Рішення Вченої ради Уманського національного університету
садівництва в 2016 році
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 22 лютого 2016 року
Присутні: 57 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

2.

3.

Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та завдання з
удосконалення навчально-виховного процесу на наступний семестр.
Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Мальований М.І.
Про наукову та інноваційну діяльність Уманського НУС у 2015 році.
Доп.: проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор
Карпенко В.П.
Фінансовий звіт Уманського НУС за 2015 рік.
Доп.: головний бухгалтер Лиса Н.В.

4.

Фінансовий план Уманського НУС на 2016 рік.
Доп.: головний бухгалтер Лиса Н.В.

5.
6.

Звіт директорів відокремлених структурних підрозділів.
Конкурсні справи.

7.

Затвердження тем дисертаційних робіт.

8. Поточні питання.
З першого питання "Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та
завдання з удосконалення навчально-виховного процесу на наступний семестр"
виступив проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Мальований М.І.
Заслухавши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, доцента
Мальованого М.І., Вчена рада університету ухвалила:
1. Розглянути результати зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. на вчених
радах факультетів та засіданнях кафедр. Термін – до 1 березня 2016 року.
Відповідальні – декани та завідувачі кафедр.
2. Провести ректорський контроль залишкових знань студентів за результатами
зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. Термін – до 14 березня 2016 року.
Відповідальні – проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач відділу
моніторингу якості освіти.
3. Провести анкетування студентів. Термін – до 14
березня 2016 р.
Відповідальні - проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач відділу
моніторингу якості освіти.
4. Провести виховні години з студентами усіх академічних груп, де обговорити
результати зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. Термін – до 11 березня 2016
р. Відповідальні – куратори груп.
5. Провести аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. у
порівнянні із результатами проміжної атестації. При наявності значних розбіжностей
провести перевірку залишкових знань студентів. Термін – до 14 березня 2016 р.
Відповідальні – декани.
6. Розробити заходи щодо підвищення об’єктивності поточного контролю знань

студентів (проміжної атестації) та враховувати їх під час екзаменаційної сесії. Термін
– до 14 березня 2016 р. Відповідальні – декани.
З другого питання "Про наукову та інноваційну діяльність Уманського НУС у
2015 році" виступив проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор
Карпенко В.П.
Заслухавши доповідь проректора з наукової та інноваційної діяльності,
професора Карпенка В.П., Вчена рада університету ухвалила:
1. Керівникам наукових шкіл, завідувачам кафедр, відповідальним за наукову
роботу на кафедрах переглянути та узгодити тематику наукових досліджень
викладачів, аспірантів і докторантів з «Програмою наукових досліджень
університету» та з «Переліком пріоритетних тематичних напрямів наукових
досліджень і розробок Уманського національного університету садівництва»
(відповідальні – зав. кафедр, відповідальні за наукову роботу на кафедрах, терміни
– до 01.05.2016).
2. Факультетам економіки і підприємництва, менеджменту, лісового і садовопаркового господарства, інженерно-технологічному факультету створити ініціативні
наукові групи (кафедральні, міжкафедральні, на базі науково-дослідних
лабораторій) та укласти в 2016 р. договори на виконання наукових досліджень і
розробок за господарчою тематикою (відповідальні – заступники деканів з наукової
роботи, відповідальні за наукову роботу на кафедрах, терміни – до 01.04.2016).
3. Систематично проводити моніторинг наявних грантових пропозицій і
рекомендувати кафедрам, науково-дослідним лабораторіям і науково-педагогічним
працівникам брати участь у відповідних конкурсах (відповідальний – завідувач
наукового відділу Бурляй О.Л., термін – постійно).
4. Провести навчання завідувачів кафедр, відповідальних за наукову роботу
на кафедрах і факультетах щодо написання проектів фундаментальних, прикладних
та науково-технічних розробок на конкурс МОН. Від кожного факультету подати на І
етап конкурсу у 2016р.1-2 проекти (відповідальні – проректор з наукової та
інноваційної діяльності Карпенко В.П., заступники деканів з наукової роботи термін –
1.06.2016).
5. Провести навчання молодих науковців університету щодо написання
проектів фундаментальних, прикладних та науково-технічних розробок на конкурс
МОН для молодих учених. Відібрати через І етап конкурсу 1-2 проекти для
подальшої їх участі у ІІ етапі ((відповідальні – проректор з наукової та інноваційної
діяльності Карпенко В.П., заступники деканів з наукової роботи, рада молодих
учених, термін – 1.06.2016).
6. Активізувати наукову роботу студентів на факультетах через участь в ІІ
етапі конкурсів наукових робіт та олімпіад, інших наукових заходів з отриманням
призових місць. Домогтися завоювання 2-3 призових місць на кожному факультеті
(відповідальні – відповідальна за НДР студентів Пітель Н.Я., заступники деканів
факультетів з наукової роботи, завідувачі кафедр, термін – постійно).
7. З метою підвищення рейтингу кафедр, факультетів і рейтингу університету в
цілому кожному науково-педагогічному працівнику опублікувати статтю у виданнях,
що цитуються у наукометричних базах – Scopus, Web of Science та не менше 2-3-х
статей на рік – у фахових виданнях , у тому числі одноосібних; кафедрам –
видавати 1-2 патенти чи інші охоронні документи – на рік (відповідальні – зав
кафедр, заступники деканів з наукової роботи, термін – постійно).
8. Створити на сайті наукової та інноваційної діяльності УНУС сторінку з
поіменним висвітленням прізвищ викладачів, що мають статті, опубліковані в
наукометричних базах – Scopus, Web of Science (відповідальний – завідувач
наукового відділу Бурляй О.Л., термін – постійно).

9. Кафедрам та науково-дослідним лабораторіям збільшити обсяги
впровадження у виробництво та навчальний процес наукових розробок з
обов’язковою реєстрацією відповідних документів у науковому відділі (відповідальні
– завідувач науковим відділом Бурляй О.Л., завідувачі кафедр і лабораторій, термін
– постійно).
10. Поглибити роботу, яка спрямована на участь студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених у конкурсах на індивідуальні гранти від міжнародних
фондів, наукового стажування у іноземних ВНЗ і наукових установах (відповідальні –
завідувач наукового відділу Бурляй О.Л., завідувач відділу міжнародних зв’язків
Рибчак В.І., відповідальна за НДР студентів Пітель Н.Я., термін – постійно).
З третього питання "Фінансовий звіт Уманського НУС за 2015 рік" виступила
головний бухгалтер Лиса Н.В.
Заслухавши доповідь головного бухгалтера Лисої Н.В., Вчена рада
університету ухвалили: затвердити фінансовий звіт Уманського НУС за 2015 рік.
З четвертого питання "Фінансовий план Уманського НУС на 2016 рік"
виступила головний бухгалтер Лиса Н.В.
Заслухавши доповідь головного бухгалтера Лисої Н.В., Вчена рада
університету ухвалили: затвердити фінансовий план Уманського НУС на 2016 рік.
З п'ятого питання
1) СЛУХАЛИ: звіт в.о. директора Тальнівського будівельно-економічного коледжу
Уманського НУС Андрющенка Андрія Миколайовича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт в.о. директора Тальнівського будівельноекономічного коледжу Уманського НУС Андрющенка Андрія Миколайовича.
2) СЛУХАЛИ: звіт директора Тальянківського агротехнічного коледжу
Уманського НУС Крошки Віктора Олександровича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора Тальянківського агротехнічного
коледжу Уманського НУС Крошки Віктора Олександровича.
3) СЛУХАЛИ: звіт директора Агротехнічного коледжу Уманського НУС Кужеля
Віталія Володимировича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора Агротехнічного коледжу Уманського
НУС Кужеля Віталія Володимировича.
4) СЛУХАЛИ: звіт директора Чигиринського економіко-правового коледжу
Уманського НУС Поліщука Юрія Адамовича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора Чигиринського економіко-правового
коледжу Уманського НУС Поліщука Юрія Адамовича.
5) СЛУХАЛИ: звіт директора Шевченківського коледжу Уманського НУС Потабенка
Олександра Анастасійовича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора Шевченківського коледжу Уманського
НУС Потабенка Олександра Анастасійовича.
6) СЛУХАЛИ: звіт директора Ананьївського аграрно-економічного коледжу
Уманського НУС Прижбила Віталія Олександровича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора Ананьївського аграрноекономічного коледжу Уманського НУС Прижбила Віталія Олександровича.

7) СЛУХАЛИ: звіт директора Городищенського коледжу Уманського НУС
Хоменка Івана Івановича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора Городищенського коледжу
Уманського НУС Хоменка Івана Івановича.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 28 квітня 2016 року
Присутні: 50 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

2.

Про виконання рішень Вченої ради університету за 2015 рік.
Доп.: голова комісії – завідувач кафедри технології зберігання і переробки
плодів та овочів, професор Токар А.Ю.
Ухвалення навчальних планів та внесення змін до діючих.
Доп.: перший проректор, доцент Мостов'як І.І.

4.

Звіт кафедри маркетингу.
Доп.: завідувач кафедри
комісії – проректор
Мальований М.І.
Звіт кафедри овочівництва.

5.

Доп.: завідувач кафедри овочівництва, професор Улянич О.І., голова
комісії – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент
Мальований М.І.
Конкурсні справи.

6.

Поточні питання.

3.

маркетингу, професор Мудрак Р.П., голова
з
науково-педагогічної
роботи, доцент

З першого питання " Про виконання рішень Вченої ради університету за 2015
рік" виступила завідувач кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів,
професор Токар А.Ю.
Заслухавши доповідь завідувача кафедри технології зберігання і переробки плодів та
овочів, професора Токар А.Ю., Вчена рада університету ухвалила:
1. Інформацію голови комісії з перевірки виконання рішень Вченої ради
університету Токар А.Ю. взяти до відома.
2. Кафедрам активізувати роботу із заключення договорів про наукову співпрацю
з відповідними науковими і виробничими установами у 2016 році, посилити контроль
за практичною підготовкою студентів, своєчасно поновлювати програми практик
(відповідальні завідувачі кафедр, декани факультетів).
3. Кафедрам, які не мають договорів з господарсько-договірної тематики,
продовжити пошук та заключити договори у 2016 році (відповідальні завідувачі
кафедр, декани факультетів).
4. З метою підвищення рейтингу кафедр, факультетів і рейтингу університету
кожному науково-педагогічному працівнику впродовж 2016 року опублікувати статтю у
виданнях, що цитуються у науково-метричних базах – Scopus, Web of Sсiеnсe
(відповідальні завідувачі кафедр, декани факультетів).

5. Відділу аспірантури і докторантури організувати роботу по розробці освітньонаукових програм для кожної спеціальності аспірантури, науковим керівникам,
завідувачам відповідних кафедр запропонувати, перелік навчальних дисциплін
вільного вибору аспіранта, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості
кредитів ЄКТС у відповідності до затвердженого «Порядку підготовки здобувачів
ступеня доктора філософії у вищих навчальних закладах» (відповідальні проректор з
наукової та інноваційної діяльності, зав. аспірантурою, декани, зав. кафедр, наукові
керівники).
6. В перелік документів, що повинні бути в деканатах, внести пункт: рішення
Вченої ради Уманського НУС. Деканам факультетів в письмовому вигляді передавати
завідувачам кафедр рішення, які стосуються безпосередньо кафедр (відповідальні –
завідувач канцелярією Павленко Л.М., декани факультетів).

Факультет

З другого питання "Ухвалення навчальних планів та внесення змін до діючих"
виступив перший проректор, доцент Мостов'як І.І.
Заслухавши доповідь першого проректора, доцента Мостов'яка І.І., Вчена
рада університету ухвалила:
затвердити навчальні плани:

Код та найменування
спеціальності

Економіки і підприємництва

051 "Економіка"

076 "Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність"

072 "Фінанси, банківська справа
та страхування"

075 "Маркетинг"

071 "Облік і оподаткування"

Ступінь вищої освіти
(бакалавр, спеціаліст,
магістр, доктор
філософії)

Форма
навчання

бакалавр
бакалавр (2/3 роки)
спеціаліст
магістр
доктор філософії
бакалавр
бакалавр (2/3 роки)
спеціаліст
магістр
доктор філософії
бакалавр
бакалавр (2/3 роки)
спеціаліст
магістр
бакалавр
бакалавр (2/3 роки)
спеціаліст
магістр
бакалавр
бакалавр (2/3 роки)

денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна

спеціаліст

денна, заочна
денна, заочна

магістр

Менеджменту

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

бакалавр
бакалавр 2 роки
203 садівництво та
виноградарство

203 садівництво та
виноградарство (овочівництво
закритого ґрунту)
203 садівництво та
виноградарство

202 захист та карантин рослин

101 екологія
183 технології захисту
навколишнього середовища
103 науки про землю
073 Менеджмент
074 Публічне управління та
адміністрування
241 Готельно-ресторанна
справа
242 Туризм
073 Менеджмент
з освітніми програмами:
- Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності
- Менеджмент організацій і
адміністрування
073 Менеджмент
з освітніми програмами:
- Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності
- Менеджмент організацій і
адміністрування
- Логістика
073 Менеджмент
з освітніми програмами:
- Менеджмент організацій і
адміністрування
074 Публічне управління та
адміністрування

спеціаліст
магістр

денна, заочна
денна
денна, /
заочна
денна, заочна
денна, заочна

магістр

денна

доктор філософії

денна, заочна

бакалавр
бакалавр 2 роки
бакалавр 3 роки
спеціаліст
магістр
доктор філософії
бакалавр
спеціаліст
бакалавр
магістр
доктор філософії
бакалавр

денна
денна
денна
денна
денна
денна, заочна
денна, заочна
денна, /
заочна
денна
денна, заочна
денна
денна, заочна
денна/заочна

бакалавр

денна/заочна

бакалавр

денна

бакалавр

денна

спеціаліст

денна/заочна

магістр

денна

магістр

заочна

бакалавр 3/4 роки

бакалавр 3/4 роки

магістр

денна

201 Агрономія

ОР «бакалавр»

201 Агрономія

ОР «бакалавр»
3/4 роки
ОР «бакалавр»
2/3 роки

Лісового і садово-паркового
господарство

Агрономії

201 Агрономія
201 Агрономія з спеціалізацією
«Агрохімія і ґрунтознавство»
201 Агрономія з спеціалізацією
«Селекція і генетика с.-г.
культур»
201 Агрономія
201 Агрономія з спеціалізацією
«Експертна оцінка грунтів»
201 Агрономія з спеціалізацією
«Селекція і генетика с.-г.
культур»
201 Агрономія з спеціалізацією
«Насінництво та
насіннєзнавство»
201 Агрономія

205 «Лісове господарство»

Інженерно-технологічний

193 «Геодезія та землеустрій»
181 «Харчові технології»
181 «Харчові технології»
181 «Харчові технології»
181 «Харчові технології»
181 «Харчові технології»
208 «Агроінженерія»
208 «Агроінженерія»

денна/ заочна
денна/ заочна

ОР «бакалавр»

денна

ОР «бакалавр»

денна

ОР «спеціаліст»

денна/ заочна

ОР «магістр»

денна/ заочна

ОР «магістр»

денна

ОР «магістр»

денна

ОР «доктор філософії»
бакалавр
бакалавр 2 роки

денна/ заочна
денна, заочна
денна
денна,
заочна
денна, заочна
денна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна,
заочна
денна, заочна
денна
денна, заочна
денна
денна
денна
денна, заочна

бакалавр 3/4 роки
спеціаліст
магістр
доктор філософії
бакалавр
бакалавр 2 роки

206 «Садово-паркове
господарство»

денна/ заочна

бакалавр 3/4 роки
спеціаліст
магістр
доктор філософії
бакалавр
бакалавр 2 роки
бакалавр 3 роки
бакалавр
бакалавр (скорочений, 2/3
роки навчання)
спеціаліст (переробка
плодів)
спеціаліст (переробка
зерна)
магістр
(переробка плодів)
бакалавр
бакалавр (скорочений, 2/3
роки навчання)

денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна
денна, заочна

208 «Агроінженерія»
208 «Агроінженерія»
181 «Харчові технології»

спеціаліст
магістр
доктор філософії

денна
денна
денна, заочна

З третього питання „Звіт кафедри маркетингу” виступили завідувач кафедри
маркетингу, професор Мудрак Р.П. та голова комісії, доцент Мальований М.І.
Заслухавши
та обговоривши доповіді завідувача кафедри маркетингу,
професора Мудрака Р.П. та голова комісії, доцента Мальованого М.І., Вчена рада
університету ухвалила:
1. Затвердити звіт завідувача кафедри маркетингу Мудрака Р.П.
2. Розглянути зауваження та пропозиції комісії на наступному засіданні
кафедри.
3. Колективу кафедри якісно покращити ведення профорієнтаційної роботи з
випускниками шкіл і коледжів (термін виконання - постійно).
4. Науково-педагогічним працівникам кафедри активізувати роботу з отримання
патентів та авторських свідоцтв ( термін виконання – постійно).
5. Науково-педагогічним працівникам кафедри активізувати роботу з підготовки
та видання підручників та навчально-методичних посібників з грифом Уманського
національного університету садівництва та оновити методичні вказівки (щодо
підручників: термін виконання - постійно; щодо методичних вказівок: термін
виконання – до 1.09.2016 року).
6. Колективу кафедри укласти договори на госпрозрахунковій основі (термін
виконання - постійно).
7. Науково-педагогічним працівникам кафедри активізувати роботу щодо
опублікування результатів наукових досліджень у журналах, що цитуються у
міжнародних наукометричних базах даних, зокрема Scopus та Web of Science
(термін виконання - постійно).
8. Викладачам кафедри маркетингу оновити стенд «Методична робота» (термін
виконання – до 1.09.2016 року).
З четвертого питання „Звіт кафедри овочівництва” виступили завідувач
кафедри
овочівництва,
професор
Улянич О.І. та голова комісії, доцент
Мальований М.І.
Заслухавши
та обговоривши доповіді завідувача кафедри овочівництва,
професора Улянич О.І. та голова комісії, доцента Мальованого М.І., Вчена рада
університету ухвалила:
1. Затвердити звіт завідувача кафедри овочівництва Улянич О.І.
2. Розглянути зауваження та пропозиції комісії на наступному засіданні
кафедри.
3. Науково-педагогічним працівникам кафедри овочівництва постійно
вдосконалювати навчальний процес в напрямі підвищення якості проведення
лекцій і практичних занять за рахунок освоєння сучасних технологій навчання та
контролю знань студентів (термін виконання – постійно.
4.
Науково-педагогічним працівникам кафедри овочівництва активізувати
роботу з підготовки та видання підручників та навчально-методичних посібників з
грифом Уманського національного університету садівництва та оновити методичні
вказівки (щодо підручників: термін виконання постійно; щодо методичних
вказівок: термін виконання – до 1.09.2016 року).
5. Колективу кафедри укласти договори на госпрозрахунковій основі (термін
виконання - постійно).

6. Колективу кафедри якісно покращити ведення профорієнтаційної роботи з
випускниками шкіл і коледжів (термін виконання - постійно).
7. Науково-педагогічним працівникам кафедри активізувати роботу щодо
опублікування результатів наукових досліджень у журналах, що цитуються у
міжнародних наукометричних базах даних, зокрема Scopus та Web of Science
(термін виконання - постійно).

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 26 травня 2016 року
Присутні: 56 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

2.

Обрання на посаду директора ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж
Уманського НУС кандидата економічних наук, доцента Андрющенка Андрія
Миколайовича.
Обрання на посаду директора ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС
Потабенка Олександра Анастасійовича.

4.

Звіт кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем.
Доп.: завідувач кафедри економічної кібернетики та інформацій-них систем,
доцент Гринчак О.В., голова комісії – проректор з науково-педагогічної
роботи, доцент Мальований М.І.
Звіт кафедри менеджменту.

5.

Доп.: завідувач кафедри менеджменту, професор Школьний О.О., голова
комісії – проректор
з
науково-педагогічної
роботи,
доцент
Мальований М.І.
Поточні питання.

3.

З першого питання "Обрання на посаду директора ВСП Тальнівський будівельноекономічний коледж Уманського НУС кандидата економічних наук, доцента Андрющенка
Андрія Миколайовича" виступив проректор з науково-педагогічної роботи, доцент
Мальований М.І.
- 20 травня 2016 року відбулася конференція трудового колективу ВСП
Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського НУС, на якому були
присутніми ректор університету, професор Непочатенко О.О., проректор з науковопедагогічної роботи, доцент Мальований М.І., начальник відділу кадрів Косенко С.В.
Порядок денний конференції трудового колективу ВСП Тальнівський будівельноекономічний коледж Уманського НУС: рекомендація трудового колективу коледжу
Вченій раді Уманського національного університету садівництва кандидатури на
заміщення вакантної посади директора ВСП Тальнівський будівельно-економічний
Уманського НУС.
Голова конференції Піддубна О.В. надала інформацію про те, що до конкурсної
комісії Уманського НУС поступила одна заява претендента на посаду директора ВСП
Тальнівський будівельно-економічний Уманського НУС Андрющенка Андрія
Миколайовича. Подані документи відповідають умовам конкурсу.
За результатами таємного голосування прийнято рішення конференції трудового
колективу ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського НУС:

рекомендувати Вченій раді Уманського національного університету садівництва
кандидатуру Андрющенка Андрія Миколайовича на заміщення вакантної посади
директора Відокремленого структурного підрозділу Тальнівський будівельноекономічний коледж Уманського НУС ( голосували – 76, "за" – 60, "проти" – 8,
"утримались" – 7, "недійсних бюлетенів"- 1).
Відповідно до статті 43 Закону України про вищу освіту та Положення про Вчену
раду Уманського НУС директор коледжу, що є структурним підрозділом Уманського
НУС, обирається Вченою радою Уманського національного університету садівництва з
урахуванням пропозицій колективу коледжу.
З другого питання "Обрання на посаду директора ВСП Шевченківський коледж
Уманського НУС Потабенка Олександра Анастасійовича" виступив проректор з науковопедагогічної роботи, доцент Мальований М.І.
- 20 травня 2016 року відбулися загальні збори трудового колективу ВСП
Шевченківський коледж Уманського НУС, на якому були присутніми ректор
університету, професор Непочатенко О.О., проректор з науково-педагогічної роботи,
доцент Мальований М.І., начальник відділу кадрів Косенко С.В.
Порядок денний загальних зборів трудового колективу ВСП Шевченківський
коледж Уманського НУС: рекомендація трудового колективу коледжу Вченій раді
Уманського національного університету садівництва
кандидатури на заміщення
вакантної посади директора ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС.
Голова зборів Яворська Л.А. надала інформацію про те, що до конкурсної комісії
Уманського НУС поступила одна заява претендента на посаду директора ВСП
Шевченківський коледж Уманського НУС Потабенка Олександра Анастасієвича. Подані
документи відповідають умовам конкурсу.
За результатами таємного голосування прийнято рішення загальних зборів
трудового колективу ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС: рекомендувати
Вченій раді Уманського національного університету садівництва кандидатуру
Потабенка Олександра Анастасійовича на заміщення вакантної посади директора
Відокремленого структурного підрозділу Шевченківський коледж Уманського НУС (
голосували – 89, "за" – 85, "проти" – 4).
Відповідно до статті 43 Закону України про вищу освіту та Положення про Вчену
раду Уманського НУС директор коледжу, що є структурним підрозділом Уманського
НУС, обирається Вченою радою Уманського національного університету садівництва з
урахуванням пропозицій колективу коледжу.
Заслухавши та обговоривши доповіді проректора з науково-педагогічної роботи,
доцента Мальованого М.І. з першого і другого питань порядку денного, Вчена рада
університету ухвалила:
1. Включити в бюлетень для таємного голосування при обранні на посаду
директора ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського НУС
кандидатуру Андрющенка Андрія Миколайовича.
2. Включити в бюлетень для таємного голосування при обранні на посаду
директора ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС кандидатуру Потабенка
Олександра Анастасійовича.
3. Обрати лічильну комісію у складі Вернюк Н.О., Поліщук Ю.А., Крошка В.О.
4. Затвердити протоколи лічильної комісії.
5. За результатами таємного голосування вважати обраним на посаду
директора ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського НУС
Андрющенка Андрія Миколайовича (голосували – 55, "за" – 53, "проти" – 1, "недійсних
бюлетенів" – 1).

6. За результатами таємного голосування вважати обраним на посаду
директора ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС Потабенка Олександра
Анастасійовича (голосували – 55, "за" – 54, "проти" – немає, "недійсних бюлетенів" –
1).
З третього питання „Звіт кафедри економічної кібернетики та інформаційних
систем” виступили завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних
систем, доцент Гринчак О.В. та голова комісії, доцент Мальований М.І. (доповіді
додаються до протоколу).
Заслухавши
та обговоривши доповіді завідувача кафедри економічної
кібернетики та інформаційних систем, доцента Гринчака О.В. та голови комісії,
доцента Мальованого М.І., Вчена рада університету ухвалила:
1. Затвердити звіт завідувача кафедри економічної кібернетики та
інформаційних систем Гринчака О.В.
2. Розглянути зауваження та пропозиції комісії на наступному засіданні
кафедри.
3. Викладачам кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем
постійно вдосконалювати навчальний процес в напрямі підвищення якості
проведення лекцій і практичних занять на сонові освоєння сучасних технологій
навчання та контролю знань студенів.
4. Викладачу кафедри Шаймухамєтовій В.Р., яка закінчила навчання в
аспірантурі, подати до захисту дисертаційну роботу не пізніше 30 червня 2017
року.
5. Викладачам кафедри активізувати роботу з підготовки та видання підручників
та навчально-методичних посібників з грифом Уманського НУС накладом, що
перевищує 300 примірників.
6. Колективу кафедри укласти договори на госпрозрахунковій основі.
7. Колективу кафедри, навчальному відділу, деканату факультету економіки і
підприємництва оптимізувати роботу навчальних лабораторій кафедри.
8. Кафедрі економічної кібернетики та інформаційних систем якісно покращити
ведення профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл і коледжів.
9. Кафедрі розглянути можливість у 2017 році ліцензувати підготовку бакалаврів
зі спеціальності "Інформаційні технології".
З четвертого питання „Звіт кафедри менеджменту” виступили завідувач
кафедри менеджменту, професор Школьний О.О. та голова комісії, доцент
Мальований М.І. (доповіді додаються до протоколу).
Заслухавши та обговоривши доповіді завідувача кафедри менеджменту,
професора Школьного О.О. та голови комісії, доцента Мальованого М.І., Вчена
рада університету ухвалила:
1. Затвердити звіт завідувача кафедри менеджменту Школьного О.О.
2. Розглянути зауваження та пропозиції комісії на наступному засіданні
кафедри.
3. Викладачам кафедри менеджменту постійно вдосконалювати навчальний
процес в напрямі підвищення якості проведення лекцій і практичних занять за
рахунок освоєння сучасних технологій навчання та контролю знань студентів.
4.
Викладачам кафедри активізувати роботу з підготовки та видання
підручників та навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і
науки України накладом не менше 300 примірників та оновити методичні вказівки,
які були видані до 2015року.
5.Колективу кафедри укласти договори на госпрозрахунковій основі.

6. Кафедрі менеджменту якісно покращити ведення профорієнтаційної роботи з
випускниками шкіл і коледжів.
7. Розширити обсяг співробітництва з Університетом Бремен, залучивши до
обміну не тільки викладачів, але й студентів факультету менеджменту, уклавши
додаткову угоду щодо обміну студентами.
8. Збільшити обсяг статей, надрукованих у журналах, що цитуються у
міжнародних наукометричних базах даних.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 16 червня 2016 року
Присутні: 50 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про розвиток університетського центру та забезпечення ступеневої підготовки
здобувачів вищої освіти.
Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Мальований М.І.

2.

Про внесення змін у Правила прийому до Уманського НУС.
Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії Сержук О.П.

3.

Конкурсні справи.

4.

Поточні питання.

З першого питання "Про розвиток університетського центру та забезпечення
ступеневої підготовки здобувачів вищої освіти" виступив проректор з науковопедагогічної роботи, доцент Мальований М.І.
Він ознайомив членів Вченої ради університету зі станом підготовки фахівців у
ВСП Уманського НУС. Був проведений аналіз кількості вступників за скороченим
терміном до університету за 2013-2015 рр. Наголошено про інтерес роботодавців у
спільній участі по підготовці фахівців на основі ступеневої освіти. Обгрунтовано
необхідність розширення в університеті переліку ліцензованих спеціальностей за
рахунок відкриття тих, за якими ведеться підготовка у ВСП Уманського НУС.
Мальований М.І. проінформував Вчену раду про стан навчальної, організаційної,
методичної роботи та практичної підготовки студентів у ВСП Уманського НУС,
перевірка яких здійснювалася протягом останнього місяця згідно останніх рішень
ректорату. Наголошено про необхідність більш тісної співпраці університету та ВСП
Уманського НУС у сфері навчальної, методичної роботи, а також практичної
підготовки студентів. Запропоновано деканатам факультетів розробити плани щодо
такої співпраці на наступний навчальний рік.
В обговоренні питання брали участь професор кафедри агрохімії і
ґрунтознавства
Господаренко Г.М.
та
ректор
університету, професор
Непочатенко О.О.
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної
роботи, доцента Мальованого М.І., Вчена рада університету ухвалила:
1. Директорам відокремлених структурних підрозділів сприяти розвитку
ступеневої підготовки здобувачів вищої освіти в університетському центрі шляхом
проведення профорієнтаційної роботи серед студентів відокремлених структурних

підрозділів Уманського НУС (сприяти продовженню навчання за ступеневою
підготовкою в Уманському НУС не менше 70 % випускників ВСП, що виявили
бажання продовжувати навчання в університеті).
Відповідальні: директори відокремлених структурних підрозділів Уманського
НУС.
Термін виконання: постійно.
2. Звіт директорів відокремлених структурних підрозділів Уманського НУС щодо
ступеневої підготовки здобувачів вищої освіти заслухати на Вченій раді
університету.
Відповідальні: директори відокремлених структурних підрозділів Уманського
НУС.
Термін виконання: вересень 2016 року.
3. Факультетам розробити плани співпраці з ВСП Уманського НУС у сфері
навчальної, методичної роботи та практичної підготовки студентів на наступний
навчальний рік.
Відповідальні: декани факультетів, директори відокремлених структурних
підрозділів Уманського НУС, проректор з науково-педагогічної роботи.
Термін виконання: до 1.09.2016р.
4. Дослідити питання щодо можливості ліцензування на наступний навчальний
рік спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та 121 Інженерія
програмного забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології.
Відповідальні: завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних
систем.
Термін виконання: до 1.09.2016р.
5. Дослідити питання щодо можливості ліцензування на наступний навчальний
рік спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) галузі знань
27 Транспорт.
Відповідальний - завідувач кафедри процесів, машин та обладнання
агропромислового виробництва .
Термін виконання: до 1.09.2016р.
З другого питання "Про внесення змін у Правила прийому до Уманського НУС"
виступив відповідальний секретар приймальної комісії Сержук О.П.
Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря
приймальної комісії Сержука С.П., Вчена рада університету ухвалила: внести зміни
до затверджених рішенням Вченої ради Уманського НУС Правил прийому
Уманського національного університету садівництва у 2016 році (протокол № 1 від
14.12.2015 року), а саме:
1. Розділ 4 пункт 6.5. викласти у наступній редакції:
Терміни зарахування вступників за державним замовленням та за кошти
фізичних та юридичних осіб — 23 серпня;
2. Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та
спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та
нормативні терміни навчання викласти у наступній редакції (див. Додаток 1);
3. Додаток 4. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та
спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та
нормативні терміни навчання викласти у наступній редакції (див. Додаток 4);
4. У зв'язку зі зміною акту узгодження спеціальностей відповідно до наказу
МОН від 12.04.2016 р. №419 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 6 листопада 2015 року № 1151" внести зміни у додатки 14 та 15
відповідно 1, 3, 5.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 12 липня 2016 року
Присутні: 43 члени Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.

Про внесення змін у Правила прийому до Уманського НУС.
Доп.: відповідальний секретар Приймальної комісії Сержук О.П.
Поточні питання.

З першого питання "Про внесення змін у Правила прийому до Уманського НУС"
виступив відповідальний секретар Приймальної комісії Сержук О.П.
Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря
Приймальної комісії Сержука О.П., Вчена рада університету ухвалила: внести
зміни до затверджених рішенням Вченої ради Уманського НУС Правил прийому
Уманського національного університету садівництва у 2016 році (протокол № 1 від
14.12.2015 року):
I. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2016
року №622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки Українивід
15 жовтня 2015 року № 1085» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14
червня 2016 р. за № 860/28990 внести зміни до затверджених рішенням Вченої ради
Уманського НУС Правил прийому Уманського національного університету
садівництва у 2016 році (протокол № 1 від 14.12.2015 року), а саме:
1) по всьому тексту слова «кошти державного бюджету» замінити словами
«державним замовленням»;
2) у розділі І:
у пункті 1:
абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: «Конкурсний бал при
розрахунках округлюється з точністю до 0,001.»;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом,
щодо зарахування на навчання до Уманського НУС на основі базової чи повної
загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Правил;»;
у пункті 3:
абзац другий після слів «юридичних осіб» доповнити словами «(на умовах
контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Уманський НУС на проведення
наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії або доктора наук)»;
пункт 4 доповнити новими абзацами п’ятим та шостим такого змісту:
«Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи,
яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які
перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово
окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного
освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом
України "Про вищу освіту".
Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають
вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в
межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення

прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України.»;
пункт 7 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним
замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньокваліфікаційними рівнями) та формами навчання.»;
3) пункт 4 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«4. Рішення приймальної комісії стосовно максимального обсягу державного
замовлення за спеціальностями для вступників для здобуття вищої освіти ступенів
бакалавра на денну форму навчання в межах, що не перевищують обсяг
державного замовлення попереднього року більше ніж на 25 відсотків в межах
ліцензованого обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15
червня. У разі якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше
8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення
може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за
спеціальностями. Максимальні обсяги державного замовлення погоджуються з
відповідними державними замовниками.»;
4) у розділі ІІІ:
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною
загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання знань і вмінь вступників та/або з урахуванням результатів творчого
конкурсу при вступі на спеціальності (напрями підготовки), передбачені Переліком
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня
творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15
жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04
листопада 2015 року за № 1351/27796, крім випадків, передбачених у розділах VII,
IX, XVII цих Правил.»;
пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого
спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню,
передбаченому для такого типу документів.»;
у пункті 6:
абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: «У разі відсутності з
об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається
таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу
документів.»;
6) у розділі IV:
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної
загальної середньої освіти і складають вступні іспити у вищих навчальних закладах,
зокрема відповідно до розділу VII цих Правил, а також проходять співбесіду
відповідно до розділу IX цих Умов, закінчується о 18.00 годині 20 липня (крім
категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття
освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної
операції»). Співбесіди проводяться з 21 до 24 липня, а вступні іспити − з 21 до 27
липня.
Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих
до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту
за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня.
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на
місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XV цих Умов до
18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі
повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не
пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються
з конкурсу на інші місця за державним замовленням.
Вступники, які належать до категорій, зазначених в абзаці другому цього
пункту, і не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах.»;
абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:
«7. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня
бакалавра за денною формою навчання на основі повної загальної середньої
освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі
конкурсного бала за кожною спеціальністю згідно з виставленими вступниками
пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права
здобувати вищу освіту за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше
12.00 години 01 серпня.»;
пункт 10 після слова «програмами» доповнити словами «за денною формою
навчання»;
7) у розділі V:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Вступники для здобуття ступенів молодшого бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на
участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної
середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих
Правил) та зарахування за квотами (розділ Х цих Правил), подають заяви тільки в
електронній формі. Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять
спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним
замовленням на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності
(спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому
за державним замовленням, не обмежується.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.»;
у пункті 3:
в абзаці другому слова «молодшого бакалавра,» виключити;
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
«Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
у пункті 4:
в абзаці сьомому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійнотехнічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства
«Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального
закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.»;
у пункті 5:
в абзаці третьому слова «відповідного рівня» виключити;
в абзаці п’ятому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»;
пункт 10 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія
здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його
сканованої копії (фотокопії).»;
у пункті 12 слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»;
8) у розділі VII:
у пункті 1:
після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Уманський національний університет садівництва може запропонувати
вступнику можливість вибору одного з предметів, крім обов’язкового.»
у пункті 2 :
після абзацу першого доповнити пункт таким змістом:
«Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Середній бал документа про повну
загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до
десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну
середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:
«3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної
бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну
шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну
середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної
шкали, наведеної у додатку 4 до цих Умов. У разі відсутності з об’єктивних причин
додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.»;
доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:
«7. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у
міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки, а також є чемпіонами і призерами Олімпійських,
Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, за спеціальностями в галузі фізичної
культури та спорту зараховуються по 200 балів з двох предметів».
У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8 та викласти його у такій редакції:
«10. Вступні випробування до аспірантури Уманського національного
університету садівництва складаються з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра
з відповідної спеціальності);
вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального
закладу
(наукової
установи)
в
обсязі,
який
відповідає
рівню
B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив
свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL,
або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge
English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим
балом;
інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації
дослідницьких пропозицій чи досягнень).
Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів
конкурсу визначається в Правилах прийому до Уманського НУС.
Відповідно до Правил прийому до Уманського НУС особам, які вступають до
аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі
магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
Уманського НУС протягом одного календарного року.»;
9) у розділі VII:

пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному
закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому
числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано
учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну
цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними
положеннями про проходження військової служби громадянами України.»;
доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:
«3. У встановленому цими Правилами порядку брати участь у конкурсі за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з
конкурсних предметів в Уманському НУС (за їх вибором) мають право особи, яким
таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін
до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем
проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.»;
10) пункт 3 розділу IХ викласти в такій редакції:
«3. Уманський НУС оголошує рекомендованих до зарахування за результатами
співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали
рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним
замовленням відповідно до пункту 1 розділу XIV цих Правил до 18.00 години 27
липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним
замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.
Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за
державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті
1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають
право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного
бала.»;
11) розділи Х, XI викласти в такій редакції:
«X. Зарахування в межах встановлених квот
1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах
встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1–3 розділу
VIII цих Правил.
2. Ці квоти встановлюються Уманським НУС у межах десяти відсотків
максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються
одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до
пункту 4 розділу ІІ цих Правил.
3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах
встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»,
надаються у встановленому порядку.
5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не
зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право
брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
XI. Право на першочергове зарахування
1. Право на першочергове зарахування до Уманського НУС мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане
таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих
військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній
операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,
або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах
проведення антитерористичної операції;
- діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
- 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;
- особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний
зв'язок
інвалідності
з
Чорнобильською
катастрофою,
хворі
внаслідок
Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які
постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії
до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи,
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є
шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких
загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II
групи;
- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах,
перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки;
- чемпіони і призери Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор – за
спеціальністю фізична культура і спорт;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року
№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання
молоді» надане таке право;
- вступники, яким це право визначено Правилами прийому до Уманського НУС.
2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю,
визначеною в пункті 1 цього розділу.»;
12) у розділі ХІІ:
абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
«вступники, які мають право на зарахування за квотами;»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий
список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому
конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до
розділу ХІІ цих Умов (для вступників на основі повної загальної середньої освіти),
а в разі необхідності з використанням такої послідовності:
- особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
- особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;
- особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними
ваговими коефіцієнтами;
- особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.
Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому −
сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити
послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює
відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів
та вносить його до Єдиної бази.»;
абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:
«зарахування за квотами або співбесідою;»;
13) у пункті 1 розділу XІII:
в абзаці першому слова і цифри «визначений пунктом 8 розділу V цих Правил»
замінити словами «визначений цими правилами»;
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим та викласти
його у такій редакції:
«Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється
в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за
державним замовленням, за спеціальностями, за їх відсутності – у межах
ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними
вступником під час подання заяв.»;
14) розділ XVII викласти в такій редакції:
«XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у
вищих навчальних закладах України
1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із
Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03
червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва
областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративнотериторіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів
України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в
Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання
іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від
01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти
фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну
академічну мобільність.
3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, вступають до Уманського НУС за акредитованими освітніми
програмами (спеціальностями):

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01
березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра,
магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами
оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №
2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.
Навчальний заклад здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі
документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально
необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з
яких проводиться співбесіда.
Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні
вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних
прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень
освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право
для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до
законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців
Правилами прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у Правилах
прийому до Уманського НУС та оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Уманського НУС.
4. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до Уманського НУС на
підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
5. Строки прийому заяв, проведення співбесід, творчих конкурсів та
зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою
навчання і вступають до Уманського НУС, визначаються Приймальною комісією.
6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України,
приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до Уманського НУС
України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
7. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного
українця, при вступі до Уманського НУС користуються такими самими правами на
здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими
Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного
українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до Уманського НУС за
співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.»;
15) додаток 4 до Умов викласти в новій редакції, що додається;
2. Унести до розділу ІІ Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі
на участь у конкурсному відборі до Уманського НУС України в 2016 році,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року
№ 1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за
№ 1352/27797, такі зміни:
1) пункт 3 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до
документа про повну загальну середню освіту.»;
2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
«У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію
особистого електронного кабінету.».

3. По всьому тексту Положення про приймальну комісію вищого навчального
закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня
2015 року № 1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада
2015 року за № 1353/27798, слова «поза конкурсом» замінити словами «за
квотами».
II. Відповідно до наказу від МОН України від 02.07.2016 № 755 «Про
затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів
України в 2016 році», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2016
року за №928/29058 внести зміни до затверджених рішенням Вченої ради
Уманського НУС Правил прийому Уманського національного університету
садівництва у 2016 році (протокол № 1 від 14.12.2015 року), а саме:
1. Пункт 4 розділу ІІ після слів «обсягу за спеціальностями» доповнити
словами «(окрім коледжів і технікумів).».
2. Розділ ІІІ: доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
«9. Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право за
індивідуальною програмою бути поновленими для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в
межах галузі знань спеціальністю в Уманському НУС або іншому вищому
навчальному закладі.
Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня магістра мають право за
індивідуальною програмою бути поновленими для здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі
знань спеціальністю в Уманському НУС або іншому вищому навчальному
закладі.».
3. У розділі V:
1) абзац перший пункту 12 викласти у такій редакції:
«12. Строки вступної кампанії на навчання на основі ступенів бакалавра,
магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за усіма формами навчання,
а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за
заочною формою навчання визначаються Правилами прийому. При цьому
зарахування на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше 15
вересня, крім випадків, передбачених у розділі XVIII цих Умов.».
4. Пункт 1 розділу VI доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Вищі навчальні заклади створюють консультаційні центри при приймальних
комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній
формі.».
5. У розділі XІ:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої
освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в
пунктах 1, 2 розділу VIII цих Правил, а також особи, яким таке право надано
Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України". Право на зарахування на основі базової
чи повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів або за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, яким таке право
надано Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія
проведення антитерористичної операції".».
2) пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Ці квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти
відсотків (але не менше одного місця) та тридцяти відсотків (у вищих навчальних
закладах (структурних підрозділах вищих навчальних закладів), які функціонують
на території Донецької та Луганської областей) максимального (загального) обсягу
державного замовлення за спеціальностями (спеціалізаціями) і оголошуються
одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до
пункту 4 розділу ІІ цих Правил.».

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 5 серпня 2016 року
Присутні: 42 члени Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про внесення змін у Правила прийому до Уманського НУС.
Доп.: відповідальний секретар Приймальної комісії Сержук О.П.

2.

Поточні питання.

З першого питання "Про внесення змін у Правила прийому до Уманського НУС"
виступив відповідальний секретар Приймальної комісії Сержук О.П.
Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря
Приймальної комісії Сержука О.П., Вчена рада університету ухвалила внести зміни
до затверджених рішенням Вченої ради Уманського НУС Правил прийому
Уманського національного університету садівництва у 2016 році (протокол № 1 від
14.12.2015 року), а саме: відповідно до протоколу засідання Ліцензійної комісії
Міністерства освіти і науки України № 13/1 від 02.08.2016 р. розпочати набір
абітурієнтів за освітніми програмами "Магістр" за наступними спеціальностями:
- 051 Економіка (денна форма навчання – 15 місць, заочна форма навчання –
25 місць);
- 071 Облік і оподаткування (денна форма навчання – 30 місць, заочна форма
навчання – 90 місць);
- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна форма навчання –
20 місць, заочна форма навчання – 30 місць).

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 30 серпня 2016 року
Присутні: 47 членів Вченої ради

1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про висунення кандидатури завідувача кафедри овочівництва, доктора
сільськогосподарських наук, професора Улянич Олени Іванівни на заміщення
вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України за
спеціальністю агрономія (овочівництво).

2.

3.

Доп.: проректор
з наукової та інноваційної діяльності, професор
Карпенко В.П.
Про підтримку кандидатури доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча
науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і
техніки Піддубного Володимира Антоновича на заміщення вакансії членакореспондента Національної академії аграрних наук України за спеціальністю
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (свинарство).
Доп.: проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор
Карпенко В.П.
Поточні питання:
1) про зміни в складі Вченої ради університету;
2) про зарахування в докторантуру зі спеціальності 201 Агрономія старшого
викладача кафедри технології зберігання і переробки зерна Дрозд Ольги
Олександрівни;
3) про рекомендацію наукових проектів для участі в конкурсі МОН проектів
наукових досліджень і розробок з фінансуванням із загального фонду
державного бюджету.

З першого питання "Про висунення кандидатури завідувача кафедри
овочівництва, доктора сільськогосподарських наук, професора Улянич Олени Іванівни на
заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України за
спеціальністю агрономія (овочівництво)" виступив проректор з наукової та інноваційної
діяльності, професор Карпенко В.П.
- Професор Улянич О.І. інтенсивно і плідно працює на науковій ниві, проведено
комплексні теоретичні й експериментальні дослідження, за рахунок яких вирішено
проблему сучасних технологій вирощування зеленних і пряних овочевих рослин в
Україні. У результаті наукових пошуків встановлено загальні закономірності
формування високої врожайності та поживної цінності зеленних і пряних рослин
залежно від комплексу прийомів та елементів технології вирощування, розроблено і
рекомендовано господарствам вирощувати ранньостиглі високоврожайні і якісні
сорти, виведено і запропоновано нові сорти салату посівного та шпинату городнього.
Проведено оцінку сортів і гібридів зеленних і пряно-ароматичних рослин за
врожайністю та визначено кращі з них. Досліджено і обґрунтовано ефективність
вирощування розсади салату посівного головчастої різновидності, васильків
справжніх та селери коренеплідної в касетах і визначено оптимальний об’єм чарунок
та строки висаджування у відкритий ґрунт. Встановлено оптимальні способи сівби,
схеми розміщення з відповідною густотою для зеленних і пряно-ароматичних рослин
в умовах відкритого і закритого ґрунту. Проведено дослідження і визначено ефективні
регулятори росту для підвищення врожайності, за яких не погіршується якість
продукції зеленних і пряних рослин, встановлено норми внесення добрив для салату
посівного на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому. Розроблено науковометодичні підходи для біотехнологічного розмноження салату посівного та селери
коренеплідної in vitro, що забезпечують максимальний вихід оздоровленого садивного
матеріалу. На основі енергетичної оцінки розроблено ефективні, екологічно-безпечні,
економічно-вигідні інноваційні елементи технології вирощування зеленних і пряних
овочів в Україні. Професор Улянич О.І. впроваджує свої розробки у виробництво у
центральних областях України.
Улянич О.І. є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських
дисертацій Д 26.004.10 у Національному університеті біоресурсів і природокористування
України та Д 65.357.01 в Інституті овочівництва і баштанництва НААН. У 2015 р. професор
Улянич О.І. створила та очолила раду із захисту дисертацій в Уманському НУС з

спеціальностей овочівництво і селекція та насінництво. Неодноразово виступала
опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій (16 разів за 2012-2016 рр.).
Опублікувано 178 наукових і навчально-методичних праць, серед яких дві
монографії, чотири навчальні посібники з Грифом МОН України, наукові статті,
рекомендації виробництву, методичні розробки, тощо.
Винахідницька робота пов’язана з розробкою елементів технології
вирощування і селекцією зеленних і пряних рослин. Створено десять сортів зеленних
і пряних рослин, два з яких, зокрема сорти салату посівного листкового Переможець і
шпинату городнього Малахіт, занесено до Державного Реєстру сортів рослин,
придатних до поширення в Україні. За результатами досліджень отримано 10 патентів
на корисні моделі та три свідоцтва генетичного фонду рослин ім. Юр’єва.
Міністерство освіти України залучає професора Улянич О.І. до проведення
акредитації ВУЗів, Очолювала Державну атестаційну і акредитаційну комісію на
агрономічному факультеті Подільського державного аграрно-технічного університету.
Професор є членом редакційної колегії збірника наукових праць та Вісника
Уманського НУС, міжвідомчого тематичного наукового збірника ІОБ НААН України,
Ради Черкаського інституту агропромислового комплексу, тощо.
Улянич О.І. уміло і результативно поєднує працю науковця і педагога, упродовж
25 років читає курс лекцій студентам чотирьох факультетів Уманському НУС. Під
науковим керівництвом професора захищено понад 300 дипломних робіт на здобуття
науково-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст і магістр. У даний час є членом
ЕК факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського НУС.
Активно займається навчальною, науковою і виховною роботою, відповідала за
наукову роботу студентів, постійно є заступником голови комітету з підготовки І і ІІ
етапу студентської олімпіади зі спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство»,
здійснювала керівництво студентським науковим гуртком кафедри. Регулярно є
організатором і учасником роботи міжнародних і регіональних науково-практичних та
методичних конференцій, семінарів, днів поля. Є членом Президії Міжнародної
асоціації виробників часнику, Міжнародної асоціації грибовиробників.
Професор Улянич О.І. умілий організатор наукового процесу: очолює наукову
школу, підготовлено шість кандидатів наук і далі продовжує готувати аспірантів і
докторантів.
За досягнуті успіхи у виробничій, викладацькій і науковій діяльності нагороджена
Почесними грамотами Міністерства освіти України (2001 р.), Міністерства аграрної
політики та продовольства України (2011 р.), Черкаської ОДА та ради профспілок
працівників АПК (2007, 2016 рр.), Уманської міської, районної рад та
райдержадміністрації (2010, 2015 рр.), Уманського НУС (2005, 2010, 2014, 2015 рр.),
УНДІС (1985 р.), відзнакою – нагрудним знаком Уманської міської ради «Кращий за
професією» (2013 р.).
Високий рівень навчально-педагогічної майстерності, наукових досягнень,
ґрунтовність доведених наукових положень, широка апробація результатів
досліджень здобувача є підставою для висунення кандидатури завідувача кафедри
овочівництва, доктора сільськогосподарських наук, професора Улянич Олени Іванівни на
заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України за
спеціальністю агрономія (овочівництво).
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової та інноваційної
діяльності, професора Карпенка В.П., Вчена рада університету ухвалила:
1. Обрати лічильну комісію у складі Осокіної Н.М. Гузаря Б.С., Шлапака В.П.
2. Включити в бюлетень для таємного голосування кандидатуру Улянич Олени
Іванівни щодо висунення її на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної
академії аграрних наук України за спеціальністю агрономія (овочівництво).

3.
За результатами таємного голосування висунути кандидатуру Улянич Олени
Іванівни на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук
України за спеціальністю агрономія (овочівництво) (голосували – 47, "за" – 47, "проти" –
немає, "недійсних бюлетенів" – немає ).
З другого питання "Про підтримку кандидатури доктора технічних наук,
професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії
України в галузі науки і техніки Піддубного Володимира Антоновича на заміщення
вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України за
спеціальністю технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (свинарство)"
виступив проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор Карпенко В.П.
- Київський національний торгово-економічний університет висунув
кандидатуру доктора технічних наук, професора Піддубного В.А. на заміщення
вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України за
спеціальністю технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (свинарство)
та звернувся до нас з проханням про підтримку.
Володимир Антонович народився 1 січня 1965 р. в с. Тихий Хутір
Жашківського р-ну Черкаської обл. З 1972 р. навчався у Тихо-Хутірський 8-річній
школі, яку закінчив у 1979 р. з відзнакою.
З 1980 по 1984 рр. навчався у Київському технікумі залізничного транспорту, а
з 1984 по 1986 рр. перебував у лавах Радянської Армії.
З 1987 по 1998 рр. працював інженером-механіком на МП «Модуль».
У 1993 р. закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості
(КТІХП) за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв».
У 1997 р. закінчив Київський інститут післядипломної освіти керівників і
спеціалістів агропромислового комплексу, одержавши диплом економістабухгалтера.
У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка методів
розрахунку і удосконалення обладнання систем виробництва солоду».
У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
технічних наук на тему «Наукові основи і апаратурне оформлення перехідних
процесів харчових і мікробіологічних виробництв».
З 2001 р. працював на посаді наукового співробітника, а з 2002 р. – старшого
наукового співробітника КТІХП.
З 2008 р. по 2010 р. працював на посаді головного наукового співробітника
проблемної науково-дослідної лабораторії Національного університету харчових
технологій.
З 2003 р. за сумісництвом працював на посаді доцента, а з 2006 р. по
теперішній час – працює на посаді професора кафедри «Технічна механіка і
пакувальна техніка» НУХТ.
З жовтня 2010 р. по вересень 2011 р. – працював на посаді проректора з
науково-організаційної роботи навчального комплексу НУХТ.
З 2011 р. по 2014р. працював на посаді головного наукового співробітника
проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ.
З січня по вересень 2015 р. працював на посаді завідувача кафедри харчових
технологій Київського кооперативного інституту бізнесу і права.
З вересня 2015 р. по теперішній час працює на посаді професора кафедри
технології і організації ресторанного господарства Київського національного
торговельно-економічного університету.
Доктор технічних наук з 2008 р.
Атестат професора по кафедрі технічної механіки і пакувальної техніки НУХТ
отримав у 2008 р.

Напрямок його наукової діяльності стосується інтенсифікації енерго- та
масообмінних процесів і розробки нових технологій та обладнання для стабілізації
якісних показників харчової продукції.
Піддубний Володимир Антонович є членом двох спеціалізованих вчених рад
НУХТ по захисту кандидатських і докторських дисертацій, а також входить до складу
редакційної колегії журналів "Харчова промисловість" та "Наукові праці НУХТ".
Вчений має понад 350 наукових публікацій, у тому числі 27 підручників,
навчальних посібників та монографій, 135 патентів України на винаходи та корисні
моделі.
Підготував 2 кандидатів технічних наук, є науковим консультантом здобувача
наукового ступеня доктора технічних наук, який планує захист дисертації у 2016 р.
Піддубний В.А. – досвідчений спеціаліст, який започаткував наукову школу,
що поєднує підготовку спеціалістів з галузей механіки, термодинаміки, енерго- і
масообмінних процесів. Теоретичні знання Піддубного В.А. суттєво доповнюються
здібностями винахідника, в переліку досягнень якого налічується більше 100
патентів України, що впроваджені і пройшли промислові випробування зі значним
економічним ефектом в цукровій, бродильній, кондитерській, молочній та інших
галузях харчової промисловості.
Важливою складовою винахідницької діяльності є забезпечення технологій
використання вторинних і сировинних ресурсів. Настійливі пошуки Піддубного В.А.
дозволили створити нові підходи в оцінці ресурсів та резервів в традиційних
технологіях. Так, наприклад, важливою є пропозиція щодо газорідинних систем з
переходом до поняття квазіпружних середовищ. Це дозволяє, нарешті, вирішити
питання про визначення частот їх власних коливань і досягти можливостей
переводити їх до режимів роботи по масообміну, наближених до резонансних.
Професійна діяльність Піддубного В.А. характеризується високим рівнем
компетентності, відповідальності, ініціативності.
На особливу увагу заслуговує здатність до пошуку нових рішень
технологічних проблем на виробництві, які захищені патентами України.
Піддубний В.А. володіє сучасними комп'ютерними технологіями і програмами,
вміє здійснювати аналіз і відбір інформації, пошук потрібних рішень. Має високий
рівень працездатності, проявляє активність і творчий підхід до справи,
принциповість і послідовність у роботі.
Плідна праця професора Піддубного В.А. високо шанується у наукових колах.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів, Почесною відзнакою
"Відмінник освіти України" та Почесною грамотою Київської обласної державної
адміністрації.
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової та інноваційної
діяльності, професора
Карпенка В.П., Вчена рада університету ухвалила:
підтримати кандидатуру доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і
техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Піддубного
Володимира Антоновича на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної
академії аграрних наук України за спеціальністю технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва (свинарство) (голосували - 47, "за" - 47, "проти" - немає,
"утримались" - немає ).

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 6 вересня 2016 року
Присутні: 48 членів Вченої ради

1.

2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Обрання делегатів Другого всеукраїнського з'їзду вищих навчальних закладів
державної форми власності.
Доп.: ректор університету, професор Непочатенко О.О.
Про звернення Асоціації працівників аграрних навчальних закладів України щодо
включення кандидатур до складу членів Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти.
Доп.: ректор університету, професор Непочатенко О.О.

З першого питання " Обрання делегатів Другого всеукраїнського з'їзду вищих
навчальних закладів державної форми власності" виступила ректор університету,
професор Непочатенко О.О.
Проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Мальований М.І. вніс пропозицію
делегувати для участі в роботі Другого всеукраїнського з'їзду вищих навчальних закладів
державної форми власності ректора університету, професора Непочатенко О.О. та
першого проректора, доцента Мостов'яка І.І.
Вчена рада університету ухвалила: обрати делегатами Другого всеукраїнського
з'їзду вищих навчальних закладів державної форми власності:
- доктора економічних наук, професора, ректора Уманського національного
університету садівництва Непочатенко Олену Олександрівну;
- кандидата сільськогосподарських наук, доцента, першого проректора Уманського
національного університету садівництва Мостов'яка Івана Івановича.
З другого питання " Про звернення Асоціації працівників аграрних навчальних
закладів України щодо включення кандидатур до складу членів Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти" виступила ректор університету, професор
Непочатенко О.О.
Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету, професора
Непочатенко О.О., Вчена рада університету ухвалила: звернутись з проханням до
Другого всеукраїнського з'їзду вищих навчальних закладів державної форми власності про
включення кандидатур Голови Державної інспекції навчальних закладів України Гурака
Р.В. і директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
Шевцова А.Г. до складу членів Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 20 вересня 2016 року
Присутні: 57 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про підсумки вступної кампанії 2016 року та заходи щодо покращення
профорієнтаційної роботи.
Доп.: перший проректор, доцент Мостов'як І.І

2.

Конкурсні справи.

3.

Поточні питання.

З першого питання " Про підсумки вступної кампанії 2016 року та заходи щодо
покращення
профорієнтаційної роботи" виступив перший проректор, доцент
Мостов'як І.І. (доповідь додається до протоколу).
Заслухавши
та
обговоривши
доповідь першого проректора, доцента
Мостов'яка І.І., Вчена рада університету ухвалила:
1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, директорам відокремлених
структурних підрозділів довести дану інформацію до відома викладачів і
співробітників навчальних закладів.
2. Розширити ліцензований обсяг прийому за освітнім рівнем магістра за
спеціальностями, по яких було виконано ліцензований обсяг набору студентів
(відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр; термін виконання –
до 1 червня 2017 року).
3. Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2016–2017 навчальний рік.
4. Переглянути списки ініціативних профорієнтаційних груп викладачів Уманського
національного університету садівництва та затвердити їх (відповідальні: проректор з
науково-педагогічної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр, підготовче
відділення, приймальна комісія; термін виконання – до 1 жовтня 2016 року).
5. Для своєчасного проведення профорієнтаційної роботи оновити рекламну та
сувенірну продукцію (відповідальні: підготовче відділення, декани факультетів; термін
виконання – до 1 жовтня 2016 р.).
6. З метою виконання ліцензованого обсягу прийому студентів викладачам
ініціативної профорієнтаційної групи розпочати
профорієнтаційну роботу у
закріплених за ними районах та областях (відповідальні: декани факультетів,
завідувачі кафедр, викладачі ініціативної профорієнтаційної групи; термін виконання з 1 по 30 жовтня 2016 р.).
7. Підготовчому відділенню здійснювати в соціальних мережах та інших ресурсах
інтернету моніторинг реклами про університет (відповідальний - зав. підготовчим
відділенням Чернега І.І.).
8. Розробити та затвердити Правила прийому вступу до університету на 2017 р.
(відповідальні: перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, декани
факультетів, відповідальний секретар приймальної комісії; термін виконання –
листопад 2016 р.)
10. Видати ювілейний випуск університетської газети (відповідальні – нач.
редакційно-видавничого відділу Барабаш Л.В.; термін виконання – до 1 листопада
2016 року.)

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 11 жовтня 2016 року
Присутні: 48 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

2.

Про результати перевірки Уманського НУС Державною інспекцією навчальних
закладів України.
Доп.: перший проректор, доцент Мостов'як І.І.
Затвердження плану заходів щодо усунення виявлених Державною інспекцією
навчальних закладів України недоліків і порушень відповідно до результатів
планової (вибіркової) перевірки Уманського національного університету
садівництва 22-30 вересня 2016 року.
Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Мальований М.І.

3.

Затвердження тем наукових робіт, індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи аспірантів, що навчаються за освітньонауковим рівнем доктор філософії.
Доп.: завідувач докторантури та аспірантури, доцент Мостов'як С.М.

4.

Поточні питання.

З першого питання "Про результати перевірки Уманського НУС Державною
інспекцією навчальних закладів України" виступив перший проректор, доцент
Мостов'як І.І. Він ознайомив присутніх із Актом перевірки Державною інспекцією
навчальних закладів України додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги
у сфері вищої освіти, вимогам законодавства про вищу освіту №01-13/132 – 03-06/1 (Акт
перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої
освіти, вимогам законодавства про вищу освіту №01-13/132 – 03-06/1 знаходиться в
головного бухгалтера університету).
Заслухавши доповідь першого проректора, доцента Мостов'яка І.І., Вчена рада
університету ухвалила: інформацію про результати перевірки Уманського НУС
Державною інспекцією навчальних закладів України взяти до відома.
З другого питання „Затвердження плану заходів щодо усунення виявлених
Державною інспекцією навчальних закладів України недоліків і порушень відповідно до
результатів планової (вибіркової) перевірки Уманського національного університету
садівництва 22-30 вересня 2016 року” виступив проректор з науково-педагогічної
роботи, доцент Мальований М.І. (план заходів щодо усунення виявлених Державною
інспекцією навчальних закладів України недоліків і порушень відповідно до результатів
планової (вибіркової) перевірки Уманського національного університету садівництва 22-30
вересня 2016 року додається до протоколу).
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи,
доцента Мальованого М.І., Вчена рада університету ухвалила:
1. План заходів щодо усунення виявлених Державною інспекцією навчальних закладів
України недоліків і порушень відповідно до результатів планової (вибіркової) перевірки
Уманського національного університету садівництва 22-30 вересня 2016 року затвердити.
2. Деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів довести до відома
працівників заходи щодо усунення виявлених Державною інспекцією навчальних закладів

України недоліків і порушень відповідно до результатів планової (вибіркової) перевірки
Уманського національного університету садівництва 22-30 вересня 2016 року.
3.
Деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів здійснювати
постійний моніторинг виконання запланованих заходів.
4. Відповідальним особам протягом 5 днів після закінчення терміну виконання
подати проректору з науково-педагогічної роботи звіт про виконання заходу з
підтверджуючими документами (копіями положень, наказів, протоколів, посилань на
сайт тощо).
5. За рекомендацією комісії Державної інспекції навчальних закладів України
провести вибіркову перевірку з окремих питань кадрової, навчально-методичної та
господарської діяльності ВСП Уманського НУС і розглянути її результати на Вченій
раді університету (від. – Мальований М.І.; термін виконання – до 1 січня 2017 року).

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 20 жовтня 2016 року
Присутні: 44 члени Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

2.

3.
4.

5.

Про прийняття в новій редакції Статуту Уманського національного університету
садівництва.
Доп.: перший проректор, доцент Мостов'як І.І.
Впровадження інформаційних технологій у роботу бібліотеки та стан
забезпечення навчального процесу навчальною, науковою і методичною
літературою.
Доп.: директор бібліотеки Нижник С.В.
Про роботу спеціалізованих вчених рад університету.
Доп.: голови спеціалізованих вчених рад.
Про готовність університету до роботи в зимовий період.
Доп.: проректор
з
адміністративно-господарської
Дядькун Л.В.
Поточні питання.

роботи

З першого питання "Про прийняття в новій редакції Статуту Уманського
національного університету садівництва" виступив перший проректор, доцент
Мостов'як І.І.
Професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Господаренко Г.М. запропонував
внести зміни до нової редакції Статуту Уманського національного університету
садівництва, які були врахованими.
Заслухавши
та обговоривши доповідь першого проректора, доцента
Мостов'яка І.І., Вчена рада університету ухвалила: пропонувати Конференції
трудового колективу Уманського національного університету садівництва прийняти в
запропонованій редакції Статут Уманського національного університету садівництва
(проект Статуту Уманського національного університету садівництва додається до
протоколу).

З другого питання "Впровадження інформаційних технологій у роботу
бібліотеки та стан забезпечення навчального процесу навчальною, науковою і
методичною літературою" виступила директор бібліотеки Нижник С.В.
Професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Господаренко Г.М. запропонував
придбати для наукової бібліотеки швидкісний сканер.
Заслухавши
та
обговоривши
доповідь
директора наукової бібліотека
Нижник С.В., Вчена рада університету ухвалила:
1) Постійно проводити моніторинг потреб навчального процесу у науковій,
навчальній і методичній літературі та знаходити додаткові шляхи надходження їх у
бібліотеку (відп.: директор бібліотеки Нижник С.В).
2) Забезпечувати
поповнення
бібліотечного
фонду
дисертаціями
і
авторефератами співробітників (відп.: директор бібліотеки Нижник С.В., проректор з
наукової та інноваційної роботи Карпенко В.П.; термін виконання – постійно).
3) Авторам підручників, монографій, навчальних посібників, методичної
літератури 10 % від тиражу передавати у бібліотечний фонд університету (відп.:
директор бібліотеки Нижник С.В., проректор з наукової та інноваційної роботи
Карпенко В.П.; термін виконання – постійно).
4) Забезпечити технічну підтримку програмного забезпечення УФД/Бібліотека
(відп.: директор бібліотеки Нижник С.В., начальник інформаційно-обчислювального
центру Миколайчук Я.Л.; термін виконання – постійно).
5) Забезпечити технічну підтримку програмного забезпечення УФД/Бібліотека
(відп.: директор бібліотеки Нижник С.В., начальник інформаційно-обчислювального
центру Миколайчук Я.Л., головний бухгалтер Лиса Н.В.; термін виконання – постійно).
6) Здійснювати підтримку та систематично оновлювати Web-сайт бібліотеки
(відп.: директор бібліотеки Нижник С.В., начальник інформаційно-обчислювального
центру Миколайчук Я.Л.; термін виконання – постійно).
З третього питання "Про роботу спеціалізованих вчених рад університету"
виступили голова спеціалізованої вченої ради К 74.844.02, професор Карпенко В.П.,
голова спеціалізованої вченої ради К 74.844.04, професор Улянич О.І., голова
спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01, професор Осокіна Н.М.
Заслухавши доповіді голів спеціалізованих вчених рад, Вчена рада університету
ухвалила: інформацію про роботу спеціалізованих вчених рад К 74.844.02,
К 74.844.04 та Д 74.844.01 взяти до відома.
З четвертого питання "Про готовність університету до роботи в зимовий період"
виступив проректор з адміністративно-господарської
роботи Дядькун Л.В.
Заслухавши доповідь проректора з адміністративно-господарської
роботи
Дядькуна Л.В., Вчена рада університету ухвалила:
1. Інформація про підготовку до опалювального сезону на 2016-2017р.р. взяти до
відома.
2. Продовжити роботи щодо поетапної заміни труб водопостачання з металевих
на
поліпропіленові (відп.: головний інженер Овчінніков В.В., фахівець 1-ї категорії
Цимбалюк А.А.; термін виконання – постійно).
3. Продовжити поточні ремонти у гуртожитках, навчальних корпусах,
господарських будівлях (відп.: проректор з АГР Дядькун Л,В., головний інженер
Овчінніков В.В. фахівець 1-ї категорії Павленко З.Т.; термін виконання – постійно).
4. Продовжити роботи по підготовленню електромереж і частковий ремонт
електропроводки, заміну розеток, заміну ламп на енергозберігаючі у гуртожитках та
навчальних корпусах (відп.: головний інженер Овчінніков В.В., головний енергетик
Клибанський В.П.; термін виконання – постійно).

5. Продовжувати роботи по заміні дерев’яних вікон на металопластикові в
гуртожитках та навчальних корпусах ( відп.: проректор з АГР Дядькун Л.В.,
декани факультетів; термін виконання – постійно).
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 14 грудня 2016 року
Присутні: 41 член Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

2.

Затвердження Правил прийому до Уманського національного університету
садівництва в 2017 році.
Доп.: відповідальний
секретар
приймальної комісії, доцент
Коротєєв М.А.
Фінансовий звіт Уманського НУС за 2016 рік.
Доп.: головний бухгалтер Лиса Н.В.

3.

Звіти докторантів:
1) звіт докторантки третього року навчання Новак Інни Миколаївни;
2) звіт докторантки третього року навчання Давлетханової Олени Хаматівни;
3) звіт докторантки третього року навчання Кравець Ірини Станіславівни;
4) звіт докторантки другого року навчання Мельник Людмили Юріївни;
5) звіт докторанта другого року навчання Єщенка Олексія Володимировича;
6) звіт докторантки першого року навчання Бурляй Аліни Павлівни;
7) звіт докторанта першого року навчання Любича Віталія Володимировича.

4.

Поточні питання.

З першого питання "Затвердження Правил прийому до Уманського
національного університету садівництва в 2017 році" виступив відповідальний
секретар приймальної комісії, доцент Коротєєв М.А.
Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної
комісії, доцента Коротєєва М.А., Вчена рада університету ухвалила: затвердити
Правила прийому до Уманського національного університету садівництва в 2017
році (Правила прийому до Уманського національного університету садівництва в
2017 році додаються до протоколу).
З другого питання "Фінансовий звіт Уманського НУС за 2016 рік" виступила
головний бухгалтер Лиса Н.В.
Заслухавши доповідь головного бухгалтера Лисої Н.В., Вчена рада університету
ухвалили: затвердити фінансовий звіт Уманського НУС за 2016 рік.
З третього питання слухали:
1) звіт докторантки третього року навчання Новак Інни Миколаївни;
2) звіт докторантки третього року навчання Давлетханової Олени Хаматівни;
3) звіт докторантки третього року навчання Кравець Ірини Станіславівни;
4) звіт докторантки другого року навчання Мельник Людмили Юріївни;
5) звіт докторанта другого року навчання Єщенка Олексія Володимировича;
6) звіт докторантки першого року навчання Бурляй Аліни Павлівни;

7) звіт докторанта першого року навчання Любича Віталія Володимировича.
Заслухавши
та
обговоривши
звіти докторантів Новак Інни Миколаївни,
Давлетханової Олени Хаматівни, Кравець Ірини Станіславівни, Мельник Людмили
Юріївни, Єщенка Олексія Володимировича, Бурляй Аліни Павлівни, Любича Віталія
Володимировича, Вчена рада університету ухвалила:
1. Схвалити та затвердити звіти докторантів
Новак Інни Миколаївни,
Давлетханової Олени Хаматівни, Кравець Ірини Станіславівни, Мельник Людмили
Юріївни, Єщенка Олексія Володимировича, Бурляй Аліни Павлівни, Любича Віталія
Володимировича.
3. Докторантам Новак Інні Миколаївні, Давлетхановій Олені Хаматівні, Кравець
Ірині Станіславівні оформити та подати докторські дисертації для попереднього
розгляду.
4. Докторантам Мельник Людмилі Юріївні, Єщенку Олексію Володимировичу,
Бурляй Аліні Павлівні, Любичу Віталію Володимировичу продовжити інтенсивно
готувати дисертації, щоб подати їх до захисту при закінченні терміну підготовки в
докторантурі.

