
Протокол № 5 

 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 08 червня 2017 р. 

 

Присутні: 18 членів приймальної комісії 

 

Порядок денний: 

 

1. Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського національного 

університету садівництва в 2017 році. 

2. Розклад проведення консультацій та вступних іспитів для вступників на 

перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти – для осіб, які мають право вступати за результатами вступних 

іспитів у 2017 році. 

3. Розклад проведення консультацій та співбесід для вступників на перший 

курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти – для осіб, які мають право вступати за результатами співбесід у 2017 році. 

4. Розклад проведення консультацій та вступних випробувань для осіб, які 

не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю на другий курс у 2017 році. 

5. Розклад проведення консультацій та вступних випробувань для 

вступників на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) 

курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 

2017 році. 

6. Розклад проведення консультацій та вступних випробувань для здобуття 

освітнього ступеня магістра у 2017 році. 

7. Розклад проведення консультацій та вступних випробувань для здобуття 

ступеня доктора філософії у 2017 році. 

 

 

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

про Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського національного 

університету садівництва в 2017 році. 

ВИСТУПИЛИ: голова Приймальної комісії Мостов’як І.І., заступник голови 

Приймальної комісії Мальований М.І., декани факультетів: Вернюк Н.О., 

Полторецький С.П., Щетина С.В., тимчасово виконуючий обов’язки декана Поліщук 

В.В., які внесли пропозиції щодо змін до Правил прийому на навчання до Уманського 

національного університету садівництва в 2017 році. 

УХВАЛИЛИ: Вийти з клопотанням перед Вченою радою Уманського 

національного університету садівництва з атвердити Зміни до Правил прийому на 

навчання до Уманського національного університету садівництва в 2017 році 

(додаток 1). 

 

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

про розклад проведення консультацій та вступних іспитів для вступників на перший 

курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти – для осіб, які мають право вступати за результатами вступних іспитів у 2017 



році. 

УХВАЛИЛИ: затвердити розклад проведення консультацій та вступних 

іспитів для вступників на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти – для осіб, які мають право вступати за 

результатами вступних іспитів у 2017 році  (таблиця 1). 

 

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

про розклад проведення консультацій та співбесід для вступників на перший курс для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – 

для осіб, які мають право вступати за результатами співбесід у 2017 році. 

УХВАЛИЛИ: затвердити розклад проведення консультацій та співбесід для 

вступників на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти – для осіб, які мають право вступати за 

результатами співбесід у 2017 році (таблиця 2). 

 

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

про розклад проведення консультацій та вступних випробувань для осіб, які не менше 

одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю на другий курс у 2017 році. 

УХВАЛИЛИ: затвердити розклад проведення консультацій та вступних 

випробувань для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс у 2017 році (таблиця 3). 

 

5.СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. 

про розклад проведення консультацій та вступних випробувань для вступників на 

перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з 

нормативним терміном навчання) для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2017 

році. 

УХВАЛИЛИ: затвердити розклад проведення консультацій та вступних 

випробувань для вступників на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або 

на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра у 2017 році (таблиця 4). 

 

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

про розклад проведення консультацій та вступних випробувань для здобуття 

освітнього ступеня магістра у 2017 році. 

УХВАЛИЛИ: затвердити розклад проведення консультацій та вступних 

випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра у 2017 році (таблиця 5). 

 

7.СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. 

про розклад проведення консультацій та вступних випробувань для здобуття ступеня 

доктора філософії у 2017 році. 

УХВАЛИЛИ: затвердити розклад проведення консультацій та вступних 

випробувань для здобуття ступеня доктора філософії у 2017 році (таблиця 6). 
 
 

 
 
 



Таблиця 1 

РОЗКЛАД 

проведення консультацій та вступних іспитів для вступників на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти – для осіб, які мають вступати за результатами вступних іспитів у 2017 році 

Предмет  

. 

Дата, день тижня, час 
20.07.2017р.,   

четвер 

21.07.2017р., 

п’ятниця  

22.07.2017р.,  

субота 

23.07.2017р.,  

неділя 

24.07.2017р.,  

понеділок 

25.07.2017р.,  

вівторок 

26.07.2017р., 

середа 

консуль-

тація 

консуль-

тація 
іспит 

консуль-

тація 
іспит 

консуль-

тація 
іспит 

консуль-

тація 
іспит 

консуль-

тація 
іспит іспит 

Українська мова та 

література 

початок о 

17
00

 
 

початок 

о 09
00

 
         

Математика  

(2-й предмет) 
 

початок о 

15
00

 
  

початок 

о 09
00

 
       

Історія України  

(2-й предмет) 
 

початок о 

15
00

 
  

початок 

о 09
00

 
       

Біологія  

(2-й предмет) 
 

початок о 

15
00

 
  

початок 

о 09
00

 
       

Історія України  

(3-й предмет) 
   

початок о 

15
00

 
    

початок о 

09
00

 
   

Біологія  

(3-й предмет) 
   

початок о 

15
00

 
    

початок о 

09
00

 
   

Математика  

(3-й предмет) 
   

початок о 

15
00

 
      

початок о 

09
00

 
 

Фізика  

(3-й предмет) 
       

початок о 

13
00

 
  

початок о 

13
00

 
 

Географія  

(3-й предмет) 
         

початок о 

13
00

 
 

початок о 

09
00

 

Іноземна мова  

(3-й предмет) 
         

початок о 

13
00

 
 

початок о 

09
00

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

РОЗКЛАД 

проведення консультацій та співбесід для вступників на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти – для осіб, які мають вступати за результатами співбесід у 2017 році 

Предмет  

. 

Дата, день тижня, час 

20.07.2017р.,   

четвер 
21.07.2017р., п’ятниця  22.07.2017р., субота 

23.07.2017р.,  

неділя 

консультація консультація співбесіда консультація співбесіда співбесіда 

Українська мова та література початок о 17
00

 
 

початок о 13
00

    

Математика (2-й предмет)  початок о 15
00

   початок о 13
00

  

Історія України (2-й предмет)  початок о 15
00

   початок о 13
00

  

Біологія (2-й предмет)  початок о 15
00

   початок о 13
00

  

Математика (3-й предмет)    початок о 15
00

  початок о 09
00

 

Історія України (3-й предмет)    початок о 15
00

  початок о 09
00

 

Біологія  (3-й предмет)    початок о 15
00

  початок о 09
00

 

Фізика (3-й предмет)    початок о 15
00

  початок о 09
00

 

Географія (3-й предмет)    початок о 15
00

  початок о 09
00

 

Іноземна мова (3-й предмет)    початок о 15
00

  початок о 09
00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3 

РОЗКЛАД 

проведення консультацій та вступних випробувань для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на 

другий курс у 2017 році 

Перелік спеціальностей 2015 року 

 (вступ на нормативний термін навчання здійснюється 

за переліком спеціальностей 2010 року) 

Предмет 

Дата, день тижня, час 
25.07.2017р., вівторок  26.07.2017р., середа 

консультація на фахове вступне 

випробування – 09
00

 

фахове вступне випробування – початок о 

13
00

 

 

Агрономія 

Захист і карантин рослин* 

Садівництво та виноградарство 

Лісове господарство 

Садово-паркове господарство  

Екологія 

Ботаніка + + 

Харчові технології 

Технології захисту навколишнього середовища 

Геодезія та землеустрій* 

Агроінженерія 

Вища математика + + 

Економіка 

Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Менеджмент 

Публічне управління та адміністрування 

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Готельно-ресторанна справа* 

Туризм* 

Економічна теорія + + 

*  -  лише денна форма навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4 

 
РОЗКЛАД 

проведення консультацій та вступних випробувань для вступників на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на 

другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2017 році 

Перелік спеціальностей 2015 року 

 (вступ на нормативний термін навчання 

здійснюється за переліком спеціальностей 2010 

року) 

Дата, день тижня, час 
24.07.2017р., 

понеділок 

25.07.2017р., вівторок  

 

26.07.2017р., 

середа 

27.07.2017р., 

четвер 

28.07.2017р., 

п’ятниця  

31.07.2017р., 

понеділок 
консультація на 

додаткове 

вступне 

випробування – 

17
00 

додаткове вступне 

випробування – початок о 

09
00

 / консультація на фахове 

вступне випробування – 13
00

 

фахове вступне випробування – початок о 09
00

 

 

Агрономія + + +    
Екологія + + +    
Технології захисту навколишнього середовища + + +    
Захист і карантин рослин* + + +    
Садівництво та виноградарство + + +    
Агроінженерія + +  +   
Харчові технології + +  +   
Геодезія та землеустрій* + +  +   
Лісове господарство + +  +   
Садово-паркове господарство + +  +   
Менеджмент + +   +  
Публічне управління та адміністрування + +   +  
Готельно-ресторанна справа* + +   +  
Туризм* + +   +  
Економіка + +    + 

Облік і оподаткування + +    + 

Фінанси, банківська справа та страхування + +    + 

Маркетинг + +    + 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + +    + 

*  -  лише денна форма навчання 

 

 



Таблиця 5 

РОЗКЛАД 

проведення консультацій та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра у 2017 році 

Перелік спеціальностей 2015 року 

 (вступ на нормативний термін навчання 

здійснюється за переліком спеціальностей 

2010 року) 

Дата, день тижня, час 
31.07.2017р., 

понеділок 

01.08.2017р., вівторок 

 

02.08.2017р., 

середа 

03.08.2017р., 

четвер 

04.08.2017р., 

п’ятниця 

08.08.2017р., 

вівторок 

09.08.2017р., 

середа 

10.08.2017р., 

четвер 

11.08.2017р., 

п’ятниця 

консультація  

на додаткове 

вступне 

випробування 

– 17
00 

додаткове вступне 

випробування – 

початок о 09
00

 / 

консультація на 

фахове вступне 

випробування – 13
00

 

фахове вступне випробування – початок о 

09
00

 / консультація на іспит з іноземної 

мови – початок о 13
00

 

 

іспит з 

іноземної 

мови  

фахове вступне 

випробування – початок о 

09
00

 / консультація на іспит 

з іноземної мови – початок 

о 13
00

 

іспит з 

іноземної 

мови  

Агрономія + + +   09
00

    
Агроінженерія + + +   09

00
    

Харчові технології + + +   09
00

    
Лісове господарство + +  +  13

00
    

Садово-паркове господарство + +  +  13
00

    
Екологія* + +   + 13

00
    

Технології захисту навколишнього 

середовища* 
+ +   + 

13
00

 
   

Захист і карантин рослин* + +   + 13
00

    
Садівництво та виноградарство + +   + 13

00
    

Менеджмент + +     +  09
00

 

Публічне управління та адміністрування* + +     +  09
00

 

Готельно-ресторанна справа + +     +  09
00

 

Туризм + +     +  09
00

 

Економіка + +      + 13
00

 

Облік і оподаткування + +      + 13
00

 

Фінанси, банківська справа та страхування + +      + 13
00

 

Маркетинг + +      + 13
00

 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
+ +      + 

13
00

 

*  -  лише денна форма навчання 

 

 

 

 



Таблиця 6 

РОЗКЛАД 

проведення консультацій та вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії у 2017 році 
Спеціальності Додатковий іспит Іспити, дата проведення 

Іноземна мова Спеціальність 
Презентація 

дослідницьких 

пропозицій консультація співбесіда консультація іспит консультація іспит 

051 

Економіка 

31.08.2017 р. 01.08.2017 р. 

 

02.08.2017 р 03.07.2017 р. 04.08.2017 р. 07.08.2017 р. 10.08.2017 р. 

073 

Менеджмент 

31.08.2017 р. 01.08.2017 р. 

 

02.08.2017 р 03.07.2017 р. 04.08.2017 р. 07.08.2017 10.08.2017 р 

076  

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

31.08.2017 р. 01.08.2017 р. 

 

02.08.2017 р 03.07.2017 р. 04.08.2017 р. 07.08.2017 10.08.2017 р 

103 

Науки про Землю 

31.08.2017 р. 01.08.2017 р. 

 

02.08.2017 р 03.07.2017 р. 04.08.2017 р. 07.08.2017 10.08.2017 р 

181 Харчові технології 31.08.2017 р. 01.08.2017 р. 02.08.2017 р 03.07.2017 р. 04.08.2017 р. 07.08.2017 10.08.2017 р 

201 

Агрономія 

31.08.2017 р. 01.08.2017 р. 

 

02.08.2017 р 04.08.2017 р. 07.08.2017 р. 08.08.2017 р. 

 

11.08.2017 р. 

202 

Захист і карантин 

рослин 

31.08.2017 р. 01.08.2017 р. 

 

02.08.2017 р 04.08.2017 р. 07.08.2017 р. 08.08.2017 р 11.08.2017 р. 

203 

Садівництво та 

виноградарство 

31.08.2017 р 01.08.2017 р. 

 

02.08.2017 р 04.08.2017 р. 07.08.2017 р. 08.08.2017 р 11.08.2017 р. 

205 

Лісове господарство 

31.08.2017 р 01.08.2017 р. 

 

02.08.2017 р 04.08.2017 р. 07.08.2017 р. 08.08.2017 р 11.08.2017 р. 

206 

Садово-паркове 

господарство 

 01.08.2017 

 

02.08.2017 р 04.08.2017 р. 07.08.2017 р. 08.08.2017 р 11.08.2017 р. 

 

Голова Приймальної комісії                     І.І. Мостов’як  

 

Відповідальний секретар                              М.А. Коротєєв 



 


