
Протокол № 15 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 11 липня 2018 р. 

Присутні:  

1. Непочатенко О.О. – голова Приймальної комісії, ректор; 

2. Мостов’як І.І. – заступник голови Приймальної комісії, перший проректор; 

3. Коротєєв М.А. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

4. Сержук О.П. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, доцент 

кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

5. Макарчук М.О. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, 

викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

6. Залізняк О.Д. – уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних 

заяв, адміністратор бази даних; 

 Члени комісії: 

7. Щетина С.В. – декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин; 

8. Поліщук В.В. – декан факультету лісового і садово-паркового господарства; 

9. Ролінський О.В. – заступник декана факультету економіки і підприємництва; 

10. Парубок М.І. – голова профспілкового комітету; 

11. Вишневська Л.В. – доцент кафедри рослинництва; 

12. Гоменюк М.О. – доцент кафедри менеджменту; 

13. Пенькова О.Г. – завідувач кафедри маркетингу; 

14. Прокопенко Е.В.  – доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці; 

15. Кисельов Ю.О. – завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру; 

16. Осіпов М.Ю. – доцент кафедри садово-паркового господарства; 

17. Макарчук В.В. – голова ради студентського самоврядування. 

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд заяв і документів вступників та затвердження середнього бала додатка до 

диплома вступників на основі освітнього ступеня бакалавра для здобуття освітнього ступеня 

магістра. 

2. Допуск до участі у конкурсному відборі вступників на основі освітнього (освітньо-

кваліфікаційного) рівня «бакалавр» для здобуття освітнього рівня «магістр»  

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про 

розгляд заяв і документів вступників та затвердження середнього балу додатка до 

диплома вступників на основі освітнього ступеня бакалавра (магістра, освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра у 2018 році, які 

подали заяви в паперовій формі, що відповідають вимогам Правил прийому та зареєстровані 

в ЄДЕБО. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити середній бал додатка до диплома додатка до диплома 

вступників на основі освітнього ступеня бакалавра (магістра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра у 2018 році, які подали заяви в 

паперовій формі, що відповідають вимогам Правил прийому та зареєстровані в ЄДЕБО 

(додаток 1). 

http://www.udau.edu.ua/ua/departments/kafedri/kafedra-sadovo-parkovogo-gospodarstva/


2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Коротєєва М.А. про 

допуск до участі у конкурсному відборі вступників на основі освітнього (освітньо-

кваліфікаційного) рівня бакалавра (магістра, спеціаліста) для здобуття освітнього рівня 

«магістр» у 2018 році, які склали вступні випробування за спеціальностями: 051 Економіка, 

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Результати вступних випробувань 

(додаток 2) вступників оприлюднено на офіційному веб-сайті університету 

 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі у конкурсному відборі вступників на основі 

освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня бакалавра (магістра, спеціаліста), які склали 

вступні випробування для здобуття освітнього ступеня «магістр» у 2018 році за 

спеціальностями: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Інформацію про результати вступних випробувань вступників внести до ЄДБО. 

 

 

Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 


