
Протокол №13 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  06.07. 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 на заочне відділення  

2. Зарахування іноземців 

3. Про надання запрошень на навчання іноземним громадянам 

4. Про порядок надання додаткових балів вступникам, що закінчили 

підготовче відділення 

5.  Про порядок надання додаткових балів вступникам, що стали 

переможцями ІІ туру Всеукраїнських олімпіад 

 

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

про те, що розпочато прийом документів на заочну форму навчання:  за 

ступенем магістр за неспорідненою спеціальністю; за ступенем бакалавр на 

основі ступеню молодший спеціаліст. Інструктаж відбіркова комісія 

пройшла, вся необхідна документація отримана. 

 

І. УХВАЛИЛИ: розпочати  прийом документів на заочну форму навчання з 

06.07.18. для здобуття ступеню бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст 

та для здобуття ступеню магістр на основі ступеню бакалавр, спеціаліст, 

магістр, здобутого за неспорідненою спеціальністю. 

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 за результатами вступних випробувань двох іноземних 

громадян Конга Мбуді Кевін та Окако  Охакі Берті зарахувати  студентами 1 

курсу денної форми навчання за спеціальністю 073 Менеджмент з 01 вересня 

2018 року. 

 



ІІ. УХВАЛИЛИ: зарахувати  студентами 1 курсу денної форми навчання за 

спеціальністю 073 Менеджмент з 01 вересня 2018 року за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб іноземних громадян: Конга Мбуді Кевін;  

Окако  Охакі Берті (наказ додається). 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: начальника відділу по роботі з іноземними громадянами 

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

іноземним громадянам. 

 

ІІІ УХВАЛИЛИ: запросити на навчання іноземних громадян з наступних 

країн:  Марокко – 13 осіб; Алжир – 1 особа; Туреччина – 1 особа; Ємен – 1 

особа. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.  

  

ІУ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії, 

завідувача підготовчого відділення Бельдій М.Г.про порядок надання 

додаткових балів вступникам, що закінчили підготовче відділення. 

ІУ. УХВАЛИЛИ: За результатами підсумкової атестації з конкурсних 

предметів слухачам підготовчого відділення надати додаткові бали до 

загального конкурсного бала при вступі  на спеціальності, що потребують 

особливої підтримки (список слухачів додається). 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

 

У. СЛУХАЛИ:  відповідального секретаря приймальної комісії про порядок 

надання додаткових балів вступникам, що стали переможцями ІІ туру 

Всеукраїнських олімпіад з конкурсних предметів для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, проведеного в 

Одеському державному аграрному університеті. 

У. УХВАЛИЛИ: надати додаткові бали переможцям ІІ туру Всеукраїнських 

олімпіад з конкурсних предметів для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти, проведеного в Одеському 



державному аграрному університеті. (список переможців  та кількість 

додаткових балів з певних предметів додається). 

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. 


