
Протокол № 3 

засідання Приймальної комісії 

Уманського національного університету садівництва 

від 05 березня 2018 р. 

Присутні:  

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

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

3. Мальований М.І. – заступник голови Приймальної комісії, проректор з науково-

педагогічної роботи; 

4. Коротєєв М.А. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

5. Сержук О.П. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії, 

доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології; 

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

викладач кафедри генетики, селекції рослин та 

біотехнології; 

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

електронних заяв, адміністратор бази даних; 

. Члени комісії: 

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

9. Щетина С.В. – декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту 

рослин; 

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

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

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

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

14. Рибчак В.І. – начальник відділу міжнародних зв'язків; 

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

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

17. Адаменко Д.М. – доцент кафедри захисту і карантину рослин; 

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

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

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

21. Осіпов М.Ю. – доцент кафедри садово-паркового господарства. 

   

 

Порядок денний: 

1. Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського національного 

університету садівництва у 2018 році  

2. Про формування пропозицій щодо обсягу державного замовлення на прийом 

та випуск фахівців з вищою освітою на 2018 рік 

 

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

про Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського національного 

університету садівництва в 2018 році, пов’язані із тим, що відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2017 року № 469-л «Про 

ліцензування освітньої діяльності» Уманський НУС отримав ліцензію на розширення 

провадження освітньої діяльності (започаткування) за рівнем вищої освіти бакалавр 

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки з ліцензійним обсягом 50 осіб та відповідно 

до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2018 року № 139-л «Про 



ліцензування освітньої діяльності» Уманський НУС отримав ліцензію на розширення 

провадження освітньої діяльності (започаткування) за рівнем вищої освіти бакалавр 

за спеціальностями 091 Біологія з ліцензійним обсягом 30 осіб та 103 Науки про 

Землю з ліцензійним обсягом 30 осіб, а також розширено ліцензійний обсяг за рівнем 

вищої освіти магістр за спеціальністю 202 Захист і карантин рослин із 15 до 50 осіб. 

ВИСТУПИЛИ: голова Приймальної комісії Непочатенко О.О., заступник 

голови Приймальної комісії Мостов’як І.І., декан факультету Щетина С.В., та 

заступник декана Ролінський О.В., які внесли пропозиції щодо змін до Правил 

прийому на навчання до Уманського національного університету садівництва в 2018 

році. 

УХВАЛИЛИ: Вийти з клопотанням перед Вченою радою Уманського 

національного університету садівництва затвердити Зміни до Правил прийому на 

навчання до Уманського національного університету садівництва в 2018 році 

(додаток 1). 

 

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії 
Коротєєва М.А. про надання пропозицій щодо обсягу державного замовлення на 
прийом та випуск фахівців з вищою освітою на 2018 рік. 

ВИСТУПИЛИ: голова Приймальної комісії Непочатенко О.О., заступник 

голови Приймальної комісії Мостов’як І.І., декани факультетів: Вернюк Н.О., 

Поліщук В.В., Полторецький С.П., Пушка О.С., Щетина С.В., заступник декана 

Ролінський О.В., які внесли пропозиції щодо обсягу державного замовлення на 

прийом та випуск фахівців з вищою освітою на 2018 рік. 

УХВАЛИЛИ: до 06 березня 2018 року сформувати та надіслати до 

Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо обсягу державного замовлення 

на прийом та випуск фахівців за встановленими формами, підготовленими за 

допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення “Обсяг прийому та 

випуску фахівців закладами вищої освіти - 2018 рік” на плановий 2018 рік. 

Пропозиції щодо обсягу п 

рийому на навчання та випуск фахівців у 2018 році погодити з Черкаською 

обласною державною адміністрацією та регіональним центром зайнятості. 

Обсяги державного замовлення оприлюднити та внести до Єдиної бази в 

тижневий строк після погодження з державним замовником. 

 

  
Голова Приймальної комісії О.О. Непочатенко 

 

Відповідальний секретар М. А. Коротєєв 
 


