Рішення Вченої ради Уманського національного університету
садівництва в 2019 році
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 5 лютого року
Присутні: 47 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Затвердження Правил прийому до Уманського національного університету
садівництва в 2019 році.
Доп.: відповідальний
секретар
приймальної
комісії, доцент
Коротєєв М.А.

2.

Затвердження фінансового
садівництва на 2019 рік.

плану

Уманського

національного

університету

Доп.: головний бухгалтер, доцент Лиса Н.В.
3.

Поточні питання.

З першого питання "Затвердження Правил прийому до Уманського
національного університету садівництва в 2019 році" виступив відповідальний
секретар приймальної комісії, доцент Коротєєв М.А.
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 фінансового плану Уманського національного
університету садівництва на 2019 рік" виступила головний бухгалтер, доцент Лиса Н.В.
Заслухавши та обговоривши доповідь головного бухгалтера, доцента Лисої Н.В.,
Вчена рада університету ухвалила: затвердити фінансовий план Уманського
національного університету садівництва на 2019 рік.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 25 лютого 2019 року
Присутні: 50 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про виконання рішень Вченої ради університету за 2018 рік.
Доп.: голова комісії з перевірки виконання рішень Вченої ради університету.
2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та завдання
удосконалення навчально-виховного процесу на наступний семестр.

з

Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Мальований М.І.
3. Конкурсні справи:
обрання у вченому званні професора кафедри математики і фізики кандидата
фізико-математичних наук, доцента Березовського Володимира Євгенійовича.
4. Поточні питання.
З першого питання "Про виконання рішень Вченої ради університету за 2017 рік"
виступила голова комісії декан факультету менеджменту, доцент Вернюк Н.О.
Заслухавши
та
обговоривши
доповідь голови комісії декана факультету
менеджменту, доцента Вернюк Н.О., Вчена рада університету ухвалила:
1. Інформацію про результати перевірки виконання рішень Вченої ради
університету взяти до відома.
2. Активізувати роботу відділу інтелектуальної власності, комерціалізації та
трансферу технологій і науково-дослідних лабораторій університету стосовно
створення регіональних науково-інноваційних центрів (відповідальні: завідувач відділу
ІВКТТ Бурляй О.Л., завідувачі НДЛ).
3. Кафедрам Уманського НУС, які не мають договорів на виконання господарчих
тематик, продовжити пошук та заключити такі договори у 2019 році (відповідальні завідувачі кафедр).
4. Рекомендувати конкурсній комісії університету при конкурсному відборі на
заміщення вакантних посад надавати перевагу особам, які мають в переліку публікацій
впродовж останніх трьох років не менше однієї статті, яка опублікована у виданнях, що
цитуються в наукометричних базах Scopus або Web of Sсiеnсe.
5. Систематично розглядати питання профорієнтаційної роботи на засіданнях
кафедр. Продовжити практику заслуховування звітів завідувачів кафедр на розширених
засіданнях ректорату у ІІ семестрі 2018-2019 н.р. та у серпні 2019 року за результатами
вступної кампанії 2019 року (відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів).
6. Активізувати роботу кафедр університету щодо наповнення інституційного
репозитарію Уманського НУС якісними навчально-методичними матеріалами
(відповідальні - завідувачі кафедр).
7. На засіданнях ректорату Уманського НУС заслухати звіти завідувачів кафедр,
які за результатами перевірки не виконали рішення Вченої ради університету за 2018 р.
З другого 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 2018-2019 н.р. на вчених
радах факультетів та засіданнях кафедр.
Термін виконання – до 15 березня 2019 року. Відповідальні: декани факультетів,
завідувачі кафедр.
2. Провести ректорський контроль залишкових знань студентів за результатами
зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.
Термін виконання – до 29 березня 2019 року. Відповідальні: проректор з науковопедагогічної роботи, завідувач відділу моніторингу якості освіти.
3. Провести анкетування студентів.
Термін виконання – до 29 березня 2019 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 2018-2019 н.р.
Термін виконання – до 29 березня 2019 року. Відповідальні – куратори груп.
5. Посилити контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчальнометодичною та науковою діяльністю науково-педагогічних працівників кафедр.
Термін виконання – постійно. Відповідальні: декани факультетів, завідувачі
кафедр.
6. Оновити тестові завдання для проведення літньої екзаменаційної сесії у
студентів 1-го курсу.
Термін виконання – до 12 квітня 2019 року. Відповідальні – завідувачі кафедр.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7
засідання Вченої ради Уманського національного
університету садівництва від 25 квітня 2019 року
Присутні: 45 членів Вченої ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

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

2.

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

3.

Конкурсні справи.

4.

Поточні питання.

З першого 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 факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: до 24.05.2019 р.
3. Провести перевірку навчально-методичних комплексів дисциплін, з яких
здійснювався ректорський контроль.
Відповідальні: голови науково-методичних комісій факультетів.
Термін: до 24.05.2019 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 другого питання "Затвердження 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:

Економіки і підприємництва

Факультет

1) затвердити освітньо-професійну програму "Технології харчування" другого
рівня освіти (магістр) за спеціальністю 181 "Харчові технології" галузі знань 18
"Виробництво та технології".
2) затвердити навчальні плани:
Ступінь вищої
освіти (молодший
Код та найменування
Форма
бакалавр,
спеціальності
навчання
бакалавр, магістр,
доктор філософії)
молодший бакалавр
денна
денна,
бакалавр
заочна
бакалавр за
денна,
скороченим терміном
051 «Економіка»
заочна
навчання
денна,
магістр
заочна
денна,
доктор філософії
заочна
молодший бакалавр
денна
денна,
бакалавр
заочна
бакалавр за
денна,
076 «Підприємництво, торгівля та скороченим терміном
заочна
біржова діяльність»
навчання
денна,
магістр
заочна
денна,
доктор філософії
заочна
молодший бакалавр
денна
денна,
бакалавр
заочна
бакалавр за
денна,
072 «Фінанси, банківська справа
скороченим терміном
заочна
та страхування»
навчання
денна,
магістр
заочна
денна,
доктор філософії
заочна
молодший бакалавр
денна
денна,
бакалавр
заочна
бакалавр за
075 «Маркетинг»
денна,
скороченим терміном
заочна
навчання
денна,
магістр
заочна
молодший бакалавр
денна
денна,
бакалавр
071 «Облік і оподаткування»
заочна
бакалавр за
денна,

скороченим терміном
навчання
магістр

молодший бакалавр
бакалавр
122 «Комп’ютерні науки»

бакалавр за
скороченим терміном
навчання
молодший бакалавр
бакалавр

203 «Садівництво та
виноградарство»

бакалавр за
скороченим терміном
навчання
магістр

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

доктор філософії

202 «Захист та карантин рослин»

молодший бакалавр
бакалавр
бакалавр за
скороченим терміном
навчання
магістр
доктор філософії
молодший бакалавр
бакалавр

101 «Екологія»

бакалавр за
скороченим терміном
навчання
магістр

183 «Технології захисту
навколишнього середовища»

103 «Науки про землю»

091 «Біологія»

бакалавр
бакалавр за
скороченим терміном
навчання
магістр
бакалавр
доктор філософії
молодший бакалавр
бакалавр
бакалавр за
скороченим терміном

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

навчання
молодший бакалавр
бакалавр
073 «Менеджмент»

бакалавр за
скороченим терміном
навчання
доктор філософії
молодший бакалавр
бакалавр

281 «Публічне управління та
адміністрування»

бакалавр за
скороченим терміном
навчання

Менеджменту

магістр

241 «Готельно-ресторанна
справа»

молодший бакалавр
бакалавр
бакалавр за
скороченим терміном
навчання
магістр

242 «Туризм»

молодший бакалавр
бакалавр
бакалавр за
скороченим терміном
навчання
магістр

Агрономії

081 «Право»
035 «Філологія»
073 «Менеджмент» за освітніми
програмами:
Менеджмент ЗЕД
Менеджмент організацій і
адміністрування
Логістика
201 «Агрономія»

молодший бакалавр
молодший бакалавр
магістр
магістр
магістр
молодший бакалавр
бакалавр
бакалавр за
скороченим терміном
навчання
магістр
доктор філософії

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

молодший бакалавр

Лісового і садово-паркового господарство

бакалавр

205 «Лісове господарство»

бакалавр за
скороченим терміном
навчання

денна,
заочна

магістр

денна,
заочна

доктор філософії
молодший бакалавр
бакалавр
206 «Садово-паркове
господарство»

бакалавр за
скороченим терміном
навчання
магістр
доктор філософії

193 «Геодезія та землеустрій»

молодший бакалавр
бакалавр
бакалавр за
скороченим терміном
навчання
магістр
молодший бакалавр
бакалавр

Інженерно-технологічний

181 «Харчові технології»

денна
денна,
заочна

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

бакалавр за
скороченим терміном
навчання

денна,
заочна

181 «Харчові технології» за
освітньою програмою «Харчові
технології»

магістр

денна,
заочна

181 «Харчові технології» за
освітньою програмою
програмою «Технології
харчування»

магістр

денна,
заочна

молодший бакалавр
бакалавр
208 «Агроінженерія»

бакалавр за
скороченим терміном
навчання
магістр

денна
денна,
заочна
денна,
заочна
денна,

181 «Харчові технології»

доктор філософії

заочна
денна,
заочна

