
ПРОТОКОЛ № 16 

засідання Приймальної комісії від 11 липня 2022 р. 

засідання проводиться в режимі zoom-конференції 

 
Присутні: Степаненко С.М., Матвієнко Т.І., Старченко А.Ю., Сербов 

М.Г., Хохлов В.М., Тучковенко Ю.С., Чугай А.В., Монюшко М.М., Овчарук 

В.А., Кузниченко С.Д., Владимирова О.Г., Кирнасівська Н.В., Павленко О.П., 

Бубнов І.В., Грушевський О.М., Глушков О.В., Прокоф’єв О.М., Шекк П.В., 

Губанова О.Р., Герасимов О.І., Лобода Н.С., Перелигін Б.В., Польовий А.М., 

Сафранов Т.А., Софронков О.Н., Шотова-Ніколенко Г.В., Ковальчук В.В., 

Берлінський М.А., Шакірзанова Ж.Р., Харасанджіанц О.Г. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження конкурсних завдань для проведення вступних 

випробувань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

2. Про затвердження примірного переліку питань під час проведення 

вступних випробувань у формі усної індивідуальної співбесіди здобувачів 

вищої освіти початкового (короткого), першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 

3. Про затвердження примірного переліку питань під час проведення 

вступних випробувань для іноземних громадян у вигляді усної 

індивідуальної співбесіди з іноземної мови  

4. Про затвердження алгоритму дій співробітників приймальної комісії 

університету під час оголошення повітряного тривоги.  

 

По 1-му питанню: слухали заступника Голови приймальної комісії 

університету проректора з навчальної роботи Сербова М.Г. 

На розгляд та затвердження Приймальної комісії Одеського державного 

екологічного університету вноситься конкурсні завдання для проведення 

фахового вступного випробування у формі письмового тесту для вступників 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за денною та заочною формами 

навчання освітньо-професійних програм спеціальностей 051 Економіка, 073 

Менеджмент, 101 Екологія, 103 Науки про Землю, 122 Комп’ютерні науки, 

183 Технології захисту навколишнього середовища, 207 Водні біоресурси та 

аквакультура, 281 Публічне управління та адміністрування.  

Зазначені конкурсні завдання підготовлені головами фахових 

атестаційних комісій Приймальної комісії ОДЕКУ у відповідності 

нормативно-розпорядчої документації Приймальної комісії університету, а 

також затверджених стандартів вищої освіти РВО бакалавра за відповідними 

спеціальностями. 

В обговорені прийняли участь Тучковенко Ю.С., Степаненко С.М., 

Старченко А.Ю., Бубнов І.В. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 



По 2-му питанню: слухали заступника Голови приймальної комісії 

університету проректора з навчальної роботи Сербова М.Г. 

На погодження Приймальної комісії Одеського державного екологічного 

університету вноситься примірний перелік питань для проведення 

конкурсного відбору у формі усної індивідуальної співбесіди для вступників 

початкового (короткого) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти. 

Зазначений документ підготовлений головами відповідних предметних 

комісій Приймальної комісії ОДЕКУ з урахуванням затверджених стандартів 

освіти та встановлених нормативних вимог щодо вступу до ЗВО України в 

2022 році.    

Перелік спеціальностей: 073 Менеджмент (І), 101 Екологія (К,І), 103 

Науки про Землю (К,І), 122 Комп’ютерні науки (К,І), 183 Технології захисту 

навколишнього середовища (І), 193 Геодезія та землеустрій (І), 207 Водні 

біоресурси та аквакультура (К,І), 281 Публічне управління та 

адміністрування (І). 

Також на погодження Приймальної комісії Одеського державного 

екологічного університету вноситься примірний перелік питань для 

проведення конкурсного відбору у формі усної індивідуальної співбесіди для 

вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зазначений 

документ підготовлений головами відповідних фахових атестаційних комісій 

Приймальної комісії ОДЕКУ з урахуванням затверджених стандартів вищої 

освіти РВО бакалавра за відповідними спеціальностями та встановлених 

нормативних вимог щодо вступу до ЗВО України в 2022 році.    

Перелік спеціальностей: 051 економіка, 073 Менеджмент, 101 Екологія, 

103 Науки про Землю, 122 Комп’ютерні науки, 183 Технології захисту 

навколишнього середовища, 207 Водні біоресурси та аквакультура, 281 

Публічне управління та адміністрування. 

В обговорені прийняли участь Матвієнко Т.І., Грушевський О.М., 

Владимирова О.Г., Лобода Н.С., Сафранов Т.А. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 3-му питанню: слухали заступника Голови приймальної комісії 

університету проректора з навчальної роботи Сербова М.Г. 

На погодження Приймальної комісії Одеського державного екологічного 

університету вноситься примірний перелік питань для проведення 

конкурсного відбору у формі усної індивідуальної співбесіди з іноземної для 

вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти – іноземних 

громадян. Зазначений документ підготовлений головою відповідної 

предметної комісії Приймальної комісії ОДЕКУ з урахуванням затвердженої 

програми ЄВІ з іноземної мови для вступників магістратури, також 

встановлених нормативних вимог щодо вступу до ЗВО України в 2022 році 

іноземних громадян.    

В обговорені прийняли участь Шотова-Ніколенко Г.В., Тучковенко 

Ю.С., Степаненко С.М., Герасимов О.І., Павленко О.П. 

Рішення прийнято одноголосно. 



 

По 4-му питанню: слухали Голову приймальної комісії, ректора 

університету Степаненко С.М. 

Вноситься такий алгоритм дій співробітників приймальної комісії 

університету під час оголошення повітряної тривоги (зазначений алгоритм 

діє до введення в експлуатацію укриття університету): під час оголошення 

повітряної тривоги відвідувачі та співробітники приймальної комісії 

університету мають можливість перейти разом з іншими співробітниками 

ОДЕКУ до безпечного місця або до найближчого укриття за адресою: вул. 

Львівська, буд. 15-б, жилий комплекс «Море». В окремих випадках під час 

оголошення повітряної тривоги, з урахуванням часових обмежень прибуття 

до місця найближчого укриття, допускається розташування співробітників та 

відвідувачів приймальної комісії університету в коридорі першого поверху 

навчально-лабораторного корпусу № 1 (виробничі приміщення кафедри 

автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища і 

інформатики). 

В обговорені прийняли участь Перелигін Б.В., Польовий А.М., Хохлов 

В.М., Бубнов І.В., Степаненко С.М. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної 

комісії ОДЕКУ, ректор                                                С.М. Степаненко 

 

Секретар                                                                        Н.А. Ткаченко 

 


