Протокол № 39
засідання Приймальної комісії
Уманського національного університету садівництва
від 07 вересня 2018 р.
Присутні:
1. Непочатенко О.О.
2. Коротєєв М.А.
3.

Сержук О.П.

4.

Макарчук М.О.

– 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;
– заступник відповідального секретаря Приймальної комісії,
викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології;

Члени комісії:
Щетина С.В.
– декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин;
5.
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. Ролінський О.В.
– заступник декана факультету економіки і підприємництва;
11. Парубок М.І.
– голова профспілкового комітету;
12. Адаменко Д.М.
– доцент кафедри захисту і карантину рослин;
13. Вишневська Л.В.
– доцент кафедри рослинництва;
14. Гоменюк М.О.
– доцент кафедри менеджменту;
15. Пенькова О.Г.
– завідувач кафедри маркетингу;
16. Прокопенко Е.В.
– доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці;
17. Кисельов Ю.О.
– завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру;
18. Осіпов М.Ю.
– доцент кафедри садово-паркового господарства;
19. Макарчук В.В.
– голова ради студентського самоврядування.

Порядок денний:
1.
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
2. Про зміну фінансування ОС «Магістр»
3. Про зміну фінансування ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

1. 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. Етенох Елвіс Нджангвей – громадянин 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. Етенох Елвіс Нджангвей – громадянин Камеруну.
2. СЛУХАЛИ: Голову Приймальної комісії Непочатенко О.О. про виділення
відповідно до рішення Конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення
від 04 вересня 2018 року, протокол № 7 додаткових місць державного замовлення для
пільгових категорій вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних і
юридичних осіб і можуть претендувати 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 04 вересня 2018 року, протокол № перевести на додаткові місця
державного замовлення вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних і
юридичних осіб і можуть претендувати на місця державного замовлення:
для здобуття освітнього ступеня «Магістр» (денна форма навчання) за
спеціальностями:
– 071 Облік і оподаткування:
1. Сторожук Світлана Олегівна;
2. Васалатій Артур Валентинович;
3. Чашурін Роман Геннадійович;
4. Петриченко Анастасія Вікторівна;
5. Хамходера Василь Петрович
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування:
1. Цвігун Дмитро Олександрович;
2. Оконський Ігор Михайлович;
3. Насальський Владислав Миколайович;
4. Вольська Анастасія Олександрівна;
5. Литвинюк Ярослав Русланович;
– 075 Маркетинг:
1. Ницюк Денис Олександрович;
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
1. Паламарчук Артем Віталійович;

– 181 Харчові технології:
1. Дмітрієв Роман Володимирович;
2. Балинець Віталій Михайлович;
3. Дідур Олександр Миколайович;
4. Морванюк Назар Ігорович;
– 201 Агрономія:
1. Низькодуб Владислав Володимирович;
2. Волик Вадим Олександрович;
– 202 Захист і карантин рослин:
1. Пелешенко Мирослава Сергіївна;
2. Пальчевський Владислав Андрійович;
– 205 Лісове господарство:
1. Грамушняк Олександр Сергійович;
– 208 Агроінженерія:
1. Ляненко Олексій Володимирович.
3. 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:

для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» (денна форма навчання) на
основі ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями:
– 071 Облік і оподаткування:
1. Мороз Владислава Юріївна.

Голова Приймальної комісії

О.О. Непочатенко

Відповідальний секретар

М. А. Коротєєв

