
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

НАКАЗ

в ід ^ ^  М&Т&УР 2019 року м. Умань №

Про склад апеляційної комісії

У відповідності з Правилами прийому на навчання до Уманського національного 
університету садівництва у 2019 році та Положенням про Приймальну комісію 
Уманського НУС

НАКАЗУЮ:

1. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників затвердити 
склад апеляційної комісії:
Голова апеляційної комісії -  Карпенко Віктор Петрович, проректор з 

наукової та інноваційної діяльності.
Члени апеляційної комісії:

Предмет/ спеціальність Члени комісії (ПІБ, посада)

Українська мова та література 
Українська мова (для 
іноземців)

Прокопенко Оксана Василівна -  вчитель української мови та 
літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель 
Уманського навчально-виховного комплексу № 17 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад»;
Яременко Людмила Володимирівна -  вчитель української 
мови та літератури І кваліфікаційної категорії Уманської 
загальноосвітньої школи № 9.

*

Математика

Солохова Світлана Анатоліївна -  вчитель математики вищої 
кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 
№ 4;
Гоменюк Тетяна Миколаївна -  вчитель математики вищої 
кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 
№ 11 ім. М.П.Бажана.

Біологія

Данелюк Ольга Миколаївна -  вчитель-методист, вчитель 
біології вищої кваліфікаційної категорії навчально- 
виховного комплексу «Уманська міська гімназія -  школа 
естетичного виховання»;
Черватюк Людмила Йосипівна -  вчитель біології вищої 
кваліфікаційної категорії, старшого вчителя Уманської 
загальноосвітньої школи № 5 ім.В.І.Чуйкова.

Г еографія
Латуринська Наталія Йосипівна -  вчитель географії вищої 
кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста Уманської 
загальноосвітньої школи № 9;
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Мельник Наталія Павлівна -  вчитель географії вищої 
кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста Уманської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим 
вивченням англійської мови.

Історія України

Казановська Світлана Миколаївна -  вчитель історії І 
кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 
№ 5 ім. В.І.Чуйкова.
Ганута Оксана Миколаївна -  вчитель історії вищої категорії, 
старший учитесь Уманської загальноосвітньої школи № 3.

Іноземна мова (англійська, 
німецька, французька)

Лагуш Людмила Василівна -  вчитель англійської мови вищої 
кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 9;
Котляренко Лариса Миколаївна -  вчитель англійської мови 
вищої кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста Уманської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим 
вивченням англійської мови;
Логоша Людмила Іванівна -  вчитель німецької мови вищої 
кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста Уманської 
загальноосвітньої школи № 4;
Хоптяна Маргарита Миколаївна -  вчитель німецької мови 
вищої кваліфікаційної категорії Навчально-виховного 
комплексу «Уманська міська гімназія -  школа естетичного 
виховання»;
Довганюк Тетяна Володимирівна -  вчитель французької мови 
вищої кваліфікаційної категорії Навчально-виховного 
комплексу «Уманська міська гімназія -  школа естетичного 
виховання».

Фізика

Вифатнюк Олександр Володимирович -  вчитель фізики вищої 
кваліфікаційної категорії Навчально-виховного комплексу 
«Уманська міська гімназія -  школа естетичного виховання»; 
Щерба Алла Андріївна -  вчитель фізики вищої 
кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 8.

Хімія

Коломієць Любов Миколаївна -  вчитель хімії вищої 
кваліфікаційної категорії Уманської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3;
Смирнова Ольга Юріївна -  вчитель хімії вищої 
кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста Уманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14.

Економіка
Демченко Тетяна Анатоліївна -  професор кафедри фінансів, 
обліку та економічної безпеки Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини;
Матрос Олена Миколаївна -  доцент кафедри обліку і 
оподаткування.

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність
Маркетинг
Фінанси, банківська справа 
та біржова діяльність
Облік і оподаткування
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Комп’ютерні науки

Дякон Валерій Миколайович -  кандидат фізико-математичних 
наук, директор Уманської філії Європейського університету; 
Ліщук Роман Ігорович -  доцент кафедри туризму та готельно- 
ресторанної справи.

Менеджмент 
Публічне управління та 
адміністрування

Чвертко Людмила Андріївна -  доцент кафедри фінансів, 
обліку та економічної безпеки Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини;
Петренко Наталія Олександрівна -  завідувач кафедри 
публічного управління та адміністрування.

Готельно-ресторанна справа 
Туризм

Слатвінська Леся Анатоліївна -  доцент кафедри технологій та 
організації туризму і готельно-ресторанної справи 
Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини;
Кожухівська Раїса Борисівна -  доцент кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи.

Екологія
Науки про Землю 
Технології захисту 
навколишнього середовища

Балабак Олександр Анатолійович -  завідувач відділу генетики 
селекції та репродуктивної біології рослин НДП «Софіївка» 
НАН України;
Кравець Ірина Станіславівна -  доцент кафедри захисту і 
карантину рослин.

Харчові технології

Авраменко Олег Борисович -  професор кафедри техніко- 
технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини;
Новак Лариса Леонідівна -  доцент кафедри технології 
зберігання і переробки зерна.

*

Агрономія і

Небиков Михайло Валентинович провідний науковий 
співробітник відділу генетики, селекції та репродуктивної 
біології рослин НДП «Софіївка» НАН України;
Рогальський Сергій Владіславович -  доцент кафедри 
рослинництва.

Садівництво і виноградарство 
Захист і карантин рослин 
Біологія

Опалко Анатолій Іванович -  професор, провідний науковий 
співробітник відділу генетики, селекції та репродуктивної 
біології рослин НДП «Софіївка» НАН України;
Майборода Володимир Павлович -  доцент кафедри 
плодівництва і виноградарства.

Лісове господарство 
Садово-паркове господарство 
Геодезія та землеустрій

Г усак Анатолій Юрійович -  головний лісничий ДП 
«Уманське лісове господарство», кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент;
Кононенко Сергій Іванович -  старший викладач кафедри 
геодезії, картографії і кадастру.
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Деркач Віталій Васильович -  кандидат технічних наук, 
викладач циклової комісії профілюючих технічних дисциплін 
ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС;
Ковальчук Юрій Олексійович -  доцент кафедри 
агроінженерії.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального секретаря
приймальної ко

. Мостов’як

О.О. Непочатенко

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з/йауково-педагогічної роботи

М.І. Мальований 
Проректор $ ішукової та 
інновацій щ і  я т і

В.П. Карпенко
щ юрисконсульт

З.П. Білошкурська 
НачалжвдС відділу кадрів

С.В. Косенко

Л.М.Павленко 
Декан'факультету агрономії

С.П. Полторецький
сультету плодоовочівництва, 

екологи та захцст^-^слин
С.В. Щетина 

'рно - технологічного

О.С. Пушка 
енеджменту

Н.О. Вернюк 
Декан факультету лісового та садово-
паркі)#^ го т а їо д а р ^  вОіГ'_*=»—

ІЗ.В. Поліщук 
І^щент кафедри фінансів, банківської 

справи та ст|
О.В. Ролінський


