Протокол № 36
засідання Приймальної комісії
Уманського національного університету садівництва
від 31 серпня 2018 р.

Присутні:
1. Непочатенко О.О.
2. Коротєєв М.А.
3.

Сержук О.П.

– голова Приймальної комісії, ректор;
– 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:
Щетина С.В.
– декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин;
4.
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. Гоменюк М.О.
– доцент кафедри менеджменту;
11. Пенькова О.Г.
– завідувач кафедри маркетингу;
12. Вишневська Л.В.
– доцент кафедри рослинництва;
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. Скасування наказу про зарахування на навчання № 120-ст від 15 серпня 2018 року в
частині, що стосується вступника який подав заяву за власним бажанням
2. Скасування наказу про зарахування на навчання № 119-ст від 15 серпня 2018 року в
частині, що стосується вступника який подав заяву за власним бажанням
3. Скасування наказу про зарахування на навчання № 134-ст від 22 серпня 2018 року в
частині, що стосується вступника який подав заяву за власним бажанням
4. 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
1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
заяву вступника Малюти Петра Івановича (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування», бакалавр скорочений термін навчання, заочна форма навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб) щодо скасування наказу про зарахування на навчання
№120-ст від 15.08.2018р. в частині, що стосується вказаного вступника за власним бажанням
(копія заяви додається).

УХВАЛИЛИ: скасувати наказ про зарахування на навчання № 120-ст від 15 серпня
2018 року в частині, що стосується Малюти Петра Івановича (спеціальність 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування», бакалавр скорочений термін навчання, заочна форма
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) за власним бажанням вступника.
2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
заяву вступника Мельник Наталії Сергіївни (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»,
бакалавр скорочений термін навчання, денна форма навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб) щодо скасування наказу про зарахування на навчання №119-ст від
15.08.2018р. в частині, що стосується вказаного вступника за власним бажанням (копія заяви
додається).
УХВАЛИЛИ: скасувати наказ про зарахування на навчання № 119-ст від 15 серпня
2018 року в частині, що стосується вступника Мельник Наталії Сергіївни (спеціальність 071
«Облік і оподаткування», бакалавр скорочений термін навчання, денна форма навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб) за власним бажанням вступника.
3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про
заяву вступника Рибченко Ірини Сергіївни (спеціальність 073 «Менеджмент», 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 Рибченко Ірини Сергіївни (спеціальність
073 «Менеджмент», заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) за
власним бажанням вступника.
4. 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 075 «Маркетинг»
1. Алом Танжір – громадянин Народної Республіки Бангладеш.
2. Хасан Мохаммад Майнул – громадянин Народної Республіки Бангладеш.
3. Міах Мохаммад Сенту – громадянин Народної Республіки Бангладеш.
4. Молла Мохаммад Шамсул Алам – громадянин Народної Республіки Бангладеш
Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин
спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство»
1. Пулотов Мумінджон – громадянин Таджикистану.
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 075 «Маркетинг»
Факультет економіки і підприємництва
спеціальність 075 «Маркетинг»
1. Алом Танжір – громадянин Народної Республіки Бангладеш.
2. Хасан Мохаммад Майнул – громадянин Народної Республіки Бангладеш.
3. Міах Мохаммад Сенту – громадянин Народної Республіки Бангладеш.
4. Молла Мохаммад Шамсул Алам – громадянин Народної Республіки Бангладеш

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин
спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство»
1. Пулотов Мумінджон – громадянин Таджикистану.

Голова Приймальної комісії

О.О. Непочатенко

Відповідальний секретар

М. А. Коротєєв

