталія Валеріївна

Голова Приймальної комісії

О.О. Непочатенко

Відповідальний секретар

М. А. Коротєєв

Додаток 1
до протоколу № 6 від 18.05.2018 р.
Інформація
про ознайомлення відповідальних осіб Приймальної комісії з Інструкцією щодо роботи з
спеціальним сервісом, розробленим Українським центром оцінювання якості освіти для
реєстрації вступників для складання вступних випробувань вступних випробувань, що
проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за
спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера
обслуговування» та з особливостями роботи програми реєстрації

Спеціальність

Прізвище, імя, по батькові
працівника Приймальної комісії,
відповідального за реєстрацію

051 «Економіка»

Оляднічук Наталія Володимирівна

241 «Готельноресторанна справа»
242 «Туризм»

Чукіна Іванна Валеріївна

Підпис про ознайомлення
з Інструкцією та
особливостями роботи
програми реєстрації

