
Протокол № 21 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 25 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. Допуск до участі в конкурсному відборі вступників на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра, які користуються спеціальними 

умовами участі в конкурсному відборі за результатами вступних іспитів. 

 

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


6. Відмова у допуску до участі в конкурсному відборі вступників на основі повної 

загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра, які користуються 

спеціальними умовами участі в конкурсному відборі та не з’явилися на вступні іспити. 

 

7. Розгляд заяв вступників про зарахування результатів вступних випробувань. 

 

8. Про допуск вступників, які склали  єдиний вступний іспит з іноземної мови до 

складання додаткового фахового та фахового вступного випробування для участі у 

конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за 

спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» 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 

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: 

Кучер Інна Олексіївна 

Факультет економіки та підприємництва 

Спеціальність 051 Економіка 

Мальована Марія Миколаївна 

 

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

допуск до участі в конкурсному відборі вступників на основі повної загальної середньої 

освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра, які користуються спеціальними умовами 

участі в конкурсному відборі за результатами вступних іспитів. 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі в конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі та 

склали вступні іспити  

Факультет економіки і підприємництва 

Форма навчання: денна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність  

Зайчук Дар`я Ігорівна  159.834 1 

 

Форма навчання: заочна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 051 Економіка  Дишкант Олег Юрійович  120.666 1 

Відкрита 051 Економіка  Киченко Володимир 

Миколайович  

115.566 1 

Відкрита 051 Економіка  Онопа Сергій Сергійович  124.44 4 

Відкрита 051 Економіка  Савчук Артем Миколайович  124.134 1 

Відкрита 051 Економіка  Сидоров Олександр 

Олександрович  

125.766 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Бондаренко Ярослав 

Миколайович  

115.974 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Іванько Богдан 

Олександрович  

122.91 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Кацемба Олександр Петрович  116.586 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Корж Сергій Олександрович  126.174 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Кошиков Олександр 

Олександрович  

125.664 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Нечипорук Сергій 

Миколайович  

119.544 1 



Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Олійник Валерій 

Валентинович  

113.526 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Онопа Сергій Сергійович  124.44 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Осадчий Михайло Петрович  118.116 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Питель Віталій 

Володимирович  

121.788 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Савчук Артем Миколайович  124.134 2 

Відкрита 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Катеринич Сергій 

Миколайович  

117.912 1 

Відкрита 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Марчак Василь 

Володимирович  

121.788 1 

Відкрита 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Махмудов Андрій 

Костянтинович  

112.302 1 

Відкрита 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Сандул Вадим Сергійович  117.708 1 

Відкрита 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Супрун Василь Петрович  116.484 1 

Відкрита 075 Маркетинг  Макарчук Сергій 

Олександрович  

127.092 1 

Відкрита 075 Маркетинг  Надутий Петро Анатолійович  122.298 1 

Відкрита 075 Маркетинг  Онопа Сергій Сергійович  124.44 2 

 

Факультет менеджменту 

Форма навчання: денна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 073 Менеджмент Стойченко Валентин 

Олекасандрович  

129.744 2 

 

Форма навчання: заочна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 073 Менеджмент Онопа Сергій Сергійович  124.44 3 

Відкрита 073 Менеджмент Стойченко Валентин 

Олекасандрович  

129.744 1 

 

Факультет агрономії 

Форма навчання: заочна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 201 Агрономія Гурзан Владислав Ілліч  143.055 1 

Відкрита 201 Агрономія Немцев Іван Іванович  135.616 1 

 

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин 

Форма навчання: денна 



Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 101 Екологія  Моспан Антон Юрійович  143.055 1 

Відкрита 203 Садівництво та 

виноградарство  

Моспан Антон Юрійович  143.055 2 

Форма навчання: заочна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 203 Садівництво та 

виноградарство  

Бабій Дмитро Віталійович  142.223 1 

Відкрита 203 Садівництво та 

виноградарство  

Назарець Володимир 

Валерійович  

127.553 1 

Відкрита 203 Садівництво та 

виноградарство  

Тимошенко Валентин 

Васильович  

125.472 1 

 

 

Факультет лісового і садово-паркового господарства 

Форма навчання: заочна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 205 Лісове 

господарство 

Кармазин Микола Іванович  115.745 1 

 

Інженерно-технологічний факультет 

Форма навчання: заочна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 208 Агроінженерія Панченко Назар Ігорович  151.326 1 

 

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

відмову у допуску до участі в конкурсному відборі вступників на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра, які користуються спеціальними 

умовами участі в конкурсному відборі за результатами вступних іспитів. 

 

УХВАЛИЛИ: відмовити у допуску до участі в конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів вступникам на основі повної загальної середньої освіти для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі та не з’явилися на вступні іспити  

Факультет економіки і підприємництва 

Форма навчання: денна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 051 Економіка Повх Єлизавета Сергіївна  54.366 1 

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування 

Повх Єлизавета Сергіївна  54.366 4 

Відкрита 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Повх Єлизавета Сергіївна  54.366 3 

Відкрита 075 Маркетинг Повх Єлизавета Сергіївна  54.366 2 

 

Форма навчання: заочна 

Тип 

пропозиції 

Спеціальність Вступник Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

Відкрита 051 Економіка  Сокольніков Сергій 10.02 1 



Іванович  

Відкрита 071 Облік і 

оподаткування  

Рябокінь Богдан 

Миколайович  

16.116 1 

Відкрита 075 Маркетинг  Гичкало Василь Іванович  10.02 1 

Відкрита 075 Маркетинг  Ляхов Юрій Леонідович  14.892 1 

 

7. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Уманського НУС про 

заяви вступників: 

- Ткаченко Наталії Юріївни про те щоб результати фахового вступного випробування 

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

ступеня магістр за денною формою навчання на спеціальність 241 «Готельно-ресторанна 

справа» зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня 

магістр за заочною формою навчання на спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

(копія заяви додається).  

- Грибок Катерини Олександрівни про те щоб результати фахового вступного 

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

здобуття освітнього ступеня магістр за заочною формою навчання на спеціальність 241 

«Готельно-ресторанна справа» зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття 

освітнього ступеня магістр за денною формою навчання на спеціальність 241 «Готельно-

ресторанна справа» (копія заяви додається). 

- Комарової Катерини Сергіївни про те щоб результати фахового вступного 

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

здобуття освітнього ступеня магістр за заочною формою навчання на спеціальність 241 

«Готельно-ресторанна справа» зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття 

освітнього ступеня магістр за денною формою навчання на спеціальність 241 «Готельно-

ресторанна справа» (копія заяви додається). 

- Борисюк Мар’яни Романівни 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 єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови Ткаченко Наталії Юріївни складених для вступу для здобуття освітнього 

ступеня магістр за денною формою навчання на спеціальність 241 «Готельно-ресторанна 

справа» зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня 

магістр за заочною формою навчання на спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа».  

- результати фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови Грибок Катерини Олександрівни складених для вступу для здобуття 

освітнього ступеня магістр за заочною формою навчання на спеціальність 241 «Готельно-

ресторанна справа» зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього 

ступеня магістр за денною формою навчання на спеціальність 241 «Готельно-ресторанна 

справа». 

- результати фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови Комарової Катерини Сергіївни складених для вступу для здобуття освітнього 

ступеня магістр за заочною формою навчання на спеціальність 241 «Готельно-ресторанна 

справа» зарахувати для участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня 

магістр за денною формою навчання на спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа».  

- результати фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови 

Борисюк Мар’яни Романівни 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.  

 

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

заяви, документи та затвердження середнього бала додатка до диплома 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 спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 

що склали єдиний вступний іспит з іноземної мови та для участі у конкурсному відборі 

потребують складання додаткового фахового та фахового вступного випробування.  

УХВАЛИЛИ: затвердити середній бал додатка до диплома та допустити вступників, 

які  склали єдиний вступний іспит з іноземної мови до складання додаткового фахового та 

фахового вступного випробування для участі у конкурсному відборі на навчання для 

здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна 

справа», які вступають на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, 

магістра та спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): 

 

Факультет менеджменту 

спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» денна форма навчання: 

Ід заявки 

Вступник Інші 

показники 

конкурсного 

відбору 

(середній 

бал) 

4874323 Теплякова Оксана Вікторівна  17,01 

4874542 Демиденко Руслана Сергіївна  18,27 

 

 

 

Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 


