ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 6 березня 2018 року
Присутні: 46 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

2.

Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та завдання з
удосконалення освітнього процесу на наступний семестр.
Доп.:
проректор
з
науково-педагогічної
роботи,
доцент
Мальований М.І.
Фінансовий план Уманського НУС на 2018 рік.
Доп.: головний бухгалтер Лиса Н.В.

Про наукову та інноваційну діяльність Уманського НУС у 2017 році.
Доп.: проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор
Карпенко В.П.
4. Звіт директорів відокремлених структурних підрозділів:
1) звіт директора Тальнівського будівельно-економічного коледжу Уманського НУС
Андрющенка Андрія Миколайовича;
2) звіт директора Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського НУС Крошки
Віктора Олександровича;
3) звіт директора Агротехнічного коледжу Уманського НУС Кужеля Віталія
Володимировича;
4) звіт директора Чигиринського економіко-правового коледжу Уманського НУС
Поліщука Юрія Адамовича;
5) звіт директора Шевченківського коледжу Уманського НУС Потабенка
Олександра Анастасійовича;
6) звіт директора Ананьївського аграрно-економічного коледжу Уманського НУС;
7) звіт директора Городищенського коледжу Уманського НУС Хоменка Івана
Івановича.
5. Поточні питання.
3.

З першого питання "Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та
завдання з удосконалення освітнього 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 2017-2018 н.р. на вчених
радах факультетів та засіданнях кафедр. Термін виконання – до 23 березня 2018
року. Відповідальні: декани, завідувачі кафедр.
2. Провести ректорський контроль залишкових знань студентів за результатами
зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. Термін виконання – до 30 березня 2018
року. Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач відділу
моніторингу якості освіти.
3. Провести анкетування студентів. Термін виконання – до 30 березня 2018 року.
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 2017-2018 н.р. Термін виконання – до 30
березня 2018 року. Відповідальні – куратори груп.
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5. Посилити контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчальнометодичною та науковою діяльністю науково-педагогічних працівників кафедр. Термін
виконання – постійно. Відповідальні : декани, завідувачі кафедр.
6. Оновити тестові завдання для проведення літньої екзаменаційної сесії у
студентів 1-го курсу. Термін виконання – до 10 квітня 2018 року. Відповідальні –
завідувачі кафедр.
З другого питання "Фінансовий план Уманського НУС на 2018 рік" виступила
головний бухгалтер Лиса Н.В.
Заслухавши доповідь головного бухгалтера Лисої Н.В., Вчена рада університету
ухвалили: затвердити фінансовий план Уманського НУС на 2018 рік.
З третього питання "Про наукову та інноваційну діяльність Уманського НУС у
2017 році" виступив проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор
Карпенко В.П. (звіт про наукову та інноваційну діяльність Уманського НУС у 2017 році
додається до протоколу).
Заслухавши доповідь проректора з наукової та інноваційної діяльності,
професора Карпенка В.П., Вчена рада університету ухвалила:
1. Кафедрам розробити й затвердити перспективні плани наукової та інноваційної
діяльності на 2018-2022рр. (відповідальні – завідувачі кафедр, відповідальні за
наукову роботу на кафедрах та заступники деканів з наукової роботи на
факультетах, термін – до 10.04.2018).
2. Керівникам наукових шкіл прозвітувати
про стан функціонування шкіл,
перспективи їх наукової та інноваційної діяльності (відповідальні – керівники
наукових шкіл, термін – упродовж року).
3. Переглянути організаційно-структурні засади наукової та інноваційної
діяльності, що координується Науковим товариством студентів і аспірантів та Радою
молодих вчених УНУС (відповідальні – керівники зазначених товариств, завідувач
відділу ІВКТТ Бурляй О.Л., відповідальна за наукову роботу студентів Питель Н.Я.,
термін – до 10.04.2018).
4. Розглянути питання та вишукати можливості створення на базі НДЛ
регіональних науково-інноваційних центрів (відповідальні – начальник НДЧ,
завідувач відділу ІВКТТ Бурляй О.Л., завідувачі НДЛ, термін – до 01.05.2018).
5. Зобов’язати кафедри овочівництва, плодівництва і виноградарства, туризму й
готельно-ресторанної справи, захисту й карантину рослин подати в НДЧ проекти
для участі в конкурсі наукових робіт, що будуть фінансуватися за рахунок
держбюджету у 2019р. (відповідальні – завідувачі кафедр, відповідальні за наукову
роботу на кафедрах та заступники деканів з наукової роботи на факультетах, термін
– до 10.04.2018).
6. Зобов’язати кафедри агрохімії і ґрунтознавства, загального землеробства,
рослинництва, екології та безпеки життєдіяльності, овочівництва, садово-паркового
господарства заключити в 2018р. договори на виконання господарчих тематик
(відповідальні – завідувачі кафедр, відповідальні за наукову роботу на кафедрах та
заступники деканів з наукової роботи на факультетах, термін – до 01.05.2018).
7. Іншим кафедрам факультетів продовжити у 2018р. укладання договорів на
виконання господарчих тематик, кафедрам факультетів економіки і підприємництва
та менеджменту збільшити частку фінансування господарчих тематик з 1-2% до 510% (відповідальні – завідувачі кафедр, відповідальні за наукову роботу на
кафедрах та заступники деканів з наукової роботи на факультетах, термін – до
01.05.2018).
8. Зобов’язати кафедри упродовж 2018 р. стати виконавцями або
співвиконавцями міжнародних наукових проектів, грантових програм (відповідальні –
завідувачі кафедр, відповідальні за наукову роботу на кафедрах та заступники
деканів з наукової роботи на факультетах, термін – до 01.05.2018).

3

9. Зобов’язати науково-педагогічних працівників, які задіяні в підготовці науковопедагогічних кадрів, роботі спеціалізованих вчених рад, опонуванні дисертацій,
редакціях наукових видань упродовж 2018р. опублікувати 3 статті у виданнях, що
цитуються у Scopus або WOS (відповідальні – декани факультетів, завідувачі
кафедр, відповідальні за наукову роботу на кафедрах та заступники деканів з
наукової роботи на факультетах, термін – до кінця 2018р.).
10. Відділу докторантури і аспірантури, науковим керівникам, завідувачам кафедр
посилити контроль за якістю підготовки аспірантів і докторантів у відповідності до
чинних вимог та неухильним виконанням індивідуального плану навчальної та
наукової роботи (відповідальні – наукові керівники та консультанти, завідувачі
кафедр, завідувач відділу докторантури і аспірантури Ю.І. Івасюк).
11.
Фаховим виданням університету розпочати процедуру переоформлення на
предмет фаховості згідно порядку формування наукових фахових видань України,
затвердженого МОН №32 від 15.01.2018р. (відповідальні за підготовку пакетів
документів – секретарі видань І.В. Прокопчук, М.І. Мальований).
З четвертого питання
1) СЛУХАЛИ: звіт директора Тальнівського будівельно-економічного коледжу
Уманського НУС Андрющенка Андрія Миколайовича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора Тальнівського будівельно-економічного
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: проректора
з
науково-педагогічної
роботи, доцента
Мальованого М.І. про звіт директора Ананьївського аграрно-економічного коледжу
Уманського.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора Ананьївського аграрно-економічного
коледжу Уманського НУС.
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 3 травня 2018 року
Присутні: 45 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Про виконання рішень Вченої ради університету за 2017 рік.
Доп.: голова комісії з перевірки виконання рішень Вченої ради університету.

2.

Про результати ректорського контролю знань студентів.
Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Мальований М.І.

3.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до діючих.
Доп.: перший проректор, доцент Мостов'як І.І.

4.

Про визнання диплому доктора сільськогосподарських наук Яценка Анатолія
Олексійовича.
Доп.: проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор Карпенко В.П.

5.

Поточні питання.

З першого питання "Про виконання рішень Вченої ради університету за 2017 рік"
виступив голова комісії декан факультету агрономії, професор Полторецький С.П.
Заслухавши та обговоривши доповідь голови комісії декана факультету
агрономії, професора Полторецького С.П., Вчена рада університету ухвалила:
1. Інформацію голови комісії з перевірки виконання рішень Вченої ради
університету взяти до відома.
2. Кафедрам Уманського НУС активізувати роботу стосовно підписання
договорів про наукову співпрацю з відповідними науковими і виробничими
установами.
3. Кафедрам Уманського НУС, які не мають договорів з господарськодоговірної тематики, продовжити пошук та заключити договори у 2018 році
(відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів).
4. З метою підвищення рейтингу кафедр, факультетів і рейтингу університету
кожному науково-педагогічному працівнику впродовж 2018 року опублікувати не
менше однієї статті у виданнях, що цитуються в наукометричних базах Scopus або
Web of Sсiеnсe. еnсe. сe.
5. До кінця 2018 року членам редакційних колегій фахових видань, членам
спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій мати не менше трьох статей у
різних виданнях, що цитуються в наукометричних базах Scopus або Web of Sсiеnсe. еnсe. сe.
6. Науково-педагогічним працівникам кафедр активізувати роботу з підготовки
та виданні підручників і навчально-методичних посібників з грифом Уманського
національного університету садівництва або інших ВНЗ.
З другого питання "Про результати ректорського контролю знань" 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. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи взяти до відома.
2. Результати ректорського контролю розглянути на засіданнях кафедр та
вчених радах факультетів.
Відповідальні: декани, завідувачі кафедр.
Термін: до 25.05.2018 р.
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3. Провести перевірку навчально-методичних комплексів дисциплін, з яких
здійснювався ректорський контроль.
Відповідальні: голови науково-методичних комісій факультетів.
Термін: до 25.05.2018 р.
4. Посилити контроль над забезпеченням якісного проведення навчальних
занять, привести у відповідність НМК дисциплін, у т.ч. пакети ректорських
контрольних робіт.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
5. Покращити організацію самостійної роботи студентів та посилити контроль
за її виконанням.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
6. Посилити контроль над подальшим наповненням інституційного
репозитарію Уманського НУС якісними навчально-методичними матеріалами.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
З третього питання "Затвердження освітніх програм, 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 освітні програми та навчальні плани

Назва освітньої програми

Код та найменування
спеціальності

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

бакалавр
Економіка

051 «Економіка»

магістр
доктор
філософії
бакалавр

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

076 «Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»

Фінанси, банківська справа
та страхування

072 «Фінанси, банківська
справа та страхування»

Маркетинг

075 «Маркетинг»

магістр
доктор
філософії
бакалавр
магістр
бакалавр
магістр

Форма
навчанн
я

денна,
заочна
денна,
заочна
денна,
заочна
денна,
заочна
денна,
заочна
денна,
заочна
денна,
заочна
денна,
заочна
денна,
заочна
денна,
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Облік і оподаткування
Комп’ютерні науки

071 «Облік і
оподаткування»
122 «Комп’ютерні науки»

бакалавр
магістр
бакалавр
бакалавр

Менеджмент

073 «Менеджмент»

магістр
доктор
філософії
бакалавр
магістр
бакалавр

Публічне управління та
адміністрування

281 «Публічне управління
та адміністрування»

Готельно-ресторанна
справа

241 «Готельно-ресторанна
справа»

Туризм

242 «Туризм»

Менеджмент ЗЕД
Менеджмент організацій і
адміністрування
Логістика

073 «Менеджмент»

магістр

073 «Менеджмент»

магістр

073 «Менеджмент»

магістр

магістр
бакалавр
магістр

бакалавр
Агрономія

201 «Агрономія»

магістр
доктор
філософії
бакалавр

Садівництво та
виноградарство

203 «Садівництво та
виноградарство»

магістр
доктор
філософії
бакалавр

Захист та карантин рослин

202 «Захист та карантин
рослин»

Екологія

101 «Екологія»

Технології захисту
навколишнього
середовища

183 «Технології захисту
навколишнього
середовища»

Науки про Землю

103 «Науки про Землю»

Біологія

091 «Біологія»

Лісове господарство

205 «Лісове господарство»

магістр
доктор
філософії

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

магістр
бакалавр

денна,
заочна
денна
денна

магістр

денна

бакалавр
доктор
філософії
бакалавр

денна

бакалавр

бакалавр
магістр

денна
денна
денна,
заочна
денна,
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доктор
філософії
бакалавр
Садово-паркове
господарство

Геодезія та землеустрій

206 «Садово-паркове
господарство»

193 «Геодезія та
землеустрій»

магістр
доктор
філософії
бакалавр
магістр
бакалавр

Харчові технології

181 «Харчові технології»

магістр
доктор
філософії
бакалавр

Агроінженерія

208 «Агроінженерія»
магістр

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

8

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової та інноваційної
діяльності, професора Карпенка В.П., Вчена рада університету ухвалила: визнати
на
рівні
Уманського
НУС
диплом
про
науковий
ступінь
доктора
сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 – селекція і насінництво та
06.01.09 – рослинництво, присуджений Яценку Анатолію Олексійовичу ВАК
Російської Федерації від 5 квітня 2002 р. за № 16д/4.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 4 червня 2018 року
Присутні: 43 члени Вченої ради
1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Конкурсні справи:
1) обрання на посаду завідувача кафедри прикладної інженерії та охорони праці
кандидата сільськогосподарських наук, доцента Березовського Андрія Павловича;
2) обрання на посаду завідувача кафедри математики і фізики кандидата фізикоматематичних наук, доцента Березовського Володимира Євгенійовича;
3) обрання на посаду завідувача кафедри технології зберігання і переробки плодів та
овочів кандидата сільськогосподарських наук, доцента Заморської Ірини Леонідівни;
4) обрання на посаду завідувача кафедри української та іноземних мов кандидата
педагогічних наук, доцента Комісаренко Наталії Олександрівни;
5) обрання на посаду завідувача кафедри економіки доктора економічних наук,
професора Мудрака Руслана Петровича;
6) обрання на посаду завідувача кафедри овочівництва доктора сільськогосподарських
наук, професора Улянич Олени Іванівни;
7) обрання на посаду завідувача кафедри лісового господарства доктора
сільськогосподарських наук, професора Шлапака Володимира Петровича;
8) обрання на посаду професора кафедри загального землеробства доктора
сільськогосподарських наук, професора Єщенка Володимира Омельяновича;
9) обрання на посаду професора кафедри прикладної інженерії та охорони праці (0,5
ставки) доктора технічних наук, професора Федорова Володимира Гавриловича;
10) обрання на посаду професора кафедри соціально-гуманітарних і правових
дисциплін доктора соціологічних наук, професора Шатохіна Анатолія Миколайовича;
11) обрання на посаду доцента кафедри технології зберігання і переробки плодів та
овочів кандидата сільськогосподарських наук, доцента Василишиної Олени
Володимирівни;
12) обрання
на
посаду
доцента
кафедри
рослинництва
кандидата
сільськогосподарських наук, доцента Вишневської Лесі Василівни;
13) обрання на посаду доцента кафедри технології зберігання і переробки зерна
кандидата технічних наук, доцента Євчук Яни Валеріївни;
14) обрання на посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
кандидата економічних наук, доцента Жарун Олени Володимирівни;
15) обрання на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування кандидата економічних
наук, доцента Іванової Наталії Анатоліївни;
16) обрання на посаду доцента кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології
кандидата сільськогосподарських наук, доцента Любченка Андрія Івановича;
17) обрання на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування
кандидата економічних наук, доцента Мельник Катерини Миколаївни;
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18) обрання на посаду доцента кафедри обліку і оподаткування кандидата економічних
наук, доцента Мельник Людмили Юріївни;
19) обрання на посаду доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності кандидата
сільськогосподарських наук Пушкарьової-Безділь Тетяни Миколаївни;
20) обрання на посаду доцента кафедри садово-паркового господарства кандидата
сільськогосподарських наук, доцента Пушки Ірини Михайлівни;
21) обрання на посаду доцента кафедри економіки кандидата економічних наук,
доцента Ревуцької Алли Олександрівни;
22) обрання на посаду доцента кафедри маркетингу кандидата економічних наук,
доцента Рибчака Віталія Івановича;
23) обрання на посаду доцента кафедри овочівництва кандидата сільськогосподарських
наук, доцента Слободяник Галини Яківни;
24) обрання на посаду доцента кафедри економіки кандидата економічних наук,
доцента Смолій Людмили Василівни;
25) обрання на посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
кандидата економічних наук, доцента Соколюка Сергія Юрійовича;
26) обрання на посаду доцента кафедри захисту і карантину рослин кандидата
сільськогосподарських наук, доцента Сухомуд Оксани Григорівни;
27) обрання на посаду доцента кафедри овочівництва кандидата сільськогосподарських
наук, доцента Тернавського Андрія Григоровича.
2.

Поточні питання.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 23 червня 2018 року
Присутні: 50 членів Вченої ради
1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про підготовку до 2018-2019 навчального року.
Доп.: перший проректор, доцент Мостов'як І.І.

2.

Конкурсні справи:
1) обрання у вченому званні доцента кафедри фінансів, банківської справи та
страхування кандидата економічних наук Барабаш Лесі Віталіївни;
2) обрання у вченому званні доцента кафедри маркетингу кандидата економічних
наук Корман Ірини Іванівни;
3) обрання у вченому званні доцента кафедри процесів, машин та обладнання
агропромислового виробництва кандидата економічних наук Кутковецької Тетяни
Олександрівни;
4) обрання у вченому званні доцента кафедри технології зберігання і переробки
плодів та овочів кандидата сільськогосподарських наук Матенчук Людмили
Юріївни;
5) обрання у вченому званні доцента кафедри технології зберігання і переробки
зерна кандидата сільськогосподарських наук Новак Лариси Леонідівни;
6) обрання у вченому званні доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності
кандидата сільськогосподарських наук Пушкарьової-Безділь Тетяни Миколаївни;
7) обрання у вченому званні доцента кафедри підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності кандидата економічних наук Семенди Олени
Всеволодівни.
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3.

Поточні питання.

З першого питання "Про підготовку до 2018-2019 навчального року" виступив
перший проректор, доцент Мостов'як І.І.
Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора, доцента
Мостов'яка І.І., Вчена рада університету ухвалила:
1. Інформацію першого проректора Мостов'яка І.І. взяти до відома.
2. Завершити підготовку кафедр до 2018 – 2019 навчального року.
Відп. - зав. кафедр.
Термін - до 24.08.2018 р.
3. Забезпечити прийом документів та зарахування студентів до університету.
Відп.:проректор з науково-педагогічної роботи, декани факультетів,
завідувачі кафедр, відповідальний секретар приймальної комісії.
Термін - до до 24.08.2018 р.
4. Провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року.
Відп.: проректор з науково-педагогічної роботи, зав. відділу моніторингу
якості освіти, декани факультетів.
Термін - до 3.09.2018 р.
5. Провести перевірку навчально-методичних комплексів дисциплін.
Відп.: проректор з науково-педагогічної роботи, зав. відділу моніторингу
якості освіти.
Термін - до 3.09.2018 р.
6. Розробити графіки проведення на кафедрах відкритих занять.
Відп. - зав. кафедр.
Термін - до 3.09.2018 р.
7. На засіданнях вчених рад факультетів розглянути питання про результати
роботи в 2017–2018 навчальному році та завдання на новий навчальний рік.
Відп. - декани факультетів.
Термін - до 17.09.2018р.
8. Електронні форми НМК поновити на сайті університету.
Відп. - зав. відділу моніторингу якості освіти, керівник веб-сайту
університету.
Термін - до 3.09.2018 р.
9. Підготовити і подати в МОН акредитаційні справи.
Відп.: завідувачі кафедр, декани факультетів, зав. відділу моніторингу
якості освіти.
Термін - до до 20.10.2018 р.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 23 серпня 2018 року
Присутні: 45 членів Вченої ради

1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про підсумки вступної кампанії 2018 року та заходи щодо покращення
профорієнтаційної роботи.
Доп.: перший проректор, доцент Мостов'як І.І.
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2.

Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності Уманського НУС
Державною аудиторською службою України за період з 1.01.2015 р. по 30.04.2018 р.

3.

Доп.: головний бухгалтер, доцент Лиса Н.В.
Про прийняття в новій редакції Статуту Уманського національного університету
садівництва.
Доп.: перший проректор, доцент Мостов'як І.І.

4.

Поточні питання.

З першого питання " Про підсумки вступної кампанії 2018 року та заходи щодо
покращення
профорієнтаційної роботи" виступив перший проректор, доцент
Мостов'як І.І.
Заслухавши
та
обговоривши
доповідь першого проректора, доцента
Мостов'яка І.І., Вчена рада університету ухвалила:
1. Інформацію про результати зарахування студентів у 2018 році та організацію
профорієнтаційної роботи в 2017-2018 навчальному році взяти до відома.
2. Інформацію про результати зарахування студентів та організацію профорієнтаційної роботи розглянути на засіданнях кафедр та вчених рад факультетів.
3. Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2018–2019 навчальний рік.
4. Створити профорієнтаційні групи із числа викладачів університету у розрізі
районів (відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач
підготовчого відділення; термін виконання - до 10 вересня 2018 року).
5. За кожною кафедрою університету закріпити райони для проведення
профорієнтаційної роботи університету (відповідальні: проректор з науковопедагогічної роботи, завідувач підготовчого відділення; термін виконання - до 10
вересня 2018 року).
6. Проводити профорієнтаційну роботу у визначених районах та звітувати про її
результати на ректораті 1 раз на 2 місяці (відповідальні - завідувачі кафедр; термін
виконання – постійно).
7. Розробити графік виїздів даних груп для проведення профорієнтаційної роботи
із абітурієнтами у 2018 – 2019 н.р. (відповідальний завідувач підготовчого
відділення; термін виконання - до 10 вересня 2018 року).
8. З метою виконання ліцензованого обсягу прийому студентів викладачам
ініціативної профорієнтаційної групи виконувати графік виїздів (відповідальні: декани
факультетів, завідувачі кафедр, викладачі ініціативної профорієнтаційної групи; термін
виконання – постійно).
9. Розповсюджувати рекламну інформацію в мережі Internet та соціальних
мережах (відповідальна - Тимчук С.В.; термін виконання – постійно).
10. Проводити профорієнтаційне консультування абітурієнтів за результатами
проходження комп’ютерного тестування (відповідальні: Мазуренко В.Д., Осадча Л.А.,
Шевчук Т.О.; термін виконання - постійно).
11. За кожним деканатом закріпити коледжі та технікуми для проведення
профорієнтаційної роботи (відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи).
12. Підготувати акредитаційні справи зі спеціальностей, які акредитуються у 2018
році, до 1 жовтня 2018 року (відповідальні – декани факультетів).
З другого питання "Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності
Уманського НУС Державною аудиторською службою України за період з 1.01.2015 р. по
30.04.2018 р." виступила головний бухгалтер, доцент Лиса Н.В.
Заслухавши та
обговоривши доповідь головного бухгалтера, доцента
Лисої Н.В., Вчена рада університету ухвалила: інформацію про результати ревізії
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фінансово-господарської діяльності Уманського НУС Державною аудиторською службою
України за період з 1.01.2015 р. по 30.04.2018 р. взяти до відома.
З третього питання "Про прийняття в новій редакції Статуту Уманського
національного університету садівництва" виступив перший проректор, доцент
Мостов'як І.І.
В обговоренні питання брали участь професор кафедри агрохімії та
ґрунтознавства Господаренко Г.М., ректор університету, професор Непочатенко О.О.,
головний бухгалтер, доцент Лиса Н.В., завідувач кафедри економічної кібернетики та
інформаційних систем, доцент Гринчак О.В., декан факультету плодоовочівництва,
екології та захисту рослин, доцент Щетина О.В.
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.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 5 жовтня 2018 року
Присутні: 48 членів Вченої ради
1.

2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про готовність університету до роботи в зимовий період.
Доп.: проректор
з
адміністративно-господарської
Дядькун Л.В.

роботи

Затвердження тем наукових робіт, індивідуальних навчальних планів та
індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, які навчаються за освітньонауковим рівнем доктор філософії.
Доп.: декани факультетів.

3.

Поточні питання.

З першого питання "Про готовність університету до роботи в зимовий період"
виступив проректор з адміністративно-господарської роботи Дядькун Л.В.
Заслухавши
та
обговоривши
доповідь проректора з адміністративногосподарської роботи Дядькуна Л.В., Вчена рада університету ухвалила:
1. Інформація про підготовку до опалювального сезону на 2018-2019р.р. взяти до
відома.
2. Продовжити роботи щодо поетапної заміни труб водопостачання з металевих на
поліпропіленові та каналізаційних з чавунних на пластик в гуртожитках №4 та №6.
Відповідальні: проректор з АГР Дядькун Л.В., головний інженер
Гуртовенко Ю.О., фахівець 1-ї категорії Цимбалюк А.А.
Термін виконання - постійно.
3. Продовжити поточні ремонти у гуртожитках, навчальних корпусах,
господарських будівлях.
Відповідальні: проректор з АГР Дядькун Л,В., головний інженер
Гуртовенко Ю.О., фахівець 1-ї категорії Павленко З.Т.
Термін виконання - постійно.
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4. Продовжити роботи по підготовленню електромереж і частковий ремонт
електропроводки, заміну розеток, заміну ламп на енергозберігаючі у гуртожитках та
навчальних корпусах, а також по вул. Глібко.
Відповідальні: головний інженер Гуртовенко Ю.О., головний енергетик
Клибанський В.П.
Термін виконання - постійно
5. Продовжувати роботи по заміні дерев’яних вікон на метало пластикові в
гуртожитках та навчальних корпусах.
Відповідальні: проректор з АГР Дядькун Л.В., декани факультетів.
Термін виконання - постійно.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 20 грудня 2018 року
Присутні: 52 члени Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Затвердження Правил прийому до Уманського національного університету
садівництва в 2019 році.
Доп.: відповідальний
Коротєєв М.А.

2.

секретар

приймальної

комісії,

доцент

Затвердження Правил прийому до ВСП Уманського національного університету
садівництва в 2019 році та Положень про приймальні комісії.
Доп.: директори ВСП Уманського національного університету садівництва.

3.

Фінансовий звіт Уманського НУС за 2018 рік.
Доп.: головний бухгалтер, доцент Лиса Н.В.

4.

Звіти директорів відокремлених структурних підрозділів.

5.

Стан та проблеми подальшого розвитку ВСП
університету садівництва.

Уманського

національного

Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Мальований М.І.
6.

Звіт про наукову та інноваційну діяльність Уманського НУС у 2018 році.
Доп.: проректора
Карпенка В.П.

7.

Конкурсні справи.

8.

Поточні питання.

з

наукової та інноваційної діяльності, професор

З першого питання "Затвердження Правил прийому до Уманського
національного університету садівництва в 2019 році" виступив відповідальний
секретар приймальної комісії, доцент Коротєєв М.А.
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Заслухавши та обговоривши доповідь секретаря приймальної комісії, доцента
Коротєєва М.А., Вчена рада університету ухвалила: затвердити Правила прийому до
Уманського національного університету садівництва в 2019 році.
З другого питання "Затвердження Правил прийому
до ВСП Уманського
національного університету садівництва в 2019 році та Положень про приймальні комісії"
виступили директор Тальнівського будівельно-економічного коледжу Уманського НУС
Андрющенко А. М., в.о. директора Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського
Антошко Л.В., в.о. директора
Агротехнічного коледжу Уманського НУС Кужель В. В.,
директор Чигиринського економіко-правового коледжу Уманського НУС Поліщук Ю. А.,
директор Шевченківського коледжу Уманського НУС Потабенко О. А., в.о. директора
Ананьївського аграрно-економічного коледжу Уманського НУС Космінський Ю.Є., директор
Городищенського коледжу Уманського НУС Хоменко І. І.
Заслухавши та обговоривши доповіді директора Тальнівського будівельноекономічного коледжу Уманського НУС Андрющенка А. М., в.о. директора Тальянківського
агротехнічного коледжу Уманського НУС Антошко Л.В., в.о. директора
Агротехнічного
коледжу Уманського НУС Кужеля В. В., директора Чигиринського економіко-правового
коледжу Уманського НУС Поліщука Ю. А., директора Шевченківського коледжу Уманського
НУС Потабенка О. А., в.о. директора
Ананьївського аграрно-економічного коледжу
Уманського НУС Космінського Ю.Є., директора Городищенського коледжу Уманського НУС
Хоменка І. І., Вчена рада університету ухвалила:
1) затвердити Правила прийому до Тальнівського будівельно-економічного коледжу
Уманського НУС в 2019 році та Положення про приймальну комісію;
2) затвердити Правила прийому до Тальянківського агротехнічного коледжу
Уманського НУС в 2019 році та Положення про приймальну комісію;
3) затвердити Правила прийому до Агротехнічного коледжу Уманського НУС в 2019
році та Положення про приймальну комісію;
4) затвердити Правила прийому до Чигиринського економіко-правового коледжу
Уманського НУС в 2019 році та Положення про приймальну комісію;
5) затвердити Правила прийому до Шевченківського коледжу Уманського НУС в 2019
році та Положення про приймальну комісію;
6) затвердити Правила прийому до Ананьївського аграрно-економічного коледжу
Уманського НУС в 2019 році та Положення про приймальну комісію;
7) затвердити Правила прийому до Городищенського коледжу Уманського НУС в 2019
році та Положення про приймальну комісію.
З третього питання "Фінансовий звіт Уманського НУС за 2019 рік" виступила
головний бухгалтер Лиса Н.В.
Заслухавши та обговоривши доповідь головного бухгалтера Лисої Н.В., Вчена
рада університету ухвалила: затвердити фінансовий звіт Уманського НУС за 2018 рік.
З четвертого питання
1) СЛУХАЛИ: звіт директора Тальнівського будівельно-економічного коледжу
Уманського НУС Андрющенка Андрія Миколайовича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора Тальнівського будівельно-економічного
коледжу Уманського НУС Андрющенка Андрія Миколайовича.
2) СЛУХАЛИ: звіт в.о. директора Тальянківського агротехнічного коледжу
Уманського НУС Антошко Лесі Вікторівни.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт в.о. директора Тальянківського агротехнічного
коледжу Уманського НУС Антошко Лесі Вікторівни.
3) СЛУХАЛИ: звіт в.о. директора Агротехнічного коледжу Уманського НУС
Кужеля Віталія Володимировича.
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УХВАЛИЛИ: затвердити звіт в.о. 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 в.о. директора Ананьївського аграрно-економічного коледжу
Уманського НУС Космінського Юрія Єгоровича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт в.о. директора Ананьївського аграрноекономічного коледжу Уманського НУС Космінського Юрія Єгоровича.
7) СЛУХАЛИ: звіт директора Городищенського коледжу Уманського НУС
Хоменка Івана Івановича.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт директора Городищенського коледжу
Уманського НУС Хоменка Івана Івановича.
З п'ятого питання "Стан та проблеми подальшого розвитку ВСП Уманського
національного університету садівництва" виступив проректор з науково-педагогічної
роботи, доцент Мальований М.І.
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи,
доцента Мальованого М.І., Вчена рада університету ухвалила:
1. Вивчити питання оптимізації ВСП Уманського НУС та надати рекомендації
(відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, директори коледжів; термін
виконання – до 1 березня 2019 року).
2. Вивчити питання та надати рекомендації щодо ліцензування молодшого
бакалавра та бакалавра в ВСП Уманського НУС (відповідальні – директори коледжів;
термін виконання – до 1 березня 2019 року).
З шостого питання "Звіт про наукову та інноваційну діяльність Уманського НУС
у 2018 році" виступив проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор
Карпенко В.П. (звіт про наукову та інноваційну діяльність Уманського НУС у 2018 році
додається до протоколу).
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової та інноваційної
діяльності, професора Карпенка В.П., Вчена рада університету ухвалила: звіт про
наукову та інноваційну діяльність Уманського НУС у 2018 році схвалити.

