Протокол № 40
засідання Приймальної комісії
Уманського національного університету садівництва
від 10 вересня 2018 р.
Присутні:
1. Мостов’як І.І.
2. Коротєєв М.А.
3.

Сержук О.П.

4.

Макарчук М.О.

– 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;
– 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. Про зміну фінансування вступникам зарахованим на навчання за ОС «Магістр»
2. Про зміну фінансування вступникам зарахованим на навчання за ОС «Бакалавр»
на основі ОКР «Молодший спеціаліст»
3. Про звернення до МОН України

1. СЛУХАЛИ: заступника голови Приймальної комісії Мостов’яка І.І. 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 № 7 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. Швець Вікторія Ігорівна;
2. Войтова Альбіна Ігорівна;
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування:
1. Томак Олена Дмитрівна;
– 073 Менеджмент:
1. Яровий Андрій Володимирович;
2. Шатнюк Владислав Іванович;
– 181 Харчові технології:
1. Тонюк Віталія Леонідівна;
2. Орел Максим Дмитрович;
для здобуття освітнього ступеня «Магістр» (заочна форма навчання) за
спеціальностями:
– 071 Облік і оподаткування:
1. Хохлюк Андрій Олександрович;
2. Форбатюк Ян Ігорович;
3. Мікушин Володимир Сергійович;
4. Ботнаренко Олексій Миколайович;
5. Хемісенець Катерина Володимирівна;
6. Нечепорук Роза Миколаївна;
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування:
1. Ачкевич Максим Володимирович;
2. Цимбал Анастасія Вадимівна;
3. Ворона Аліна Василівна;
– 075 Маркетинг:
1. Ляхова Яна Юріївна;
2. Піддубченко Олег Васильович;
– 201 Агрономія:
1. Коваль Сергій Валентинович;
2. Федорівський Руслан Юрійович;
– 205 Лісове господарство:
1.Маковський Руслан Олегович;
2. Комаренко Роман Володимирович;
3. Полоз Олександр Степанович;

– 206 Садово-паркове господарство:
1. Маценко Сергій Миколайович;
2. Шекір Олег Ігорович;
3. Палажчук Ярослав Миколайович;
4. Браславський Євгеній Іванович.
2. СЛУХАЛИ: заступника голови Приймальної комісії Мостов’яка І.І. про
виділення відповідно до рішення Конкурсної комісії з відбору виконавців державного
замовлення (протокол № 7 від 04 серпня 2018 року) додаткових місць державного
замовлення для 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 04 серпня 2018 року, протокол № 7 перевести на додаткові місця
державного замовлення вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних і
юридичних осіб і можуть претендувати на місця державного замовлення за рейтингом:

для здобуття освітнього ступеня «Магістр» (денна форма навчання) за
спеціальностями:
– 241 Готельно-ресторанна справа:
1. Демиденко Руслана Сергіївна;
2. Діденко Ольга Іванівна;
– 242 Туризм:
1. Тітарчук Максим Вікторович;
2. Дергач Юлія Олегівна;
для здобуття освітнього ступеня «Магістр» (заочна форма навчання) за
спеціальностями:
– 205 Лісове господарство:
1. Андрущук Сергій Анатолійович;
2. Чорна Вікторія Миколаївна;
3. Паламаренко Олександр Віталійович;
4. Мельник Ярослав Юрійович;
5. Галамага Віталій Іванович;
6. Меланич Сергій Вікторович.
3. СЛУХАЛИ: заступника голови Приймальної комісії Мостов’яка І.І. про
звернення до МОН України надати дозвіл на зміну фінансування вступнику Крошці
Дмитру Григоровичу за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» заочної
форми навчання, освітній рівень «магістр», якому технічний секретар Приймальної комісії
Уманського НУС помилково поставив відмітку у пункті «Претендую на участь у конкурсі
виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб». Вищевказаний вступник
має право навчатись на місцях державного замовлення, так, як ступінь вищої освіти за
бюджетні кошти ніколи не здобувався.
УХВАЛИЛИ: звернутися до МОН України з проханням надати дозвіл на зміну
фінансування вступнику Крошці Дмитру Григоровичу за спеціальністю 203 «Садівництво
та виноградарство» заочної форми навчання, освітній рівень «магістр», якому технічний

секретар Приймальної комісії Уманського НУС помилково поставив відмітку у пункті
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб». Вищевказаний вступник має право навчатись на місцях державного замовлення,
так, як ступінь вищої освіти за бюджетні кошти ніколи не здобувався.

Заступник голови Приймальної комісії
Відповідальний секретар

І.І. Мостов’як
М. А. Коротєєв

