
ПРОТОКОЛ № 17 

засідання Приймальної комісії від 19 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., Овчарук В.А., Чугай А.В., Кузниченко 

С.Д., Владимирова О.Г., Монюшко М.М., Кирнасівська Н.В., Бубнов І.В., 

Грушевський О.М., Глушков О.В., Губанова О.Р., Герасимов О.І., Павленко 

О.П., Прокоф’єв О.М., Лобода Н.С., Перелигін Б.В., Польовий А.М., 

Сафранов Т.А., Софронков О.Н., Шотова-Ніколенко Г.В., Шакірзанова Ж.Р., 

Харасанджіанц О.Г., Шекк П.В., Берлінський М.А. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження форм документів для проведення процедури 

прийому та підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському державному 

екологічному університеті 

 

По 1-му питанню: слухали відповідального секретаря Приймальної 

комісії університету, старшого викладача кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури Матвієнко Т.І. 

На розгляд та затвердження Приймальної комісії Одеського державного 

екологічного університету вносяться форми документів для забезпечення 

роботи приймальної комісії ОДЕКУ під час вступної кампанії 2022 року, які 

розроблені у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України № 

583 від 23 червня 2022 року «Про затвердження форм документів з 

підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти» (зразки 

додаються): 

форма Н-1.01.1.1 заява вступника РВО молодшого бакалавра, бакалавра 

на базі повної загальної середньої освіти; 

форма Н-1.01.1.2 заява вступника РВО молодшого бакалавра, бакалавра. 

магістра на базі здобутої освіти молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра; 

форма Н-1.01.3.2 спеціальні умови вступу під участі у конкурсному 

відборі на зарахування до ЗВО; 

форма Н-1.01.5.1 повідомлення вступника про відсутність акредитації 

спеціальності/освітньої програми; 

форма Н-1.02 відомості вступних випробувань; 

форма Н-1.03.1 наказ про зарахування до Одеського державного 

екологічного університету; 

форма Н-1.03.2 додаток до наказу про зарахування до Одеського 

державного екологічного університету; 

форма Н-1.03.3 наказ про встановлення періоду здобуття освіти для 

іноземних громадян в ОДЕКУ; 



форма Н-1.03.4 додаток до наказу про встановлення періоду здобуття 

освіти для іноземних громадян в ОДЕКУ; 

форма Н-2.01 журнал реєстрації вступників до Одеського державного 

екологічного університету; 

форма Н-3.01 журнал реєстрації видачі академічних довідок здобувачам 

вищої освіти Одеського державного екологічного університету. 

Також на розгляд та затвердження приймальної комісії університету 

вноситься зразок протоколу проведення усної індивідуальної співбесіди з 

вступниками для різних рівнів вищої освіти з урахуванням вимог, 

встановлених затвердженим Порядком прийому для здобуття вищої освіти в 

ОДЕКУ в 2022 році та відповідних доповнень і змін до нього.  

В обговорені прийняли участь Степаненко С.М., Лобода Н.С., Шекк 

П.В., Старченко А.Ю., Хохлов В.М. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної 

комісії ОДЕКУ, ректор                                                С.М. Степаненко 

 

Секретар                                                                        Н.А. Ткаченко 

 


