
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
У М А Н С ЬК И Й  Н А Ц ІО Н А Л ЬН И Й  У Н ІВ ЕРС И ТЕ Т С А Д ІВ Н И Ц ТВ А

Н А К А З

ІЬ .ЦОиМкО 2021 року м. Умань № 010/)/^Ь
Про затвердження складу 
предметних екзаменаційних комісій, 
комісій для проведення співбесід, 
фахових атестаційних та предметних комісій

У відповідності з Правилами прийому на навчання до Уманського національного універ
ситету садівництва у 2021 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 (у тому числі іноземців) у такому складі: ________________________________________

Предмет Голова комісії (ПІБ, посада) Члени комісії (ПІБ, посада)
Українська мова 
та література 
Українська мова 
(для іноземців)

Каричковська С.П., доцент 
кафедри української та іно
земних мов

Фернос Ю.І., доцент кафедри українсь
кої та іноземних мов;
Суліма Л.В., викладач кафедри україн
ської та іноземних мов

Математика
Березовський В.Є., зав. кафед
ри математики і фізики

Побережець 1.1., доцент кафедри матема
тики і фізики;
Лещенко С.В., ст. викладач кафедри ма
тематики і фізики.

Фізика

Ковальов Л.С., доцент кафед
ри математики і фізики

Побережець 1.1., доцент кафедри матема
тики і фізики;
Лещенко С.В., ст. викладач кафедри ма
тематики і фізики.

Біологія

Розборська Л.В., завідувач ка
федри біології

Леонтюк І.Б., доцент кафедри біології; 
Мамчур Т. В., доцент кафедри біології, 
Жиляк І.Д., доцент кафедри біології

Хімія

Жиляк І.Д., доцент кафедри 
біології

•

Леонтюк І.Б., доцент кафедри біології; 
Мамчур Т. В., доцент кафедри біології, 
Розборська Л.В., завідувач кафедри біо
логії

Історія України

Шатохін А.М., професор ка
федри соціально-гуманітарних 
і правових дисциплін

Ямчук П.М., професор кафедри соціаль
но-гуманітарних і правових дисциплін; 
Костюк М. В., доцент кафедри соціаль- 
но-гуманітарних і правових дисциплін

Г еографія

Сонько С.П., завідувач кафед
ри екології і БЖД

Нікітіна О.В., доцент кафедри екології і 
БЖД;
Балабак А.В., доцент кафедри екології і 
БЖД

Іноземна мова Комісаренко Н.О., завідувач Мовчан Л.В., старший викадач кафедри
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(англійська, ні кафедри української та інозе української та іноземних мов;
мецька, францу мних мов Лазарєв О.В., доцент кафедри українсь
зька) кої та іноземних мов

2. 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:

Предмет
Голова комісії 
(ПІБ, посада)

Члени комісії (ПІБ, посада)

Ботаніка
Розборська Л.В., завіду
вач кафедри біології

Леонтюк І.Б., доцент кафедри біології; 
Мамчур Т. В., доцент кафедри біології, 
Жиляк І.Д., доцент кафедри біології

Вища математика

Березовський В.Є., зав. 
кафедри математики і фі
зики

Побережець 1.1., доцент кафедри мате
матики і фізики;
Лещенко С.В., ст. викладач кафедри 
математики і фізики.

Економічна теорія

Смолій Л.В., доцент ка
федри економіки 

*

Ревуцька А.О., доцент кафедри еконо
міки;
Осіпова А.А., викладач кафедри еконо
міки

Іноземна мова (анг
лійська, німецька, 
французька)

Комісаренко Н.О., заві
дувач кафедри українсь
кої та іноземних мов

Мовчан Л.В., старший викладач кафед
ри української та іноземних мов; 
Лазарєв О.В., доцент кафедри українсь
кої 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)

Голова комісії 
(ПІБ, посада) Члени комісії (ПІБ, посада)

Економіка Цимбалюк *Ю.А., до
цент кафедри маркети
нгу

Жарун О.В., доцент кафедри підприємниц
тва, торгівлі та біржової діяльності; ' 
Ревуцька А.О., старший викладач кафедри 
економіки;
Семенда О.В., старший викладач кафедри 
маркетингу;
Власюк С.А., доцент кафедри фінансів ба
нківської справи та страхування;
Підлубна О.Д., викладач кафедри обліку і

Підприємництво,
торгівля
та біржова діяль

ність

Маркетинг

Фінанси, банківська 
справа
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та страхування 
Облік і оподатку
вання

оподаткування;

Комп’ютерні науки

Ліщук Р.І., завідувач 
кафедри інформацій
них технологій

Концеба С.М., доцент кафедри інформа
ційних технологій;
Миколайчук Я.Л. доцент кафедри інфор
маційних технологій

Менеджмент
Жмуденко В.О., до
цент кафедри менедж
менту

Чукіна І.В., старший викладач кафедри ме
неджменту;
Халахур Ю.Л., старший викладач кафедри 
менеджменту

Г отельно- 
ресторанна 
справа 
Туризм

Коваленко Л.Г., доцент 
кафедри туризму та го
тельно-ресторанної 
справи

Нагернюк Д.В., доцент кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи;
Терещук Н.В., старший викладач кафедри 
туризму та готельно-ресторанної справи

Екологія,
Технології захисту 
навколишнього се
редовища,
Науки про Землю

Сонько С.П., завідувач 
кафедри екології і ■ 
БЖД

Нікітіна О.В., доцент кафедри екології і 
БЖД;
Василенко О.В., доцент кафедри екології і 
БЖД

Біологія Розборська Л.В., заві
дувач кафедри біології

Леонтюк І.Б., доцент кафедри біології; 
Жиляк І.Д., доцент кафедри біології.

Харчові технології

Костецька К.В., доцент 
кафедри технології 
зберігання і переробки 
зерна

Матенчук Л.Ю., доцент кафедри техноло
гій харчових продуктів;
Новіков В.В., доцент кафедри технології 
зберігання і переробки зерна.

Агрономія

Кононенко Л .М .,, до
цент кафедри рослин
ництва

Рассадіна І.Ю., старший викладач кафедри 
агрохімії і грунтознавства;
Полторецька Н.М., доцент кафедри рос
линництва

Садівництво та ви
ноградарство

Захист і карантин 
рослин

Воробйова Н.В., до
цент кафедри овочів
ництва

Фоменко 0 . 0 ., викладач кафедри захисту і 
карантину рослин;
Чаплоуцький А.М., доцент кафедри плоді
вництва та виноградарства

Лісове господарство

Садово-паркове гос
подарство

Іщук Г.П., доцент ка
федри лісо*вого госпо
дарства

Заморський О.О., доцент кафедри садово- 
паркового господарства 
Іващенко І.Є., доцент кафедри лісового го
сподарства

Геодезія та землеус
трій

Кисельов Ю.О., заві
дувач кафедри геодезії, 
картографії і кадастру

Шемякін М.В., доцент кафедри геодезії, 
картографії і кадастру;
Кирилюк В.П., доцент кафедри геодезії, 
картографії і кадастру
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Агроінженерія

Кравченко В.В., до
цент кафедри агроін- 
женерії

Лісовий І.О., доцент кафедри агроінжене- 
рії;
Оляднічук Р.В., доцент кафедри агроінже- 
нерії.

Іноземна мова (анг
лійська, німецька, 
французька)

Комісаренко Н.О., за
відувач кафедри украї
нської та іноземних 
мов

Мовчан Л.В., старший викладач кафедри 
української та іноземних мов;
Лазарєв О.В., доцент кафедри української 
та іноземних мов

4. Створити і затвердити предметні комісії для проведення вступних випробувань при 
вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії у такому складі:

Спеціальність
Голова комісії 
(ПІБ, посада)

Члени комісії 
(ПІБ, посада)

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

Уланчук В.С., доктор 
економічних наук, 
професор, професор 
кафедри обліку і опо
даткування

Семенда Д.К., кандидат економічних наук, 
професор кафедри підприємництва, торгів
лі та біржової діяльності;
Коротєєв М.А., кандидат економічних на
ук, доцент кафедри підприємництва, торгі
влі та біржової діяльності

Фінанси, банківська 
справа та страхування

Бечко П.К., кандидат 
економічних наук, 
професор, професор 
кафедри фінансів, бан
ківської справи та 
страхування

Прокопчук О.Т., кандидат економічних на
ук, завідувач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування;
Бондаренко Н.В., кандидат економічних 
наук, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування

Економіка Мудрак Р.П. доктор 
економічних наук, 
професор, завідувач 
кафедри економіки

Чернега 1.1., доктор економічних наук, до
цент кафедри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності;
Смолій Л.В., кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки

Менеджмент Новак І.М., доктор 
економічних наук, 
професор, завідувач 
кафедри менеджменту

Школьний О.О., доктор економічних наук, 
доцент кафедри менеджменту;
Петренко Н.О., доктор економічних наук, 
завідувач кафедри публічного управління 
та адміністрування

Науки про Землю Сонько С.П* доктор 
географічних наук, 
професор, завідувач 
кафедри екології та 
безпеки життєдіяльно
сті

Кисельов Ю.О., доктор географічних наук, 
професор, завідувач кафедри геодезії, кар
тографії і кадастру;
Василенко О.В., кандидат сільськогоспо
дарських наук, доцент кафедри екології та 
безпеки життєдіяльності

Агрономія Полторецький С. П., 
доктор сільськогоспо-

Рябовол Л.О., доктор сільськогосподарсь
ких наук, професор, завідувач кафедри ге-
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дарських наук, профе
сор, декан факультету 
агрономії

нетики, селекції рослин та біотехнології; 
Господаренко Г.М., доктор сільськогоспо
дарських наук, професор, професор кафед
ри агрохімії та грунтознавства;
Яценко А.О., доктор сільськогосподарсь
ких наук, професор, завідувач кафедри ро
слинництва

Захист і карантин 
рослин

Яновський Ю. П. док
тор сільськогосподар
ських наук, професор, 
професор кафедри за
хисту і карантину рос
лин

Крикунов І.В., кандидат сільськогосподар
ських наук, завідувач кафедри захисту і ка
рантину рослин;
Улянич О.І., доктор сільськогосподарських 
наук, професор, завідувач кафедри овочів
ництва

Садівництво і 
виноградарство

>*•

Заморський В.В., док
тор сільськогосподар
ських наук, професор, 
завідувач кафедри 
плодівництва і виног
радарства

Чаплоуцький А.М., кандидат сільськогос
подарських наук, доцент кафедри плодів
ництва і виноградарства;
Улянич О.І., доктор сільськогосподарських 
наук, професор, завідувач кафедри овочів
ництва

Лісове господарство Шлапак В.П., доктор 
сільськогосподарських 
наук, професор, заві
дувач кафедри лісово
го господарства

Балабак А.Ф., доктор сільськогосподарсь
ких наук, професор, професор кафедри са
дово-паркового господарства 
Курка С.С., кандидат біологічних наук, до
цент кафедри лісового господарства

Садово-паркове
господарство

Балабак А.Ф., доктор 
сільськогосподарських 
наук, професор, про
фесор кафедри садово- 
паркового господарст
ва

Ш лапак В.П., доктор сільськогосподарсь
ких наук, професор, завідувач кафедри лі
сового господарства;
Тисячний О.П., кандидат сільськогоспо
дарських наук, старший викладач кафедри 
садово-паркового господарства

Іноземна мова Комісаренко Н.О., ка
ндидат педагогічних 
наук, завідувач кафед
ри української та іно
земних мов

• ______

Лазарєв 0 . В., кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри української та іноземних 
мов;
Мовчан Л.В., кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри української та 
іноземних мов

5. Затвердити склад працівників інформаційно-обчислювального центру для здійснення 
технічної підтримки при проведенні вступних випробувань шляхом тестування із викорис- 
танням інформаційної системи дистанційної освіти Моосіїе:_______________________________

ПІБ Посада
Миколайчук Я.Л. -  начальник інформаційно-обчислювального центру;
Павленко В.І. -  провідний програміст інформаційно-обчислювального центру;
Кислиця М.А. -  провідний програміст інформаційно-обчислювального центру;
Цюпко М.В. -  технік-програміст інформаційно-обчислювального центру;



6. Контроль за виконанням н 
сії Чернегу А.О.
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ідального секретаря Приймальної комі-

Т.в.

Наказ підготував:

Проректор з науково- 
педагогічтйроботи

(Л / М.І. Мальований

У

Іван МОСТОВ’ЯК

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової 
інноваці

В.П. Карпенко
Прр-йі д н и й ю  ри с к о її с у л ьт 

ґ  -—  З.П. Білошкурська
икш дділу кадрів

С.В. Косенко
Декан ф'ак^ль/ету 
агроно?

С.П. Полторецький
Декашфакультеїгу плодоо
вочівництва, екології та за-

С.В. Щетина 
ехнологічного факультету 

О.С. Пушка
ьт£?У менеджменту
і_______  Н.О. Вернюк

Декан ф а^льтету  лісового та садово- 
пд^кового господарства

В.В. Поліщук 
*Декан ф акуль^ту економіки і підприємництва

Ю.О. Нестерчук
Відповідальний секретар 
приймальної/комісії

А.О. Чернега


