
Протокол №17 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  20.07.2018 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  закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають 

на основі співбесіди, вступних іспитів 

2. Про надання запрошення на навчання іноземним громадянам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

про те, що о 18.00 закінчується прийом заяв та документів від осіб, які 

вступають на основі співбесіди або вступних випробувань. На даний час 

засідання приймальної комісії надійшли заяви від 10 осіб, які мають право на 

спеціальні умови: Гордіна Н.В. – дитина – сирота; Сербін Ю.М. – дитина 

позбавлена батьківського піклування; Крилов С.Ю. – дитина – сирота; Дудін 

Д.С. – учасник бойових дій; Машталяр К.М. – учасник бойових дій; 

Сидорчук О.Ф. – учасник бойових дій; Комарецький Р.М. – учасник бойових 

дій; Федів С.С. – учасник бойових дій;  Ганицький О.О. – учасник бойових 

дій; Губарєв Д.В. – учасник бойових дій. Жоден вступник, що має право на 

вступ за співбесідою до приймальної комісії не звертався. 

І. УХВАЛИЛИ: допустити до участі в іспитах з конкурсних предметів осіб, 

які мають право на спеціальні умови: Гордіну Н.В. – іспит з хімії; Сербіна 

Ю.М. – іспити з хімії та біології; Дудіна Д.С. – іспити з української мови, 

біології, математики; Машталяр К.М. - іспити з української мови, біології, 

математики; Сидорчук О.Ф. - іспити з української мови, біології, математики; 

Комарецького Р.М. - іспити з української мови, біології, математики; Федів 

С.С. - іспити з української мови, біології, математики; Ганицького О.О. - 

іспити з української мови, біології, математики; Губарєва Д.В. - іспити з 

української мови, географії, математики.  

Крилова С.Ю. допустити до участі в конкурсі (за квотою-1), як дитину-

сироту за результатами ЗНО. 

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 необхідно відправити запрошення на навчання 

іноземним громадянам. 

ІІ. УХВАЛИЛИ: відправити запрошення на навчання іноземним громадянам 

з наступних країн: Марокко – 6 осіб. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

Заступник голови приймальної комісії,   

перший проректор                                                          Малащук О.С. 

      

      Відповідальний секретар  

       приймальної комісії                                                             Панасюк О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець Панасюк О.П. 


