
Протокол № 41 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 14 вересня 2018 р. 
 

Присутні:  

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

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; 

4. Макарчук М.О. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, 

викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

   

 Члени комісії: 

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

  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 додатковий конкурсний відбір на звільнені місця вступників з числа осіб, які 

брали участь у конкурсі на відповідну конкурсну пропозицію 

2. Про додатковий конкурсний відбір на звільнені місця осіб шляхом перенесення 

заяви на іншу конкурсну пропозицію 

1. СЛУХАЛИ: заступника голови Приймальної комісії Мостов’яка І.І. про 

додатковий конкурсний відбір відповідно до пункту 4 розділу ХІІІ Правил прийому на 

навчання до Уманського національного університету садівництва у 2018 році на звільнені в 

порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) з числа осіб, які брали участь 

у конкурсі на відповідну конкурсну пропозицію. 

УХВАЛИЛИ: відповідно до пункту 4 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до 

Уманського національного університету садівництва у 2018 році допустити до участі у 

додатковому конкурсному відборі на звільнені місця вступників з числа осіб, які брали 

участь у конкурсі на відповідну конкурсну пропозицію: 

 

http://www.udau.edu.ua/ua/departments/kafedri/kafedra-sadovo-parkovogo-gospodarstva/


Освітній ступінь «Магістр» (денна форма навчання) 

Спеціальність 201 Агрономія 

Фуркало Володимир Васильович                                                         351,71 

Освітній ступінь «Магістр» (заочна форма навчання) 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Титорчук Владислав Володимирович                                              361,07 

Спеціальність 181 Харчові технології 

Цегельник Вячеслав Валерійович                                                         444,28 

Спеціальність 201 Агрономія 

Полін Ігор Олександрович                                                                     323,91 

 

Освітній ступінь «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста (заочна форма 

навчання) 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Горбач Надія Вікторівна                                                                    272,95 

Золотий Роман Ігорович                                                                    181,68 

Спеціальність 181 Харчові технології 

Холоденко Володимир Валерійович                                                 215,07 

Спеціальність 201 Агрономія 

Титоренко Євгеній Віталійович                                                          273,14 

 

Освітній ступінь «Бакалавр» на основі ПЗСО (денна форма навчання) 

Спеціальність 201 Агрономія 

Григоренко Юрій Васильович                                                           167,322 

 

2. СЛУХАЛИ: заступника голови Приймальної комісії Мостов’яка І.І. про 

додатковий конкурсний відбір відповідно до пункту 4 розділу ХІІІ Правил прийому на 

навчання до Уманського національного університету садівництва у 2018 році на звільнені в 

порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місця осіб з конкурсних пропозицій 

Уманського НУС за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за 

згодою особи – заяви додаються) на іншу конкурсну пропозицію. 

УХВАЛИЛИ: відповідно до пункту 4 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до 

Уманського національного університету садівництва у 2018 році допустити до участі у 

додатковому конкурсному відборі на звільнені місця осіб з конкурсних пропозицій 

Уманського НУС за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви на іншу 

конкурсну пропозицію: 

 

Освітній ступінь «Магістр» (денна форма навчання) 

Спеціальність 201 Агрономія 

Проценко Юрій Миколайович                                                                           394,29 

Спеціальність 203 Садівництво та виноградарство 

Маркелов Євгеній Олександрович                                                                     309,33 

 

Освітній ступінь «Магістр» (заочна форма навчання) 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Кравченко Олександр Михайлович                                                                 299,1 

 

Заступник голови Приймальної комісії І.І. Мостов’як 

 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 


