
Протокол №15 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  16.07.2018 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 зміни в складі екзаменаційних комісій 

2. Про допуск до вступного випробування  іноземних громадян  на 

отримання ступеню бакалавра за спеціальністю 204 ТВППТ 

3. Про надання дозволу подавати документи в паперовому вигляді 

вступнику з розбіжностями, вказаними в атестаті про ПЗСО та/або 

сертифікаті ЗНО Батухтіній В.Е. 

4. Про надання запрошень на навчання іноземним громадянам 

 

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

про те, що в зв’язку з виробничою необхідністю  внести зміни до наказу № 

47-заг від 23 лютого 2018 року, 

І.УХВАЛИЛИ: внести зміни до наказу № 47-заг від 23 лютого 2018 (зміни до 

наказу додаються)  

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: начальника відділу по роботі з іноземними громадянами 

Король І.В. про те, що надійшли заяви від двох іноземних громадян Сянь 

Кунь та  Гашимов Зія на навчання за ступенем бакалавр спеціальності 204 

ТВППТ 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: допустити до вступних випробувань двох іноземних 

громадян Сянь Кунь та  Гашимов Зія для вступу за ступенем бакалавр 

спеціальності 204 ТВППТ 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 



ІІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М. про те, що звернулась абітурієнтка Батухтіна В.Е. з 

питанням, що не може подати заяву до бакалаврату через розбіжності в 

атестаті та сертифікаті ЗНО. 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: Надати  дозвіл на подачу  документів в паперовому вигляді 

вступнику з розбіжностями, вказаними в атестаті про ПЗСО та/або 

сертифікаті ЗНО Батухтіній В.Е. 

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 відправити запрошення на навчання 

іноземним громадянам. 

ІУ. УХВАЛИЛИ: відправити запрошення на навчання іноземним громадянам 

з наступних країн: Марокко – 8 осіб; Палестина – 2 особи; Азербайджан – 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. 


