
Протокол №9 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  04.06. 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 внесення змін до складу відбіркової комісії спеціальності 193 

Геодезія та землеустрій 

2. Про обговорення Дня відкритих дверей для освітніх центрів Крим-

Україна. Початок роботи освітнього центру Крим-Україна 

3. Затвердження довідника для заповнення анкет «Вступник-2018» 

4. Про запрошення для іноземних громадян 

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

про те, що в складі відбіркової комісії спеціальності 193 Геодезія та 

землеустрій відбулися зміни – за власним бажанням звільнилась старший 

лаборант кафедри геодезії та природокористування Різник Оксана Василівна. 

І. УХВАЛИЛИ:  1. Вивести зі складу відбіркової  комісії за спеціальністю 

193 Геодезія та землеустрій - Різник Оксану Василівну – старшого лаборанта 

кафедри геодезії та природокористування - технічного секретаря. 

2. Ввести до складу відбіркової  комісії за спеціальністю 193 Геодезія та 

землеустрій – Варфоломеєву Оксану Анатоліївну – старшого викладача 

кафедри геодезії та природокористування - технічного секретаря. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

ІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Бельдій М.Г. – відповідальну за освітній центр Крим-Україна про те, що 

01.06.2018 року відбулася нарада – День відкритих дверей в Херсонському 

державному університеті . Вищі навчальні заклади, які є освітніми центрами 

Крим-Україна презентували свої заклади щодо вступної кампанії 2018 року. 

ІІ. УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про роботу освітнього 

центру Крим-Україна на базі Одеського державного аграрного університету. 

Розпочати роботу освітнього центру Крим-Україна в Одеському державному 

аграрному університеті. 



Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

ІІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М. про те, що в зв’язку зі змінами в назвах населених пунктів 

необхідно затвердити новий довідник районів областей України. 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: затвердити  новий довідник районів Одеської та інших 

областей для заповнення анкет «Вступник – 2018».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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 – 3 особи; Алжир – 2 особи; Судан – 1 особа; Ірак – 1 особа; 

Туреччина – 1 особа; Палестина – 1 особи; Ємен – 1 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. 


