
Протокол № 11 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 23 червня 2018 р. 

 

Присутні:  

1. Непочатенко О.О. – голова Приймальної комісії, ректор; 

2. Мостов’як І.І. – заступник голови Приймальної комісії, перший проректор; 

3. Мальований М.І. – заступник голови Приймальної комісії, проректор з науково-

педагогічної роботи; 

4. Коротєєв М.А. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

5. Сержук О.П. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, доцент 

кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

6. Залізняк О.Д. – уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 

заяв, адміністратор бази даних; 

 

 Члени комісії: 

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

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

9. Пушка О.С. – декан інженерно-технологічного факультету; 

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

11. Рибчак В.І. – начальник відділу міжнародних зв'язків; 

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

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

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

15. Прокопенко Е.В.  – доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці; 

16. Кисельов Ю.О. – завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру; 

17. Осіпов М.Ю. – доцент кафедри садово-паркового господарства; 

18. Макарчук В.В. – голова ради студентського самоврядування. 

 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського національного університету 

садівництва у 2018 році  

2. Зміни у складі приймальної комісії. 

3. Зміни у складі апеляційної комісії. 

4. Про проведене навчання з технічними секретарями з Правил прийому на навчання до 

Уманського національного університету садівництва у 2018 році. 

5. Про проведене навчання з технічними секретарями з програмного забезпечення вступної 

кампанії. 

6. Про створення консультаційного центру при приймальній комісії для надання допомоги 

вступникам при поданні заяв в електронній формі. 

7. Про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2018 році. 

8. Про вилучення для знищення документів Приймальної комісії Уманського НУС, не 

внесених до Національного архівного фонду 

 

 



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

Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського національного університету 

садівництва в 2018 році розроблені відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 23 квітня 2018 року № 409 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за №600/32052. 

ВИСТУПИЛИ: голова Приймальної комісії Непочатенко О.О., заступник голови 

Приймальної комісії Мостов’як І.І., декани факультетів: Пушка О.С., Щетина С.В., 

начальник відділу міжнародних зв'язків Рибчак В.І., які внесли пропозиції щодо змін до 

Правил прийому на навчання до Уманського національного університету садівництва в 2018 

році. 

УХВАЛИЛИ: Вийти з клопотанням перед Вченою радою Уманського національного 

університету садівництва затвердити Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського 

національного університету садівництва в 2018 році (додаток 1). 

 

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

зміни у складі Приймальної комісії:  

у зв’язку з тим, що відповідно до пункту 1.4 «Положення про приймальну комісію 

Уманського НУС» затвердженого рішенням Вченої ради університету 12 грудня 2017 р. 

(протокол № 3) до складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і 

фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких 

вступають до Уманського НУС у поточному році вивести зі складу приймальної комісії 

Рибчака В.І., начальника відділу міжнародних зв'язків; 

у зв’язку зі змінами кадрового складу університету: 

- вивести зі складу технічних секретарів приймальної комісії з прийому на навчання 

іноземців та осіб без громадянства Гуць Н.В., фахівця І категорії відділу міжнародних 

зв'язків. 

Ввести до складу технічних секретарів приймальної комісії з прийому на навчання 

іноземців та осіб без громадянства Соколюк Л.В., фахівця І категорії відділу міжнародних 

зв'язків. 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до складу Приймальної комісії (затвердженого наказом 

ректора університету «Про створення приймальної комісії» від 29 листопада 2017 року № 01-

05/473): 

- вивести зі складу приймальної комісії Рибчака В.І., начальника відділу міжнародних 

зв'язків; 

- вивести зі складу технічних секретарів приймальної комісії з прийому на навчання 

іноземців та осіб без громадянства Гуць Н.В., фахівця І категорії відділу міжнародних 

зв'язків; 

- ввести до складу технічних секретарів приймальної комісії з прийому на навчання 

іноземців та осіб без громадянства Соколюк Л.В., фахівця І категорії відділу міжнародних 

зв'язків. 

 

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

зміни у складі апеляційної комісії: 

- у зв’язку з тим, що відповідно до пункту 1.4 «Положення про приймальну комісію 

Уманського НУС» затвердженого рішенням Вченої ради університету 12 грудня 2017 р. 

(протокол № 3) до складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і 

фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких 

вступають до Уманського НУС у поточному році вивести зі складу апеляційної комісії 

Майбороду Володимира Павловича – доцента кафедри плодоовочівництва і виноградарства;  

- у зв’язку зі змінами кадрового складу університету вивести зі складу апеляційної 

комісії Костецьку Катерину Василівну – доцента кафедри технології зберігання і переробки 

зерна. 

Ввести до складу апеляційної комісії:  



- Новак Ларису Леонідівну – доцента кафедри технології зберігання і переробки 

зерна; 

- Кравцову Яну Олександрівну – викладача кафедри плодоовочівництва і 

виноградарства. 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до складу апеляційної комісії (затвердженого наказом 

ректора університету «Про склад апеляційної комісії» від 20 лютого 2018 року № 01-05/60): 

Вивести зі складу апеляційної комісії:  

- Костецьку Катерину Василівну – доцента кафедри технології зберігання і переробки 

зерна; 

- Майбороду Володимира Павловича – доцента кафедри плодоовочівництва і 

виноградарства. 

Ввести до складу апеляційної комісії:  

- Новак Ларису Леонідівну – доцента кафедри технології зберігання і переробки 

зерна; 

- Кравцову Яну Олександрівну – викладача кафедри плодоовочівництва і 

виноградарства. 

 

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

проведене навчання з технічними секретарями з положень Правил прийому на навчання до 

Уманського НУС в 2018 році та чинного законодавства України з питань організації та 

проведення вступної кампанії, про що зроблена відповідна відмітка (додаток 2). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

Коротєєва М.А. прийняти до відома. Технічним секретарям приймальної комісії неухильно 

дотримуватись у своїй роботі вимог Правил прийому на навчання до Уманського НУС в 

2018 році та чинного законодавства України з питань організації та проведення вступної 

кампанії. 

 

5. СЛУХАЛИ: уповноважену особу з питань прийняття та розгляду електронних заяв, 

адміністратора бази даних Залізняк О.Д. про проведене навчання технічних секретарів з 

програмного забезпечення вступної кампанії у 2018 році, про що зроблена відповідна 

відмітка. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію уповноваженої особи з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, адміністратора бази даних Залізняк О.Д. прийняти до відома. Технічним 

секретарям приймальної комісії неухильно дотримуватись у своїй роботі вимог нормативних 

документів, що регламентують порядок роботи користувачів ЄДБО (додаток 3). 

 

 

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

створення відповідно до пункту 4 розділу VI Правил прийому на навчання до Уманського 

національного університету садівництва в 2018 році консультаційного центру при 

приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній 

формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру Уманського НУС з метою 

створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка 

до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання 

(у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. 

УХВАЛИЛИ: створити з 2 липня 2018 року в Уманському НУС консультаційний 

центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в 

електронній формі. Працівникам консультаційного центру надавати допомогу вступникам з 

створення електронного кабінету, завантаження необхідних матеріалів, внесення заяв в 

електронній формі. 

 

 



7. СЛУХАЛИ: заступника голови Приймальної комісії Мальованого М.І. щодо 
процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2018 році.  

ВИСТУПИЛИ: голова Приймальної комісії Непочатенко О.О., заступник голови 

Приймальної комісії Мостов’як І.І., декани факультетів: Полторецький С.П., Пушка О.С., 

Щетина С.В., заступник декана Ролінський О.В., які внесли пропозиції щодо проектних 

показників державного замовлення на 2018 рік. 

УХВАЛИЛИ: з метою забезпечення участі Уманського НУС у конкурсному відборі 

виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2018 році подати 

не пізніше 27 червня 2018 року до МОН України визначений комплект документів. 
 

8. СЛУХАЛИ: голову постійно діючої експертної комісії, заступника голови 

приймальної Мостов’яка І.І. про вилучення для знищення документів Приймальної комісії 

Уманського НУС, які не мають культурної цінності та втратили практичне значення про що 

складено відповідний акт. 

УХВАЛИЛИ: інформацію голови постійно діючої експертної комісії, заступника 

голови приймальної Мостов’яка І.І. про вилучення для знищення документів Приймальної 

комісії Уманського НУС, які не мають культурної цінності та втратили практичне значення 

прийняти до відома. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

до протоколу № 11 від 23.06.2018 р. 

 

Інформація  

про навчання технічних секретарів Приймальної комісії з дотримання вимог Правил прийому 

на навчання до Уманського НУС в 2018 році та нормативно-правового забезпечення 

організації та проведення вступної кампанії 

 

Спеціальність 

 

Прізвище, імя, по батькові 

технічного секретаря 

Приймальної комісії 

Підпис  

201 «Агрономія» Рассадіна Ірина Юріївна  

091 «Біологія» 

101 «Екологія» 

103 «Науки про Землю» 

183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» 

202 «Захист і карантин рослин»  

203 «Садівництво та 

виноградарство» 

Сорока Людмила Володимирівна 

 

193 «Геодезія та землеустрій» 

205 «Лісове господарство» 

206 «Садово-паркове 

господарство» 

Масловата Світлана Андріївна 

 

181 «Харчові технології» 

208 «Агроінженерія»  
Худік Людмила Миколаївна 

 

051 «Економіка» 

071 «Облік і оподаткування»  

072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» 

075 «Маркетинг»  

076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

122 «Комп’ютерні науки» 

Оляднічук Наталія 

Володимирівна 

 

073 «Менеджмент»  

241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

242 «Туризм» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Чукіна Іванна Валеріївна 

 

Прийом на навчання іноземців та 

осіб без громадянства 
Соколюк Олеся Віталіївна 

 

 

 

Навчання проведено: 

відповідальний секретар Приймальної комісії   М. А. Коротєєв 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до протоколу № 11 від 23.06.2018 р. 

 

Інформація  

про навчання технічних секретарів Приймальної комісії з програмного забезпечення 

вступної кампанії у 2018 році 

 

Спеціальність 

 

Прізвище, імя, по батькові 

технічного секретаря 

Приймальної комісії 

Підпис  

201 «Агрономія» Рассадіна Ірина Юріївна  

091 «Біологія» 

101 «Екологія» 

103 «Науки про Землю» 

183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» 

202 «Захист і карантин рослин»  

203 «Садівництво та 

виноградарство» 

Сорока Людмила Володимирівна 

 

193 «Геодезія та землеустрій» 

205 «Лісове господарство» 

206 «Садово-паркове 

господарство» 

Масловата Світлана Андріївна 

 

181 «Харчові технології» 

208 «Агроінженерія»  
Худік Людмила Миколаївна 

 

051 «Економіка» 

071 «Облік і оподаткування»  

072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» 

075 «Маркетинг»  

076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

122 «Комп’ютерні науки» 

Оляднічук Наталія 

Володимирівна 

 

073 «Менеджмент»  

241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

242 «Туризм» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Чукіна Іванна Валеріївна 

 

 

 

Навчання проведено: 

уповноважена особа з питань  

прийняття та розгляду електронних заяв,  

адміністратор бази даних   О.Д. Залізняк  

 

 


