
Протокол №10 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  08.06. 2018 р. 

Голова приймальної комісії, в.о.ректора Корлюк С.С. 

Відповідальний секретар приймальної комісії   Панасюк О.П. 

Присутні 17  із  20 членів  приймальної комісії 

Порядок денний: 

1. Про підготовку до роботи приймальної комісії 

2. Про внесення змін до правил прийому (додатки 1,3) 

3. Обговорення наказу МОН освіти і науки України №600 від 07.06.2018  

4. Надання запрошення на навчання іноземних громадян 

І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк  О.П. 

про те, що приймальна комісія поступово готується до початку прийому 

вступників на навчання в університеті в 2018 році. Всі бланки, журнали і 

ін.документацію замовили і виготовили в повному обсязі, канцелярськими 

виробами частково забезпечені. 

І. УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію стосовно готовності 

приймальної комісії до вступної кампанії 2018. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

 

ІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря Давиденко С.М. про те, 

що виникла  необхідність внести нові пропозиції стосовно набору на ступінь 

бакалавр спеціальності 212 Ветеринарна гігієна санітарія та експертиза 

необхідно змінити додатки до правил прийому №1, №3. 

ІІ. УХВАЛИЛИ: внести зміни в додатки №1,№ 3 до правил прийому 2018 

року. Замінити додатки 1,3 на веб-сайті університету. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк О.П. 

про те, що отримано наказ МОН освіти і науки України №600 від 07.06.18 р. 



«Про результати проведення ІУ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів у 2017 – 2018 н.р. 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: Взяти до відома спільні рішення оргкомітетів і журі Іу 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-

2018 н.р.. при зарахуванні абітурієнтів, переможців ІУ етапу Всеукраїнських 

олімпіад керуватися Умовами прийому, затвердженими наказом МОН освіти 

і науки України від 13.10.2017 р. №1378. (Список переможців додається). 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

 

ІУ.СЛУХАЛИ: начальника відділу по роботі з іноземними громадянами 

Король І.В. про те, що необхідно відсилати запрошення на навчання 

іноземним громадянам. 

 

ІУ УХВАЛИЛИ: запросити на навчання іноземних громадян з наступних 

країн:  Марокко – 12 осіб; Сирія – 1 особа; Алжир – 4 особи; Туніс – 1 особа; 

Ірак – 3 особи; Туреччина – 4 особи. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

 

Голова приймальної комісії, в.о.ректора                             Корлюк С.С. 

 

      Відповідальний секретар  

       приймальної комісії                                                     Панасюк О.П. 

 


