
Протокол № 19 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 20 липня 2018 р. 

Присутні:  

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

2. Коротєєв М.А. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

3. Сержук О.П. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, доцент 

кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

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

викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

 Члени комісії: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження середнього балу документа про повну загальну середню освіту, і 

допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Уманського НУС 

вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра у 2018 році, які подали електронні заяви. 

 

2. Розгляд заяв і документів вступників та затвердження середнього бала додатка до 

диплома вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста (бакалавра, магістра, спеціаліста) 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2018 році. 

 

3. Розгляд заяв і документів вступників та затвердження середнього бала додатка до 

диплома на основі освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня бакалавра (магістра, 

спеціаліста)  для здобуття освітнього ступеня «магістр» у 2018 році. 

 

4. Затвердження середнього балу документа про повну загальну середню освіту, і 

допуск до складання вступних іспитів для вступу на навчання до Уманського НУС 

вступників на базі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра у 2018 році, які користуються спеціальними умовами подали заяви і документи у 

паперовій формі. 

 

5. Затвердження середнього балу документа про повну загальну середню освіту, і 

допуск до участі в конкурсному відборі в межах квоти-1 для вступу на навчання до 

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


Уманського НУС вступників на базі повної загальної середньої освіти для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра у 2018 році, які подали заяви і документи у паперовій формі. 

 

6. Розгляд заяв вступників про зарахування результатів вступних випробувань. 

 

7. Розгляд заяви вступника на основі ПЗСО про корегування електронної заяви та 

додавання відповідної категорії спеціальних умов. 

 

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

затвердження середнього балу документа про повну загальну середню освіту, і допуск до 

участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Уманського НУС вступників на базі 

повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» у 2018 році, 

які подали електронні заяви, що відповідають вимогам Правил прийому та зареєстровані в 

ЄДЕБО.  

УХВАЛИЛИ: затвердити середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

і допустити до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Уманського НУС 

вступників на базі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» у 2018 році, які подали заяви у електронній формі, що відповідають вимогам 

Правил прийому та зареєстровані в ЄДЕБО (додаток 1). 

 

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

розгляд заяв і документів вступників затвердження середнього балу додатка до диплома 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр у 2018 році, які подали заяви в паперовій формі, що 

відповідають вимогам Правил прийому та зареєстровані в ЄДЕБО. 

УХВАЛИЛИ: затвердити середній бал додатка до диплома додатка до диплома 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр у 2018 році, які подали заяви в паперовій формі, що 

відповідають вимогам Правил прийому та зареєстровані в ЄДЕБО (додаток 2). 

 

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

розгляд заяв і документів вступників та затвердження середнього балу додатка до диплома 

вступників на основі освітнього ступеня бакалавра (магістра, спеціаліста)  для здобуття 

освітнього ступеня магістра у 2018 році, які подали заяви в паперовій формі, що 

відповідають вимогам Правил прийому та зареєстровані в ЄДЕБО. 

УХВАЛИЛИ: затвердити середній бал додатка до диплома додатка до диплома 

вступників на основі освітнього ступеня бакалавра (магістра, спеціаліста) для здобуття 

освітнього ступеня магістра у 2018 році, які подали заяви в паперовій формі, що 

відповідають вимогам Правил прийому та зареєстровані в ЄДЕБО (додаток 3). 

 

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

затвердження середнього балу документа про повну загальну середню освіту, і допуск до 

складання вступних іспитів для вступу на навчання до Уманського НУС вступників на 

основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2018 

році, які користуються спеціальними умовами та подали заяви і документи у паперовій 

формі та зареєстровані в ЄДБО. 

УХВАЛИЛИ: затвердити середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

і допустити до складання вступних іспитів для вступу на навчання до Уманського НУС 



вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра у 2018 році, які користуються спеціальними умовами та подали заяви і документи 

у паперовій формі та зареєстровані в ЄДБО. 

Факультет економіки і підприємництва 

Форма навчання: заочна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Корж Сергій 

Олександрович  17.544 

1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Нечипорук Сергій 

Миколайович  16.116 

1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Кошиков Олександр 

Олександрович  16.116 

1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Рябокінь Богдан 

Миколайович  16.116 

1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Іванько Богдан 

Олександрович  15.81 

1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Бондаренко Ярослав 

Миколайович  11.934 

1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  Осадчий Михайло Петрович  15.606 

1 

Відкрита 075 Маркетинг  Макарчук Сергій 

Олександрович  

15.402 1 

Відкрита 

051 Економіка  

Сидоров Олександр 

Олександрович  15.606 1 

Відкрита 075 Маркетинг  Гичкало Василь Іванович  10.02 1 

Відкрита 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Марчак Василь 

Володимирович  16.218 1 

Відкрита 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування Сандул Вадим Сергійович  15.198 1 

Відкрита 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Катеринич Сергій 

Миколайович  13.872 1 

Відкрита 051 Економіка  Савчук Артем Миколайович  15.504 1 

Відкрита 051 Економіка  Дишкант Олег Юрійович  16.626 1 

Відкрита 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування Супрун Василь Петрович  14.892 1 

Відкрита 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Махмудов Андрій 

Костянтинович  12.852 1 

Відкрита 

051 Економіка  

Сокольніков Сергій 

Іванович  10.02 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Олійник Валерій 

Валентинович  14.076 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Кацемба Олександр 

Петрович  15.606 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  Савчук Артем Миколайович  15.504 2 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Питель Віталій 

Володимирович  16.218 1 



Факультет менеджменту 

Форма навчання: денна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 073 Менеджмент Стойченко Валентин 

Олекасандрович  

16.524 2 

 
Факультет лісового і садово-паркового господарства 

Форма навчання: заочна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 205 Лісове 

господарство 

Кармазин Микола Іванович  13.005 1 

 
Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин 

Форма навчання: денна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 101 Екологія  Моспан Антон Юрійович  11.965 1 

Відкрита 203 Садівництво та 

виноградарство  

Моспан Антон Юрійович  11.965 2 

 

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

затвердження середнього балу документа про повну загальну середню освіту, і допуск до 

участі у конкурсному відборі в межах квоти-1 для вступу на навчання до Уманського НУС 

вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра у 2018 році, які користуються спеціальними умовами та подали заяви і документи 

у паперовій формі та зареєстровані в ЄДБО. 

УХВАЛИЛИ: затвердити середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

і допустити до участі у конкурсному відборі в межах квоти-1 для вступу на навчання до 

Уманського НУС вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра у 2018 році, які користуються спеціальними умовами та подали 

заяви і документи у паперовій формі та зареєстровані в ЄДБО. 

Факультет агрономії 

Форма навчання: денна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 201 Агрономія Чувальський Олександр 

Васильович  

139.644 1 

 

6. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Уманського НУС про 

заяви вступників  

- Зайця Віктора Петровича про те щоб результати фахового вступного випробування 

та вступного іспиту з іноземної мови складених для вступу для здобуття освітнього ступеня 

магістр за заочною формою навчання на спеціальність 071 Облік і оподаткування зарахувати 

для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня магістр за денною формою 

навчання на спеціальність 071 Облік і оподаткування (копія заяви додається); 

- Наконечної Тетяни Павлівни про те щоб результати фахового вступного 

випробування та вступного іспиту з іноземної мови складених для вступу для здобуття 

освітнього ступеня магістр за заочною формою навчання на спеціальність 071 Облік і 

оподаткування зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня 



магістр за денною формою навчання на спеціальність 071 Облік і оподаткування (копія заяви 

додається).  

- Бабінської Анни Русланівни про те щоб результати фахового вступного 

випробування та вступного іспиту з іноземної мови складених для вступу для здобуття 

освітнього ступеня магістр за денною формою навчання на спеціальність 201 Агрономія 

зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня магістр за 

заочною формою навчання на спеціальність 201 Агрономія (копія заяви додається).  

 

УХВАЛИЛИ: відповідно до пункту 24 Правил прийому на навчання до Уманського 

НУС: 

- результати фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови 

Зайця Віктора Петровича складених для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр за 

заочною формою навчання на спеціальність 071 Облік і оподаткування зарахувати для участі 

у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня магістр за денною формою навчання 

на спеціальність 071 Облік і оподаткування;  

- результати фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови 

Наконечної Тетяни Павлівни складених для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр 

за заочною формою навчання на спеціальність 071 Облік і оподаткування зарахувати для 

участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня магістр за денною формою 

навчання на спеціальність 071 Облік і оподаткування.  

- результати фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови 

Бабінської Анни Русланівни складених для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр 

за денною формою навчання на спеціальність 201 Агрономія зарахувати для участі у 

конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня магістр за заочною формою навчання 

на спеціальність201 Агрономія.  

 

7. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Уманського НУС про 

заяву вступника на основі повної загальної середньої освіти Писаренка Володимира 

Євгенійовича про додання Приймальною комісією до його заяви у електронній формі 

категорії особи 104 – діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 

Вищезазначений вступник подав заяву в електронній формі для участі у конкурсному відборі 

для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр на відкриту конкурсну пропозицію на денну 

форму навчання за спеціальністю 201 «Агрономія», що унеможливило його право на 

спеціальні умови участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти в межах квоти-1. 

Відповідно до листа МОН України № 27-89 від 18.07.2018 р. з метою надання можливості 

вступникам, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття 

вищої освіти, але подали електронні заяви, для реалізації цих прав Директорат вищої освіти і 

освіти дорослих не заперечує проти додання приймальними комісіями відповідних категорій 

вступу до електронних заяв таких вступників. Відповідне корегування електронних заяв 

повинно відбуватись на підставі особистої заяви вступника та після перевірки документів, 

які дають право на спеціальні умови. 

УХВАЛИЛИ: додати до заяви Писаренка Володимира Євгенійовича, яка була подана 

у електронній формі категорії особи 104 – діти сироти, діти позбавлені батьківського 

піклування, особи з їх числа. Підстава особисто подана до Приймальної комісії заява 

Писаренка Володимира Євгенійовича та документи, які дають право на спеціальні умови 

участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти. 

 

 

Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 


