
Протокол №12 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  02.07. 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 початок прийому документів  в магістратуру на спеціальність 

Економіка 

2. Про проведення співбесіди з іноземними громадянами для вступу в 

магістратуру на спеціальність Менеджмент      

3. Про перелік документів від осіб, що здобувають вищу освіту не менше  

1 року в вищих навчальних закладах 

4. Про обговорення вступних випробувань для отримання ступеню 

бакалавра для осіб, що здобули вищу освіту за іншою спеціальністю 

5. Про розрахунок середнього бала документа про здобуту освіту 

6. Про надання запрошення на навчання іноземним громадянам 

 

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

про те, що розпочинається прийом документів в магістратуру на денну та 

заочну форми навчання за спеціальністю 051 Економіка 

 

І УХВАЛИЛИ:  з 02 липня розпочати прийом документів від вступників для 

здобуття ступеню магістра на денну та заочну форми навчання за 

спеціальністю 051 Економіка. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІІ СЛУХАЛИ: начальника відділу по роботі з іноземними громадянами 

Король І.В. про те, що двоє іноземних громадян подали документи для 

вступу в магістратуру за спеціальністю 073 менеджмент. Для них необхідно 

призначити вступні випробування  

ІІ УХВАЛИЛИ: 5.07.18р. провести співбесіди з двома вступниками до 

магістратури за спеціальністю 073 Економіка. В подальшому вступні 



випробування для іноземних громадян для вступу в магістратуру проводити 

в термін, передбачений правилами прийому 2018 року з 26 червня  до 26 

жовтня 2018 року, а для отримання ступеню бакалавр  з 16 липня до 29 

жовтня 2018 року. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Бельдій М.Г. про те, що необхідно затвердити перелік документів для вступу 

до університету для здобуття ступеню бакалавра осіб, що здобувають вищу 

освіту в закладах вищої освіти не менше 1 року. 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: для осіб, які здобувають вищу освіту не менше 1 року та 

вступають для здобуття вищої освіти до університету затвердити перелік 

документів для подання в приймальну комісію: довідку з деканату про 

успішне виконання навчального плану на час вступу, ксерокс паспорта та 4 

фотокартки 3х4 см. Вступні випробування для даної категорії передбачені – 

співбесіда з конкурсних предметів. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

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

з питанням  обговорення вступних випробувань для отримання ступеню 

бакалавра для осіб, що здобули вищу освіту за іншою спеціальністю. 

ІУ УХВАЛИЛИ: для осіб, що отримали вищу освіту та вступають до 

університету за іншою спеціальністю запровадити вступні випробування – 

співбесіда з фахових дисциплін. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

У. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М. про те, що в додатках до диплома про здобуту вищу освіту 

не вказано бали за державний іспит, тому необхідно запровадити єдині 

вимоги щодо нарахування середнього бала про здобуту освіту. 

 



У. УХВАЛИЛИ: розрахунок середнього бала про здобуту вищу освіту 

проводити по балах, наведених в додатку до диплома. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

УІ. СЛУХАЛИ: начальника відділу по роботі з іноземними громадянами 

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

іноземним громадянам. 

 

УІ УХВАЛИЛИ: запросити на навчання іноземних громадян з наступних 

країн:  Марокко – 4 осіб; Алжир – 1 особу. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець Панасюк О.П. 


