
Протокол №11 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  25.06. 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. Зміни до правил прийому 

2. Про початок прийому документів на отримання ступеню магістр денної 

форми навчання 

3. Обговорення вартості навчання 

4. Обговорення листів МОН України 

5. Про надання запрошень на навчання іноземним громадянам 

 

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

про те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  №409 

від 2 квітня 20187 року, зареєстрованого за №600/32052 17 травня 2018 року 

внесено зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2018 році. (зміни додаються). Необхідно внести зміни до Правил 

прийому в Одеському державному аграрному університеті на 2018 рік та 

затвердити їх на вченій раді університету, яка відбудеться 29 червня  

І. УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома зміни до правил прийому в 2018 році та 

затвердити їх на вченій раді університету і після затвердження розмістити на 

веб-сайті університету. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.  

  

ІІ СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М. про те, що з наступного дня розпочинає роботу приймальна 

комісія стосовно набору вступників до магістратури на денну форму 

навчання на всі спеціальності, крім 051 Економіка.  

ІІ УХВАЛИЛИ: провести нараду з членами відбіркових комісій стосовно 

набору в магістратуру, розглянути зразки всіх необхідних документів, 

обговорити вимоги з правил прийому, організаційні питання, внесення даних 

в ЄДЕБО тощо. 



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 наказом ректора затверджено вартість навчання в 2018 році. 

ІІІ УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію щодо вартості навчання, 

розмістити дану інформацію на стендах університету та на веб-сайті. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

 

ІУ. СЛУХАЛИ: заступника голови приймальної комісії Малащук О.С. про те, 

що протягом останнього тижня надійшли листи МОН України:  

- Про проведення вступної кампанії та надання освітніх послуг 

іноземним громадянам; 

- Щодо середнього бала документа про повну загальну середню освіту; 

- Щодо надання роз’яснень стосовно вступної кампанії 2018 р. 

ІУ. УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію, що надійшла в листах 

МОН України (листи додаються). 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

 

У.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 – 13 осіб; Алжир – 1 особа; Туреччина – 1 особа; Ємен – 1 

особа; Ємен – 1 особа. 

 

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. 


