
Протокол № 30 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 15 серпня 2018 р. 

Присутні:  

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

2. Мостов’як І.І. – заступник голови Приймальної комісії, перший проректор; 

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

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

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

кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

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

викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

   

 Члени комісії: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Порядок денний: 
 

1. Зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання на місця за кошти 

фізичних та або юридичних осіб 

2. Зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра з нормативним терміном навчання на 2-й курс на місця за 

кошти фізичних та або юридичних осіб 

3. Скасування наказу про зарахування на навчання № 111-ст від 07 серпня 2018 року в 

частині, що стосується вступника який подав недостовірні відомості 

4. Скасування наказу про зарахування на навчання № 112-ст від 07 серпня 2018 року в 

частині, що стосується вступника який подав недостовірні відомості 

5. Скасування наказу про зарахування на навчання № 113-ст від 09 серпня 2018 року в 

частині, що стосується вступника який подав заяву за власним бажанням 

6. Про оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання для 

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

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


1. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Непочатенко О.О. про зарахування на 

навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

(бакалавра, магістра) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном 

навчання на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб, які виконали вимоги для 

зарахування, передбачені у пункті 1 розділу IX Правил прийому. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати на навчання вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (бакалавра, магістра) для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання на місця за кошти 

фізичних та або юридичних осіб, які виконали вимоги для зарахування, передбачені 

у пункті 1 розділу IX Правил прийому. Списки зарахованих оприлюднити на 

інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті Уманського НУС за 

денною  та заочною формою навчання (додаток 1 і 2). 

2. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Непочатенко О.О. про зарахування на 

навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

(бакалавра, магістра) для здобуття освітнього ступеня бакалавра з нормативним терміном 

навчання на 2-й курс на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб, які виконали 

вимоги для зарахування, передбачені у пункті 1 розділу IX Правил прийому. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати на навчання вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (бакалавра, магістра) для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра з нормативним терміном навчання на 2-й курс на місця за 

кошти фізичних та або юридичних осіб, які виконали вимоги для зарахування, 

передбачені у пункті 1 розділу IX Правил прийому. Списки зарахованих оприлюднити на 

інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті Уманського НУС за 

денною  формою навчання (додаток 3). 

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

те, що при верифікації наказу про зарахування на навчання № 111-ст від 07 серпня 2018 

року в ЄДЕБО виявлено, що вступник Совгиря Ігор Володимирович (спеціальність 181 

«Харчові технології», денна форма навчання за державним замовленням) вказав у заяві 

недостовірні дані про здобуття раніше освіти за кошти державного бюджету. Відповідно 

до пункту 5 розділу XV Правил прийому на навчання до Уманського НУС в 2018 році 

подання вступником недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту є підставою для 

скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вказаного вступника. 

 

 УХВАЛИЛИ: відповідно до пункту 5 розділу XV Правил прийому на навчання до 

Уманського НУС в 2018 році скасувати наказ про зарахування на навчання № 111-ст від 

07 серпня 2018 року в частині, що стосується вступника Совгирі Ігоря Володимировича 

(спеціальність 181 «Харчові технології», денна форма навчання за державним 

замовленням) у зв’язку з поданням вказаним вступником у заяві недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту за кошти державного бюджету. 

  

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

те, що при верифікації наказу про зарахування на навчання № 112-ст від 07 серпня 2018 

року в ЄДЕБО виявлено, що вступник Стасюк Дмитро Русланович (спеціальність 073 

«Менеджмент», заочна форма навчання за державним замовленням) вказав у заяві 

недостовірні дані про здобуття раніше освіти за кошти державного бюджету. Відповідно 

до пункту 5 розділу XV Правил прийому на навчання до Уманського НУС в 2018 році 

подання вступником недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту є підставою для 

скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вказаного вступника. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/page3#n299
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/page3#n299
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/page3#n299
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/page3#n299


 УХВАЛИЛИ: відповідно до пункту 5 розділу XV Правил прийому на навчання до 

Уманського НУС в 2018 році скасувати наказ про зарахування на навчання № 112-ст від 

07 серпня 2018 року в частині, що стосується вступника Стасюка Дмитра Руслановича 

(спеціальність 073 «Менеджмент», заочна форма навчання за державним замовленням) у 

зв’язку з поданням вказаним вступником у заяві недостовірних відомостей про здобуту 

раніше освіту за кошти державного бюджету. 

 

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

заяву вступника Бадьори Олега Васильовича (спеціальність 201 «Агрономія», денна 

форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) щодо скасування наказу про 

зарахування на навчання №113-ст від 09.08.2018р. в частині, що стосується вказаного 

вступника за власним бажанням (копія заяви додається). 

 

 УХВАЛИЛИ: скасувати наказ про зарахування на навчання № 113-ст від 09 серпня 

2018 року в частині, що стосується вступника Бадьори Олега Васильовича (спеціальність 

201 «Агрономія», денна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) за 

власним бажанням вступника. 

 

6. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Непочатенко О.О. про затвердження та 

оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання для здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії. 

УХВАЛИЛИ: затвердити та оприлюднити рейтинговий список вступників, які 

вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, 

рекомендованих до зарахування на стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті 

Уманського НУС (додаток 4). 

 
 

 

 

Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 
 

 


