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Про створення
приймальної комісії
У відповідності до Положення "Про приймальну комісію Уманського НУС"
затвердженого Вченою радою Уманського НУС 12 грудня 2017 р. (протокол № 3) та
графіком роботи університету з підготовки та проведення прийому студентів
НАКАЗУЮ:
1. Створити під моїм головуванням приймальну комісію Уманського НУС у
такому складі:
Мостов’як 1.1.
- заступник голови приймальної комісії, перший проректор;
Мальований М.І. - заступник голови приймальної комісії, проректор з науковопедагогічної роботи;
Коротєєв М.А.
- відповідальний секретар приймальної комісії, доцент кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
Сержук О.П.
- заступник відповідального секретаря приймальної комісії,
доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології;
Діденко І.А.
-заступн ик відповідального секретаря приймальної комісії,
викладач кафедри овочівництва;
Соловйова В.А.
-уповноваж ена особа з питань прийняття та розгляду
електронних заяв, адміністратор бази даних;
Члени комісії:
Полторецький С.П. - декан факультету агрономії;
Щетина С.В.
-д е к а н факультету плодоовочівництва, екології та захисту
рослин;
Пушка О.С.
- декан інженерно-технологічного факультету;
Вернюк Н.О.
- декан факультету менеджменту;
Ролінський О.В.
- заступник декана факультету економіки і підприємництва;
Поліщук В.В.
- декан факультету лісового і садово-паркового господарства;
Рибчак В.І.
- директор Центру міжнародної освіти та співпраці;
Парубок М.І.
- голова профспілкового комітету;
Невлад В.І.
- завідувач кафедри агрохімії і грунтознавства;
Фоменко О.О.
- викладач кафедри захисту і карантину рослин;
Клименко Л.В.
- доцент кафедри менеджменту;
Мельник Л.Ю.
- доцент кафедри обліку і оподаткування;
Чернега А.О.
- старший викладач кафедри технології зберігання та переробки
плодів і овочів;
Осіпов М.Ю.
- старший викладач кафедри садово-паркового господарства;
Резнік А.А.
- голова ради студентського самоврядування.
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Технічними секретарями приймальної комісії затвердити:
- за спеціальністю "Агрономія"
-Р ассадін у
І.Ю. старшого
викладача
кафедри агрохімії і
ґрунтознавства;
- за
спеціальностями
"Лісове -М асловату
С.А. викладача
господарство",
"Садово-паркове
кафедри лісового господарства;
господарство", "Геодезія та землеустрій"
- за спеціальностями "Екологія", "Захист і -Н ікітін у
О.В. старшого
карантин
рослин",
"Садівництво
та викладача кафедри
екології та
виноградарство",
"Технології
захисту
безпеки життєдіяльності;
навколишнього середовища", "Біологія",
"Науки про Землю"
- за спеціальностями "Харчові технології", -Х у д ік Л.М. - викладача кафедри
"Агроінженерія"
агроінженерії;
- за
спеціальностями
"Менеджмент",
"Публічне
управління
та
адміністрування", "Туризм", "Готельноресторанна справа"
- за
спеціальностями
"Облік
і
оподаткування",
"Економіка",
"Комп’ютерні науки"
- за спеціальностями "Фінанси, банківська
справа та страхування", "Маркетинг",
"Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність"
- з прийому на навчання іноземців та осіб
без громадянства
2. Контроль за вико.

-Ч у к ін у І.В. - викладача кафедри
публічного
управління
та
адміністрування;
- Оляднічук Н.В. - доцента кафедри
обліку і оподаткування;
- Корман 1.1. - старшого викладача
кафедри маркетингу;

-Г у ц ь Н.В. - начальника відділу
міжнародних зв'язків.

наказу залишаю за собою.
О.О. Непочатенко
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З.П. Білошкурська
Завідувач канцелярії
Л.М. Павленко

