
Протокол №14 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  12.07. 2018 р. 

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

Відповідальний секретар приймальної комісії   Панасюк О.П. 

Присутні 16  із  20 членів  приймальної комісії 

Порядок денний: 

1. Про початок прийому документів на денне та заочне відділення  на 

основі ПЗСО, на основі ОКР молодший спеціаліст на денну форму 

навчання та на ступінь магістр заочної форми навчання за 

спорідненими спеціальностями 

2. Обговорення питання щодо довідок вступників, що підтверджують 

право на сільський коефіцієнт 

3. Розгляд питання про допуск до участі в конкурсному відборі дитини-

сироти та учасника антитерористичної операції. 

4. Про надання запрошень на навчання іноземним громадянам 

 

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

про те, що розпочато прийом документів на основі повної загальної середньої 

освіти за денною та заочною формами навчання; на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання 

та на отримання ступеню магістра за спорідненою спеціальністю заочної 

форми навчання. 

Прийом заяв на основі ПЗСО здійснюється в електронному вигляді, в 

кабінеті 206 надають допомогу вступникам в подачі заяв, в паперовій формі 

подають документи вступники на основі ПЗСО, які мають право на 

спеціальні умови, а також всі інші категорії вступників. Обговорено питання 

ведення необхідної документації. 

 

І. УХВАЛИЛИ: розпочати  прийом документів на основі повної загальної 

середньої освіти за денною та заочною формами навчання; на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою 

навчання та на отримання ступеню магістра за спорідненою спеціальністю 

заочної форми навчання. 

 



Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М. про те, що необхідно вирішити  питання стосовно отримання 

документів від вступників, що підтверджують їх право на обрахування 

сільського коефіцієнту. В додатках №13 до Правил здійснення реєстрації 

місця проживання не завжди вказується термін проживання вступника в 

сільській місцевості від дати народження. Зазвичай в довідці вказується дата, 

коли вступник був зареєстрований після отримання електронного 

посвідчення 

ІІ. УХВАЛИЛИ: у випадку, коли в додатку №13 до Правил здійснення 

реєстрації місця проживання вступника вказано термін реєстрації в сільській 

місцевості менший, ніж 2 роки, додатково керуватися доданими довідками 

від виконавчого комітету сільської ради або витягом з Єдиного державного 

демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання. Ознайомити 

відповідальних секретарів зі зразком довідок (зразок довідок додається). 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 1. відповідального секретаря приймальної комісії  Панасюк 

О.П. про те, що до приймальної комісії звернувся громадянин України 

Сербін Ю.М.1999 р.н., в якого за розпорядженням Любашівської районної 

державної адміністрації надано статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування в 2010 р. Школу вступник закінчив в 2017 році, але до ВНЗ не 

вступав. Відповідно до ст.1 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» (редакція від 27.03.2018 р.) та статті 

19 р.ІУ ЗУ «Про охорону дитинства» (редакція від 27.03.2018 р.), а також 

після усного підтвердження заступника начальника  управління – начальника 

відділу професійної освіти управління дошкільної, загальної середньої та 

професійної освіти Одеської обласної державної адміністрації Абозіної Т.М. 

з’ясовано, що Сербін Ю.М. має право вступати до Одеського державного 

аграрного університету за спеціальними умовами. 

2. на спеціальність 071 Облік і оподаткування звернувся громадянин України 

Губарєв Д.В. з проханням прийняти заяву на вступ на бакалавра на основі 

ПЗСО без сертифікатів ЗНО через те, що має довідку про безпосередню 



участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі 

проведення антитерористичної операції. 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 1. прийняти заяву та документи в паперовій формі і 

допустити до участі в здачі іспитів з біології та хімії вступника Сербіна Ю.М. 

2. прийняти заяву та документи в паперовій формі і допустити до участі в 

здачі іспитів з конкурсних предметів  вступника Губарєва Д.В. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  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 – 3 особи; Сирія – 1 особа; Індія –  1 особа;  Ірак–  1  особа. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  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. 


