
Протокол № 20 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 23 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. Адаменко Д.М. – доцент кафедри захисту і карантину рослин; 

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

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

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

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

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

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

17. 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 базі 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 рівня «магістр» у 2018 році. 

 

4. Про допуск до складання вступних випробувань вступників для здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії. 

 

5. Розгляд заяв вступників про зарахування результатів вступних іспитів. 

 

 

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


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 

допуск до складання вступних випробувань для вступу на навчання до аспірантури 

Уманського НУС вступників, які подали заяви і документи для здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії у 2018 році. 

УХВАЛИЛИ: допустити до складання вступних випробувань для вступу на навчання 

до аспірантури Уманського НУС вступників, які подали заяви і документи для здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у 2018 році: 

Факультет агрономії 

Спеціальність 201 Агрономія: 

Марченко Катерина Юріївна; 

Красноштан Василь Ігорович; 

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин 

Спеціальність 103 Науки про землю: 

Залізняк Яна Іванівна 

Спеціальність 203 Садівництво та виноградарство: 



Домбров Олександр Сергійович 

 

5. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Уманського НУС про 

заяви вступників: 

- Онопи Сергія Сергійовича про те щоб результати вступних іспитів з конкурсних 

предметів: Українська мова та література, Математика та Географія складених для вступу 

для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за 

заочною формою навчання на відкриту конкурсну пропозицію на спеціальність 071 Облік і 

оподаткування зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання на 

відкриту конкурсну пропозицію на спеціальності 073 Менеджмент, 051 Економіка, 075 

Маркетинг (копія заяви додається).  

- Стойченка Валентина Олександровича про те щоб результати вступних іспитів з 

конкурсних предметів: Українська мова та література, Математика та Географія складених 

для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти за заочною формою навчання на відкриту конкурсну пропозицію на спеціальність 073 

Менеджмент зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання на 

відкриту конкурсну пропозицію на спеціальність 073 Менеджмент (копія заяви додається). 

- Савчука Артема Миколайовича про те щоб результати вступних іспитів з 

конкурсних предметів: Українська мова та література, Математика та Географія складених 

для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти за заочною формою навчання на відкриту конкурсну пропозицію на спеціальність 051 

Економіка зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання на 

відкриту конкурсну пропозицію на спеціальність 071 Облік і оподаткування (копія заяви 

додається).  

- Моспана Антона Юрійовича про те щоб результати вступних іспитів з конкурсних 

предметів: Українська мова та література, Біологія та Хімія складених для вступу для 

здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за денною 

формою навчання на відкриту конкурсну пропозицію на спеціальність 101 Екологія 

зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання на відкриту конкурсну 

пропозицію на спеціальність 203 Садівництво та виноградарство (копія заяви додається).  

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

НУС результати вступних іспитів: 

- Онопи Сергія Сергійовича з конкурсних предметів: Українська мова та література, 

Математика та Географія складених для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання на відкриту конкурсну 

пропозицію на спеціальність 071 Облік і оподаткування зарахувати для участі у конкурсному 

відборі для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти 

за заочною формою навчання на відкриті конкурсні пропозиції на спеціальності 073 

Менеджмент, 051 Економіка, 075 Маркетинг.  

- Стойченка Валентина Олександровича з конкурсних предметів: Українська мова та 

література, Математика та Географія складених для вступу для здобуття освітнього ступеня 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання на 

відкриту конкурсну пропозицію на спеціальність 073 Менеджмент зарахувати для участі у 

конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти за денною формою навчання на відкриту конкурсну пропозицію на 

спеціальність 073 Менеджмент. 

- Савчука Артема Миколайовича з конкурсних предметів: Українська мова та 

література, Математика та Географія складених для вступу для здобуття освітнього ступеня 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання на 

відкриту конкурсну пропозицію на спеціальність 051 Економіка зарахувати для участі у 



конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти за заочною формою навчання на відкриту конкурсну пропозицію на 

спеціальність 071 Облік і оподаткування.  

- Моспана Антона Юрійовича з конкурсних предметів: Українська мова та література, 

Біологія та Хімія складених для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі 

повної загальної середньої освіти за денною формою навчання на відкриту конкурсну 

пропозицію на спеціальність 101 Екологія зарахувати для участі у конкурсному відборі для 

здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за денною 

формою навчання на відкриту конкурсну пропозицію на спеціальність 203 Садівництво та 

виноградарство.  

 

 

Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 


