МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
НАКАЗ
від &

2019 року

м. Умань

Про затвердження складу
предметних екзаменаційних комісій,
комісій для проведення співбесід,
фахових атестаційних та предметних комісій

№

6 ^/

'

У відповідності з Правилами прийому на навчання до Уманського національного універ
ситету садівництва у 2019 році та Положенням про приймальну комісію Уманського НУС
НАКАЗУЮ :
1. Створити і затвердити предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід
при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти (включаючи іноземців та вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) у такому складі:
Предмет
Голова комісії (ПІБ, посада)
Члени комісії (ПІБ, посада)
Каричковська С.П., доцент кафе Мовчан Л.В., старший викладач кафед
Українська мова та
дри
української та іноземних мов ри української та іноземних мов;
література
Василик О.Б., старший викладач кафе
Українська мова
дри
української та іноземних мов
(для іноземців)
Математика
Фізика

Біологія

*

Хімія

Історія України

Географія

Іноземна мова (анг
лійська, німецька,
французька)

Березовський В.Є., завідувач ка Лещенко С.В., викладач кафедри мате
федри математики і фізики
матики і фізики;
Ненька Р.В., викладач кафедри матема
тики і фізики
Розборська Л.В., завідувач кафед Голодрига О.В., доцент кафедри біоло
ри біології.
гії;
Притуляк Р.М., доцент кафедри біоло
гії.
Жиляк І.Д., доцент кафедри біо Леонтюк І.Б., доцент кафедри біології.
логії.
Ляховська Неля Олександрівна викла
дач кафедри біології.
Ямчук П.М., професор кафедри Доморослий В.І. доцент кафедри соціасоціально-гуманітарних і право льно-гуманітарних і правових дисцип
вих дисциплін
лін;
Костюк М. В., доцент кафедри соціаль
но-гуманітарних і правових дисциплін
Сонько С.П., завідувач кафедри
екології і БЖД

Косенко Ю.Ю., викладач кафедри еко
логії і БЖД;
Василенко О.В., доцент кафедри еколо
гії і БЖД
Комісаренко Н.О., завідувач ка Лазарєв О.В., доцент кафедри україн
федри української та іноземних ської та іноземних мов;
мов
Олійник О.О., викладач кафедри украї
нської та іноземних мов
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Створити і затвердити фахові атестаційні комісії для проведення вступних випробу

вань при вступі на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра
та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня ба
калавра за іншою спеціальністю на другий курс (за нормативним строком навчання) та для
проведення додаткового фахового вступного випробування при вступі на навчання для
здобуття ступеня бакалавра на другий або третій курс або на перший курс за скороченим
строком навчання, на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобуто
го за іншою спеціальністю у такому складі:
Голова комісі?
Члени комісії (ПІБ, посада)
Предмет
(ПІБ, посада)
Мамчур Т.В., доцент ка Розборська Л.В., завідувач кафедри бі
ології;
федри біології.
Ботаніка
Заболотний О.І., доцент кафедри біоло
гії
Березовський В.Є., завіду Лещенко С.В., викладач кафедри мате
вач кафедри математики і матики і фізики;
Вища математика
Ненька Р.В., викладач кафедри матема
фізики
тики і фізики
Цимбалюк Ю.А., доцент Смолій Л.В., доцент кафедри економі
кафедри маркетингу
ки;
Економічна теорія
Ревуцька А.О., доцент кафедри еконо
міки
Комісаренко Н.О., завіду Лазарєв О.В., доцент кафедри українсь
вач кафедри української та кої та іноземних мов;
Іноземна мова (англійська,
Олійник О.О., викладач кафедри украї
іноземних мов
німецька, французька)
нської та іноземних мов
3. Створити і затвердити фахові атестаційні комісії для проведення фахових вступних ви
пробувань при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий або третій
курс або на перший курс за скороченим строком навчання та для проведення вступних ви
пробувань при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра (у тому числі іноземців) у
такому складі: Спеціальність
(предмет)
Економіка
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Маркетинг
Фінанси, банківська справа
та страхування

Облік і оподаткування

Еолова комісії
(ПІБ, посада)
Цимбалюк Ю.А., доцент
кафедри маркетингу

Члени комісії (ПІБ, посада)
Соколюк С.Ю., завідувач кафедри під
приємництва, торгівлі та біржової дія
льності;
Ревуцька А.О., доцент кафедри еконо
міки;
Семенда О.В., старший викладач кафе
дри маркетингу;
Власюк С.А., доцент кафедри фінансів
банківської справи та страхування;
Крочак 0 . І., доцент кафедри обліку і
оподаткування;

Продовження наказу № О /'Р б'/бУ від

Комп’ютерні науки

Менеджмент,
Публічне управління та
адміністрування

Сонько С.П., завідувач ка
федри екології і БЖД

Технології захисту навко
лишнього середовища
Біологія

Харчові технології

Агрономія

Садівництво та виноградар
ство

Розборська Л.В., завідувач
кафедри біології.
Калайда К.В., доцент ка
федри технології зберіган
ня та переробки плодів і
овочів
Кононенк© Л.М., доцент
кафедри рослинництва

Сухомуд О.Г., доцент ка
федри захисту і карантину
рослин

Захист і карантин рослин
Лісове господарство
Садово-паркове господар
ство

Геодезія та землеустрій

2019 р.

Давлетханова ОХ., доцент Концеба С.М., доцент кафедри інфор
кафедри
інформаційних маційних технологій;
технологій
Миколайчук Я.Л., старший викладач
кафедри інформаційних технологій
Жмуденко В.О., доцент Пітель Н.Я., доцент кафедри менедж
кафедри туризму та готе менту;
льно-ресторанної справи
Мовчанюк А.В., доцент кафедри публі
чного управління та адміністрування

Готельно-ресторанна
справа
Туризм
Екологія

М & 7У20

Іващенко І.Є., доцент ка
федри лісового господарс
тва
Кисельов Ю.О., доктор ге
ографічних наук, профе
сор, завідувач кафедри ге
одезії, картографії та када
стру

Коваленко Л.Г., доцент кафедри туриз
му та готельно-ресторанної справи;
Нагернюк Д.В., доцент кафедри туриз
му та готельно-ресторанної справи
Косенко Ю.Ю., викладач кафедри еко
логії і БЖД;
Василенко О.В., доцент кафедри еколо
гії і БЖД
Голодрига О.В., доцент кафедри біоло
гії;
Леонтюк І.Б., доцент кафедри біології.
Герасимчук О.П., доцент кафедри тех
нології зберігання і переробки зерна;
Заболотна А.В., старший викладач ка
федри технології зберігання та переро
бки плодів і овочів
Новак А.В., доцент кафедри загального
землеробства;
Полторецька Н.М., доцент кафедри ро
слинництва
Воробйова Н.В., доцент кафедри овочі
вництва;
Чаплоуцький А.М., старший викладач
кафедри плодівництва та виноградарст
ва
Іщук Г.П., доцент кафедри лісового
господарства;
Пушка І.М., доцент кафедри садовопаркового господарства
Кирилюк В.П., доцент кафедри геодезії,
картографії і кадастру;
Шемякін М.В., доцент кафедри геодезії,
картографії та кадастру;

Продовження наказу № О

Агроінженерія

Іноземна мова (англійська,
німецька, французька)

Кравченко В.В., доцент
кафедри агроінженерії
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Лісовий І.О., доцент кафедри агроінже
нерії;
Оляднічук Р.В., доцент кафедри агроі
нженерії

Комісаренко Н.О., завіду Лазарєв О.В., доцент кафедри українсь
вач кафедри української та кої та іноземних мов;
іноземних мов
Олійник О.О., викладач кафедри украї
нської та іноземних мов

4. С творити і затверди ти предм етні ком ісії для проведення вступних випробувань при
вступі на навчання для здобуття ступеня доктора ф ілософ ії у таком у складі:
Спеціальність
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Голова комісії
(ПІБ, посада)
Уланчук В.С., доктор
економічних наук, про
фесор кафедри обліку і
оподаткування

Фінанси, банківська справа Мальований М.І., доктор
та страхування
економічних наук, про
фесор, проректор з нау
ково-педагогічної робо
ти;

Члени комісії
(ПІБ, посада)
Семенда Д.К., кандидат економічних наук,
професор кафедри підприємництва, торгі
влі та біржової діяльності;
Бурляй О.Л., кандидат економічних наук,
професор кафедри підприємництва, торгі
влі та біржової діяльності
Бечко П.К., кандидат економічних наук,
професор* завідувач кафедри фінансів, ба
нківської справи та страхування;
Прокопчук О.Т., кандидат економічних
наук, доцент кафедри фінансів, банківської
справи та страхування

Економіка

Мудрак Р.П., доктор
економічних наук, про
фесор, завідувач кафедри
економіки

Кучеренко Т.С., доктор економічних
наук, професор кафедри обліку і оподатку
вання;
Смолій
Л.В.,
кандидат
економічних
наук, доцент кафедри економіки

Менеджмент,.

Школьний О.О., доктор
економічних наук, заві
дувач кафедри менедж
менту

Науки про Землю

Сонько С.П., доктор гео
графічних наук, профе
сор, завідувач кафедри
екології та безпеки жит
тєдіяльності

Транченко Л.В., доктор економічних наук,
професор завідувач кафедри туризму та
готельно-ресторанної справи;
Новак І.М., доктор економічних наук,
професор кафедри менеджменту
Кисельов Ю.О., доктор географічних наук,
професор, завідувач кафедри геодезії, кар
тографії та кадастру;
Василенко О.В., кандидат сільськогоспо
дарських наук, доцент кафедри екології та
безпеки життєдіяльності

Продовження наказу №
Харчові технології

Агрономія

Захист і карантин рослин

Садівництво і виноградар
ство

Лісове господарство

Садово-паркове господар
ство

Іноземна мова

Осокіна Н.М., доктор
сільськогосподарських
наук, професор, завіду
вач кафедри технології
зберігання і переробки
зерна
Рябовол Л.О., доктор
сільськогосподарських
наук, професор, завіду
вач кафедри генетики,
селекції рослин та біотехнології

Сухомуд 0. Г. кандидат
сільськогосподарських
наук, доцент, кафедри
захисту і карантину рос
лин

від с££Г Л/С'/0£0

2019 р.

Токар А.Ю., доктор сільськогосподарських
наук, професор кафедри технології збері
гання і переробки плодів і овочів;
Герасимчук О.П., кандидат сільськогоспо
дарських наук, доцент кафедри технології
зберігання і переробки зерна
Господаренко Г.М., доктор сільськогоспо
дарських наук, професор кафедри аг
рохімії;
Яценко А.О., доктор сільськогосподарсь
ких наук, професор кафедри рослин
ництва;
Улянич О.І., доктор сільськогосподарських
наук, професор, завідувач кафедри овочів
ництва

Адаменко Д.М., кандидат сільськогоспо
дарських наук, доцент кафедри захисту і
карантину рослин;
Мостов'як С.М., кандидат сільськогоспо
дарських наук, доцент кафедри захисту і
карантину рослин
Заморський В.В., доктор Слободяник Л.М., кандидат сільськогос
сільськогосподарських
подарських наук, доцент кафедри плодів
наук, професор, завіду
ництва і виноградарства;
вач кафедри плодівниц
Копитко П.Г., доктор сільськогосподарсь
тва і виноградарства
ких наук, професор кафедри загального
землеробства;
Шлапак В.П., доктор
Балабак А.Ф., доктор сільськогосподарсь
сільськогосподарських
ких наук, професор, завідувач кафедри са
наук, професор, завіду
дово-паркового господарства
вач кафедри лісового го Вітенко В.А., кандидат біологічних наук,
сподарства
доцент кафедри лісового господарства
Балабак А.Ф., доктор
Шлапак В.П., доктор сільськогосподарсь
сільськогосподарських
ких наук, професор, завідувач кафедри лі
наук, професор, завіду
сового господарства;
вач кафедри садовоПушка І.М., кандидат сільськогосподарсь
паркового господарства
ких наук, доцент кафедри садовопаркового господарства
Комісаренко Н.О., кан Лазарєв 0 . В., кандидат педагогічних наук,
дидат педагогічних наук, доцент кафедри української та іноземних
завідувач кафедри украї мов;
нської та іноземних мов
Олійник 0 .0 ., викладач кафедри українсь
кої та іноземних мов
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5. Затвердити склад працівників інформаційно-обчислювального центру для здійснення
технічної підтримки при проведенні вступних випробувань шляхом тестування із використанням інформаційної системи дистанційної освіти Моосіїе:
ПІБ
Посада
Миколайчук Я.Л.
Павленко В.І.
Кислиця М.А.
ІДюпко М.В.
Перепелиця Д.В.
6. Контроль за вико
сії Коротєєва М.

-

начальник інформаційно-обчислювального центру;
провідний програміст інформаційно-обчислювального центру;
провідний програміст інформаційно-обчислювального центру;
технік-програміст інформаційно-обчислювального центру;
технік-програміст інформаційно-обчислювального центру.
покласти на відповідального секретаря Приймальної комі-

9
О.О. Непочатенко

остов як

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з на\ясовопедагогічноЕ|юбо?й
М.І. Мальований

_________ й

П роректор: йаукової та
інноваційну ід^фіиФсіїГі
B.П. Карпенко
сконсульт
З.П. Білошкурська
ідділу ка^
C.В. Косенко
Завідувач канцр^ярії
Л.М .Павленко
ьтету агрономії
С.П. Полторецький
['льтету плодоовочівництва,
екологи та захщзїуйбслин

-Декан

С.В. Щ етина
-Технологічного факультету
О.С. Пушка
енеджменту

Н.О. Вернюк
Декан ф^кудугету лісового та садовопаркового господщкл
В.В. Поліщук
і^цент кафедри фінансів, банківської справи
та страхуванню
О.В. Ролінський

