
Протокол № 25 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 02 серпня 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; 

 Члени комісії: 

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

7. Вернюк Н.О. – декан факультету менеджменту; 

8. Полторецький С.П. – декан факультету агрономії; 

9. Пушка О.С. – декан інженерно-технологічного факультету; 

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

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

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. Про встановлення спеціального прохідного конкурсного балу. 

 

2. Про зміни в затвердженому обсязі підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок державного фінансування у 2018 році. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Неочатенко О.О. про встановлення 

спеціального прохідного конкурсного балу. 

УХВАЛИЛИ:  відповідно до пункту 3 розділу ХІІ Правил прийому на навчання до 

Уманського  НУС у 2018 році встановити  для спеціальностей, визначених у Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка спеціальний прохідний конкурсний бал 

рівний 101.  

 

2. СЛУХАЛИ: заступника голови приймальної комісії Уманського НУС 

Мостов’яка І.І. про зміни в затвердженому обсязі підготовки науково-педагогічних кадрів 

через аспірантуру за рахунок державного фінансування у 2018 році. У зв’язку з 

відповідністю дисертаційного дослідження потенційних здобувачів ступеня доктора 

філософії спеціальності 201 «Агрономія» перерозподілити надані державні місця за денною 

формою навчання в межах галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» з 

спеціальностей: 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство» та 

206 «Садово-паркове господарство» на спеціальність 201 «Агрономія». 

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


УХВАЛИЛИ: змінити затверджений обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів 

через аспірантуру за рахунок державного фінансування в межах галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» зі спеціальностей: 202 «Захист і карантин рослин» 1 місце за 

денною формою навчання, 203 «Садівництво та виноградарство» 1 місце за денною формою 

навчання та 206 «Садово-паркове господарство» 1 місце за денною формою навчання на 

спеціальність 201 «Агрономія». 

Пропозиції щодо перерозподілу обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок державного фінансування у 2018 році довести до відома Міністерства 

освіти і науки України (додаток 1). 

 

 

Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 


