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Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського національного
університету садівництва в 2019 році розроблені Приймальною комісією
Уманського НУС та обговорені на засіданні Приймальної комісії протокол
№ 17 від 05.07.2019 р.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України  від 31
травня 2019 року № 760 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096» зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 634/33605 та рішення
Приймальної комісії від 05.07.2019 р. протокол № 17, внести до Правил
прийому на навчання до Уманського національного університету садівництва
у 2019 році затверджених рішенням Вченої ради Уманського НУС (протокол
№ 5 від 05.02.2019 року) такі зміни:

1. У пункті 6 розділу І:
1) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
«квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць

(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних
місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути
використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої
освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які
мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для
здобуття вищої та професійної (професійно-технічної освіти) осіб, місцем
проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській
областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21
червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01
липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);»;

2) в абзаці п’ятнадцятому слова «професійно-технічної» замінити
словами «професійної (професійно-технічної)».

2. У розділі II:
1) у другому реченні пункту 2 слова «(третій) курс» замінити словами

«(старші) курс(и)»;
2) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб , місцем

проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на
період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх
здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які
переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.»;

3) доповнити новим пунктом такого змісту:
«7. Особливості прийому на навчання до Національної академії

державного управління при Президентові України за освітньо-професійною



програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління
та адміністрування» визначаються Положенням про прийом слухачів до
Національної академії державного управління при Президентові України ,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013
року № 255.».

3. У розділі V:
1) у пункті 5:
в таблиці у заголовку третього рядка після слів «єдиного вступного

іспиту» доповнити словами «та фахового вступного випробування»;
в таблиці заголовок шостого рядка викласти в такій редакції:
«Відповідні вступні іспити з іноземної мови в Уманському НУС у

випадках, визначених цими Правилами та Умовами прийому, проводяться за
графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами
(завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості
освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для
проведення у Уманському НУС вступних іспитів з іноземної мови не раніше
дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 09:00 дня проведення іспиту;»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту,

порядок їх організації та проведення здійснюється відповідно до Порядку
організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський)
рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов
укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних
мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста).

3) доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені
в пунктах 1–6 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами
прийому, при цьому зарахування на навчання за державним замовленням
закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених розділами
XIII, XIV цих Умов. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
закінчується не пізніше 30 листопада 2019 року. Реєстрація та робота
електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня.»;

У зв’язку із цим пункт 8 вважати пунктом 9.
4) пункт 9 викласти у такій редакції:
«9. Уманський НУС в Правилах прийому передбачає зарахування

вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра
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(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у строки визначені у пунктах 4-
5 цього розділу на небюджетні конкурсні пропозиції за умови зарахування
таких вступників до 30 листопада 2019 року. У разі якщо такі конкурсні
пропозиції згідно з цими Правилами та Умовами прийому передбачають
складання єдиного вступного іспиту, вступники можуть за їх вибором або
подати результат єдиного вступного іспиту або скласти відповідний
вступний іспит в Уманському НУС.».

4. У розділі VI:
1) у пункті 1:
в абзаці шостому слова «в атестаті про повну загальну середню

освіту» замінити словами «у відповідному документі про здобуття повної
загальної середньої освіти»;

абзац десятий після слова «строків» доповнити словом «реєстрації»;
2) пункт 14 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована

Уманським НУС на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення
прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови
допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної
бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку,
сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється в Єдиній базі.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована
Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника
Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для
електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення
відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а
факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або
електронного зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її
скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою
пріоритетністю.».

5. У розділі VII:
1) абзац третій пункту 1 після слів «єдиного вступного іспиту з

іноземної мови» доповнити словами «(крім випадків, передбачених цими
Правилами та Умовами прийому)»;

2) абзац другий підпункту 1 пункту 4 викласти в такій редакції:
«результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту

з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або
вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими
Правилами та Умовами прийому);»;

6. У розділі VIII:
1) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які



використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують
створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих
(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми
потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання ,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України , Міністерства
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської,
іспанської, німецької та французької мов проводяться у Уманському НУС.»;

2) в абзаці другому пункту 10 після слова «вищих» доповнити
словами «медичних і»;

3) пункт 12 викласти у такій редакції:
«12. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або

регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо
вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту
або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

1) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання,
одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції
Гідності;

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав , а
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території
інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи,  у яких один з батьків (усиновлювачів)  був
військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою
особою під час виконання ним обов'язків військової служби.».

7. У розділі IX:
1) абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції:
«ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди , за

квотою- 1, квотою-2 або квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців (тільки на
основі повної загальної середньої освіти);»;



2) в абзаці другому пункту 7 цифри «11» замінити цифрами «12».
8. У третьому реченні пункту 1 розділу X слова «подання заяви, але

до виконання вимог для зарахування» замінити словами «отримання
документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ».

9. У розділі XII:
1) у пункті 3:
абзац шостий після слів «що не отримували рекомендацій до

зарахування на місця державного замовлення» доповнити словами «станом
на дату переведення»;

абзац восьмий виключити.
2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
«4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на

вакантні місця державного (регіонального) замовлення Уманський НУС
використовує для цього вакантні місця державного (регіонального)
замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в
абзацах другому - п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності - інших
галузей знань (тільки для осіб,  зазначених в абзацах другому -  четвертому
пункту 3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після
переведення на вакантні місця державного замовлення осіб , зазначених у
пункті 3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття
освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального)
замовника.».

10. У розділі XІV:
1) в абзаці другому пункту 1 слова та цифри «з 01 липня 2019 року до

30 червня 2020 року» замінити словами «протягом календарного року»;
2) пункт 6 викласти у такій редакції:
«6. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для

конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у
межах ліцензованих обсягів розробляється Уманським НУС та надається за
всіма заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку
прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на
іншу в межах Уманського НУС (за умови збігу вступних випробувань та за
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення
заяви).»;

11. У додатках до Умов прийому:
1) пункт 4 додатку 3 викласти у такій редакції:
«4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються

до Уманського НУС на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням
факту навчання може бути довідка, сформована в Єдиній базі.».

2) додаток 6 викласти у такій редакції:































3) у Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у
конкурсному відборі до закладів вищої освіти  України в 2019 році (додаток
7 до Правил прийому) внести наступні зміни:

ЗМІНИ
до Порядку подання та розгляду заяв в електронній

формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти
України в 2019 році

1. У розділі II:
1) пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована

закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати
закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за
умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до
Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку,
сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється в Єдиній базі.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована
Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника
Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для
електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення
відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а
факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або
електронного зв'язку повідомляє вступника про скасування заяви в день її
скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою
пріоритетністю»;

2) у пункті 5: |
після слів «дата народження» доповнити словом «тощо»;
після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту :

«Якщо в Єдиній базі вже наявна інформація щодо особи з такими самими
даними, вступник додатково зазначає дані одного із документів, що містяться
в Єдиній базі (серію (за наявності) та номер документа про освіту або
документа, що посвідчує особу).».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. У тексті Порядку слово "атестат" в усіх відмінках і числах замінити
словом "документ" у відповідних відмінках і числах.



3) пункт 1 розділу V додатку 8 викласти у такій редакції:

«1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір

та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Строки вступної компанії
набір

за державним
замовленням і за
кошти фізичних

та/або юридичних
осіб

набір
виключно за кошти

фізичних та/або
юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р. 18 лютого 2019р.
Закінчення прийому заяв та документів до 1800 год. 30 серпня

2019р.
до 1400 год.

01 березня 2019р.
Строки проведення вступних
випробувань

01-14 серпня 2019 р. 04-14 березня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку
вступників

не пізніше 1200 год.
15 серпня 2019р.

не пізніше 1200 год.
15 березня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до
зарахування

до 1800 год.
20 серпня 2019р.

до 1800 год. 18
березня 2019 р.

Терміни зарахування вступників не пізніше 30 серпня
2019р.

не пізніше 20
березня 2019р.

Початок навчання 01 вересня 2019р. 01 квітня 2019 р.
».
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