Протокол № 34
засідання Приймальної комісії
Уманського національного університету садівництва
від 23 серпня 2018 р.
Присутні:
1. Непочатенко О.О.
2. Мостов’як І.І.
3. Коротєєв М.А.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сержук О.П.

Щетина С.В.
Вернюк Н.О.
Пушка О.С.
Ролінський О.В.
Гоменюк М.О.
Вишневська Л.В.
Адаменко Д.М.
Пенькова О.Г.
Кисельов Ю.О.
Осіпов М.Ю.
Макарчук В.В.

– голова Приймальної комісії, ректор;
– заступник голови Приймальної комісії, перший проректор;
– відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
– заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, доцент
кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології;
Члени комісії:
– декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин;
– декан факультету менеджменту;
– декан інженерно-технологічного факультету;
– заступник декана факультету економіки і підприємництва;
– доцент кафедри менеджменту;
– доцент кафедри рослинництва;
– доцент кафедри захисту і карантину рослин;
– завідувач кафедри маркетингу;
– завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру;
– доцент кафедри садово-паркового господарства;
– голова ради студентського самоврядування.

Порядок денний:
1. Про зміну фінансування вступників для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на
основі ПЗСО та ОКР «Молодший спеціаліст»
2. Про зміну фінансування вступників для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на
основі ОКР «Молодший спеціаліст»
3. Зарахування до докторантури
4. Зарахування до аспірантури
5. Звіт голови Приймальної комісії
6. Про визначення середнього бала документа про здобутий рівень освіти вступників
з числа іноземних громадян
7. Про допуск до складання вступних випробувань вступників для здобуття
освітнього ступеня «бакалавр» за денною формою навчання вступників з числа
іноземних громадян за кошти фізичних та юридичних осіб
8. Скасування наказу про зарахування на навчання № 113-ст від 09 серпня 2018 року
в частині, що стосується вступника який подав заяву за власним бажанням
1. СЛУХАЛИ: Голову Приймальної комісії Непочатенко О.О. про виділення
відповідно до рішення Конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення
(протокол №6 від 21 серпня 2018 року) додаткових місць державного замовлення для

пільгових категорій вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних і
юридичних осіб і можуть претендувати на переведення на місця державного замовлення
УХВАЛИЛИ: згідно з Правилами прийому на навчання до Уманського НУС в
2018 році та відповідно до рішення Конкурсної комісії з відбору виконавців державного
замовлення (протокол №6 від 21 серпня 2018 року), перевести на додаткові місця
державного замовлення вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних і
юридичних осіб і можуть претендувати на місця державного замовлення:

на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього
ступеня «Бакалавр» (денна форма навчання):
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування:
1. Мельник Володимир Ігорович;
– 075 Маркетинг:
1. Соловей Ольга Олегівна;
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
1. Ковіта Валерій Сергійович;
– 101 Екологія:
1. Павлюк Артем Ігорович;
– 193 Геодезія та землеустрій:
1. Зеленков Валерій Олександрович;
– 241 Готельно-ресторанна справа:
1. Осадча Анастасія Олександрівна;
– 281 Публічне управління та адміністрування:
1. Поліщук Іван Анатолійович;

на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього
ступеня «Бакалавр» (заочна форма навчання):
– 051 Економіка:
1. Дишкант Олег Юрійович;
2. Киченко Володимир Миколайович;
– 071 Облік і оподаткування:
1. Бондаренко Ярослав Миколайович;
2. Іванько Богдан Олександрович;
3. Кацемба Олександр Петрович;
4. Кошиков Олександр Олександрович;
5. Нечипорук Сергій Миколайович;
6. Олійник Валерій Валентинович;
7. Осадчий Михайло Петрович;
8. Питель Віталій Володимирович;
9. Савчук Артем Миколайович;
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування:
1. Катеринич Сергій Миколайович;
2. Махмудов Андрій Костянтинович;
3. Сандул Вадим Сергійович;
4. Супрун Василь Петрович;
– 075 Маркетинг:
1. Онопа Сергій Сергійович;
2. Надутий Петро Анатолійович;

на основі ОКР «Молодший спеціаліст» для здобуття освітнього ступеня
«Бакалавр» (денна форма навчання):
– 071 Облік і оподаткування:

1. Марунич Алла Андріївна;
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування:
1. Ліщеновський Владислав Георгійович;
– 193 Геодезія та землеустрій:
1. Головань Іванна Сергіївна;
– 201 Агрономія:
1. Сікало Богдан Романович;
– 202 Захист і карантин рослин:
1. Трохимчак Олександр Борисович;

на основі ОКР «Молодший спеціаліст» для здобуття освітнього ступеня
«Бакалавр» (заочна форма навчання):
– 071 Облік і оподаткування:
1. Гевлич Ірина Вікторівна;
2. Чорний Руслан Олегович;
3. Яцковська Вікторія Вікторівна;
4. Полтавцева Тетяна Віталіївна;
– 076 Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність:
1. Бердега Василь Михайлович;
2. Курченко Сергій Вікторович;
– 122 Комп’ютерні науки:
1. Орищенко Артем Михайлович;
2. Соловйов Максим Юрійович;
– 183 Харчові технології:
1. Устянський Сергій Олександрович;
– 205 Лісове господарство:
1. Келип Сергій Сергійович;
– 208 Агроінженерія:
1. Груць Віктор Іванович.
2. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Непочатенко О.О. про виділення
відповідно до рішення Конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення
(протокол № 5 від 10 серпня 2018 року) додаткових місць державного замовлення для
пільгових категорій вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних і
юридичних осіб і можуть претендувати на переведення на місця державного замовлення
УХВАЛИЛИ: Згідно з Правилами прийому на навчання до Уманського НУС в
2018 році та відповідно до рішення Конкурсної комісії з відбору виконавців державного
замовлення від 10 серпня 2018 року, протокол № 5 перевести на додаткові місця
державного замовлення вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних і
юридичних осіб і можуть претендувати на місця державного замовлення:

на основі ОКР «Молодший спеціаліст» для здобуття освітнього ступеня
«Бакалавр» (заочна форма навчання):
– 071 Облік і оподаткування:
1. Годованюк Микола Петрович;
2. Кострига Віталій Сергійович;
3. Лисенко Ірина Анатоліївна;
4. Оверченко Володимир Леонідович;
5. Страшівський Степан Романович;
6. Ярошинський Микола Михайлович;
7. Боднюк Світлана Анатоліївна;
8. Ремізов Микола Володимирович.

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
заяву, документи та рекомендацію до зарахування на навчання до докторантури зі
спеціальності 201 «Агрономія» кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри
агрохімії та грунтознавства Черно Олени Дмитрівни за рахунок бюджетного
фінансування.
УХВАЛИЛИ: відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261,
Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження обсягу державного
замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою для закладів вищої освіти та
робітничих кадрів для професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році, що
знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України» від 20 липня 2018 р.
№ 795, Правил прийому на навчання до Уманського НУС в 2018 році, затверджених
рішенням Вченої ради УНУС 12 грудня 2017 р., протокол № 3 вийти з клопотанням перед
вченою радою Уманського НУС про зарахування до докторантури зі спеціальності
201 «Агрономія» кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри агрохімії та
грунтознавства Черно Олени Дмитрівни за рахунок бюджетного фінансування.

4. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
рекомендацію до зарахування на навчання вступників до аспірантури за рахунок
бюджетного фінансування і за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та
призначення наукового керівника.
УХВАЛИЛИ: у відповідності до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р.
№ 261, Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження обсягу державного
замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою для закладів вищої освіти та
робітничих кадрів для професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році, що
знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України» № 795 від
20.07.2018 р., Правил прийому на навчання до Уманського НУС в 2018 році,
затверджених рішенням Вченої ради УНУС 12 грудня 2017 року на підставі результатів
вступних випробувань:
1. Зарахувати на навчання до аспірантури за рахунок бюджетного фінансування за
спеціальностями:
– 051 «Економіка» (денна форма навчання)
1. Мальовану Марію Миколаївну. Науковим керівником призначити доктора
економічних наук, професора Непочатенко О.О.
– 073 «Менеджмент» (денна форма навчання)
1. Коваленко Олександра Григоровича. Науковим керівником призначити доктора
економічних наук, доцента Новак І.М.
– 103 «Науки про землю» (денна форма навчання)
1. Залізняк Яну Іванівну. Науковим керівником призначити доктора географічних
наук, професора Сонька С.П.
2. Довбнюка Владислава Вячеславовича. Науковим керівником призначити доктора
географічних наук, професора Кисельова Ю.О.

– 181 «Харчові технології» (денна форма навчання)
1. Стародуба Вадима Олеговича. Науковим керівником призначити доктора
сільськогосподарських наук, професора Осокіну Н.М.
2. Сопіка Владислава Володимировича. Науковим керівником призначити доктора
сільськогосподарських наук, професора Осокіну Н.М.
– 201 «Агрономія» (денна форма навчання)
1. Красноштана Василя Ігоровича. Науковим керівником призначити кандидата
сільськогосподарських наук, доцента Мостов’яка І.І.
2. Кучер Інну Олексіївну. Науковим керівником призначити доктора
сільськогосподарських наук, професора Улянич О.І.
3. Марченко Катерину Юріївну. Науковим керівником призначити доктора
сільськогосподарських наук, професора Карпенка В.П.
4. Мусієнко Ліну Анатоліївну. Науковим керівником призначити доктора
сільськогосподарських наук, професора Господаренка Г.М.
5. Сучека Юрія Юрійовича. Науковим керівником призначити кандидата
сільськогосподарських наук, доцента Щетину С.В.
6. Українець Олександру Анатоліївну. Науковим керівником призначити доктора
сільськогосподарських наук, професора Поліщука В.В.
– 205 «Лісове господарство» (денна форма навчання)
1. Черниша Віталія Івановича. Науковими керівниками призначити доктора
сільськогосподарських
наук,
професора
Шлапака
В.П.
та
кандидата
сільськогосподарських наук, доцента Пушкарьову-Безділь Т.М.
– 203 «Садівництво та виноградарство» (вечірня форма навчання)
1. Домброва Олександра Сергійовича. Науковим керівником призначити доктора
сільськогосподарських наук, професора Заморського В.В.
2. Зарахувати з 01 вересня 2018 року на навчання до аспірантури за рахунок коштів
фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями:
– 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (денна форма навчання)
1. Кобилянського Максима Олеговича. Науковим керівником призначити кандидата
економічних наук, професора Бечка П.К.
– 203 «Садівництво та виноградарство» (денна форма навчання)
1. Заріцького Максима Ігоровича. Науковим керівником призначити доктора
сільськогосподарських наук, професора Заморського В.В.
5. СЛУХАЛИ: звіт Голови Приймальної комісії Непочатенко О.О. про результати
прийому на навчання до Уманського НУС у 2018 році.
УХВАЛИЛИ: вийти з клопотанням до Вченої ради Уманського НУС затвердити
звіт Голови Приймальної комісії Непочатенко О.О. про результати прийому на навчання
до Уманського НУС у 2018 році (додаток 1).
6. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
визначення середнього бала (за 200-бальною шкалою) документа про здобутий рівень
освіти вступників на основі ПЗСО для здобуття ступеня бакалавра з числа іноземних
громадян, застосовувати такий порядок переведення оцінок додатка до атестата/диплома у

200-бальну шкалу:
Шкала оцінки
А
В
С
D
E

А, А+
АВ
С
D

Оцінка у 200-бальній шкалі
180
164
148
128
120

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною
шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5»
відповідає «12». Перерахунок у 200 бальну шкалу здійснюєсться за додатком 5.1 до
Правил прийому на навчання до Уманського НУС у 2018 році.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 20-бальною
шкалою, враховуються шляхом їх множення на 10.
УХВАЛИЛИ: для визначення середнього бала (за 200-бальною шкалою) документа
про здобутий рівень освіти вступників на основі ПЗСО для здобуття ступеня бакалавра з
числа іноземних громадян, застосовувати такий порядок переведення оцінок додатка до
атестата/диплома у 200-бальну шкалу:
Шкала оцінки
А
В
С
D
E

А, А+
АВ
С
D

Оцінка у 200-бальній шкалі
180
164
148
128
120

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною
шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5»
відповідає «12». Перерахунок у 200-бальну шкалу здійснюєсться за додатком 5.1 до
Правил прийому на навчання до Уманського НУС у 2018 році.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 20-бальною
шкалою, враховуються шляхом їх множення на 10.
7. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
заяви і документи вступників та затвердження середнього бала документа про освіту та
допуск до складання вступних випробувань для вступу на навчання на основі повної
загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за денною формою
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вступників з числа іноземних громадян:
Факультет економіки і підприємництва
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
1. Рубінфелд Чарльз М – громадянин США.
спеціальність 075 «Маркетинг»
1. Мету Нгуема Хейді Стефан – громадянин Габонської республіки.
2. Мрад Магер – громадянин Тунісу.
3. Нукенін Неллі Севуо – громадянка Камеруну.
Факультет менеджменту
спеціальність 073 «Менеджмент»
1. Фуалефех Морфау Марвіс Жінгуа – громадянка Камеруну.
УХВАЛИЛИ: затвердити середній бал документа про освіту та допустити до
складання вступних випробувань для вступу на навчання на основі повної загальної

середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за денною формою навчання
вступників з числа іноземних громадян за кошти фізичних та юридичних осіб:
Факультет економіки і підприємництва
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
1. Рубінфелд Чарльз М – громадянин США.
спеціальність 075 «Маркетинг»
1. Мету Нгуема Хейді Стефан – громадянин Габонської республіки.
2. Мрад Магер – громадянин Тунісу.
3. Нукенін Неллі Севуо – громадянка Камеруну.
Факультет менеджменту
спеціальність 073 «Менеджмент»
1. Фуалефех Морфау Марвіс Жінгуа – громадянка Камеруну.
8. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
заяву вступника Корсанюк Катерини Олександрівни (ОР «магістр», спеціальність 181
«Харчові технології», заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
щодо скасування наказу про зарахування на навчання №134-ст від 22.08.2018р. в частині,
що стосується вказаного вступника за власним бажанням (копія заяви додається).
УХВАЛИЛИ: скасувати наказ про зарахування на навчання № 134-ст від 22 серпня
2018 року в частині, що стосується вступника Корсанюк Катерини Олександрівни (ОР
«магістр», спеціальність 181 «Харчові технології», заочна форма навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб) за власним бажанням вступника.

Голова Приймальної комісії

О.О. Непочатенко

Відповідальний секретар

М. А. Коротєєв

