
Протокол № 35 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 30 серпня 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; 

   

 Члени комісії: 

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

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

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

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

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

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

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

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 повної загальної середньої освіти 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра, за кошти фізичних і юридичних осіб 

2. Зарахування на навчання вступників з числа іноземних громадян на основі 

повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра, за 

кошти фізичних і юридичних осіб 

 

 

 

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

навчання вступників на базі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали вимоги для 

зарахування, передбачені у пункті 1 розділу IX Правил прийому. 

http://www.udau.edu.ua/ua/departments/kafedri/kafedra-sadovo-parkovogo-gospodarstva/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/page3#n299


УХВАЛИЛИ: Зарахувати на навчання вступників на базі повної загальної середньої 

освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних і 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, 2). 

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

зарахування 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, які успішно склали вступні 

випробування: 

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: зарахувати 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. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 
 

 

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

