
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Приймальної комісії від 24 листопада 2021 р. 

 

 

Присутні: Степаненко С.М., Матвієнко Т.І., Сербов М.Г., Хохлов В.М., 

Тучковенко Ю.С., Овчарук В.А., Чугай А.В., Боровська Г.О., Кузниченко 

С.Д., Владимирова О.Г., Бубнов І.В., Монюшко М.М., Павленко О.П., 

Грушевський О.М., Кирнасівська Н.В., Прокофьєв О.М., Герасимов О.І., 
Глушков О.В., Лобода Н.С., Лоєва І.Д., Софронков О.Н., Польовий А.М., 

Сафранов Т.А., Казакова Н.Ф., Берлінський М.А., Губанова О.Р., 

Шакірзанова Ж.Р., Перелигін Б.В., Харасанджіанц О.Г., Шекк П.В., Ситов 

В.М.,  Тернова Ю.В., Лаврік А.С., Федіна Н.О., Венгер О.С., Бельченко К.С., 

Желтов П.О., Дьяченко Б.Л., Чоботарьова Н.В., Мельник М.Ю.,  Дмітрієнко 

А.С., Картамишев В.Є., Мартингова Н.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Затвердження Правил прийому в Одеський державний екологічний 

університету y 2022 році (проект додається). 

2. Затвердження у формі додатків до Правил прийому в ОДЕКУ у 2022 

році Правила прийому до аспірантури Одеського державного екологічного 

університету у 2022 році (проект додається). 

3. Затвердження у формі додатків до Правил прийому до кафедри 

військової підготовки Одеського державного екологічного університету для 

підготовки фахівців за програмою офіцерів кадру у 2022 році (проект додається). 

4. Затвердження Положення про Приймальну комісії Одеського 

державного екологічного університету (проект додається). 

5. Затвердження Положення про апеляційну комісію Одеського 

державного екологічного університету (проект додається).  

6. Затвердження переліку спеціальностей ступенів вищої освіти, за 
якими здійснюється набір здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти в Одеський державний екологічний 

університет у 2022 році (проект додається). 

7. Затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі 
на участь у конкурсному відборі до Одеського державного екологічного 

університету в 2022 році. 
8. Затвердження проектів нормативних документів приймальної комісії 

ОДЕКУ на 2022 рік: 

- Планів роботи Приймальної комісії Одеського державного 

екологічного університету та його відокремлених структурних підрозділів 

(ОККТ ОДЕКУ, ХГМТ ОДЕКУ та ХарГМТ ОДЕКУ) на 2021/2022 

навчальний рік; 

- Положення про Всеукраїнську олімпіаду для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності 
природничо-математичного та інженерно-технічного спрямування; 



- Порядок та критерії оцінки мотиваційних листів вступників Одеського 

державного екологічного університету у 2022 році;  
- Порядок набору на навчання (стажування) в Одеському державному 

екологічному університеті іноземців та осіб без громадянства; 

- Порядок роботи відбіркової комісії по визначенню відповідності 
документів іноземців та осіб без громадянства встановленим в Одеському 

державному екологічному університеті вимогам;  

- Порядок видачі в Одеському державному екологічному університеті 
запрошень на навчання (стажування) іноземців, осіб без громадянства.  

 

По 1-му питанню: слухали відповідального секретаря приймальної 
комісії університету доц. Матвієнко Т.І. 

В обговоренні прийняли участь Степаненко С.М., Хохлов В.М., 

Худякова М.В., Бубнов І.В., Герасимов О.І., Чугай А.В. 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеського 

державного екологічного університету (надалі – Приймальна комісія) 

відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України № 1098 від 13 жовтня 2021 р. 

«Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», 

зареєстровано в міністерстві юстиції України 26.11.2021р. за № 1544, Статуту 

Одеського державного екологічного університету. 

Внесена пропозиція затвердити Правила прийому в ОДЕКУ у 2021 році. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

По 2-му питанню: члена приймальної комісії, проректора з наукової 
роботи Тучковенка Ю.С. 

В обговорені прийняли участь Глушков О.В., Сербов М.Г., Степаненко 

С.М., Ситов В.М., Софронков О.Н. 

Внесена пропозиція затвердити у формі додатків до Правил прийому в 

ОДЕКУ у 2022 році Правила прийому до аспірантури Одеського державного 

екологічного університету у 2022 році. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

По 3-му питанню: слухали члена приймальної комісії університету 

начальника кафедри військової підготовки Грушевського О.М. 

В обговоренні питання прийняли участь Перелигін Б.В., Шекк П.В., 

Сербов М.Г., Матвієнко Т.І., Овчарук В.А. 

Внесена пропозиція затвердити Правила прийому до кафедри військової 
підготовки (у формі додатків до правил прийому Одеського державного 

екологічного університету) для підготовки фахівців за програмою офіцерів 

кадру у 2022 році. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 

 



По 4-му питанню: слухали заступника Голови приймальної комісії 
університету першого проректора Сербова М.Г. 

В обговоренні питання прийняли участь Степаненко С.М., Лобода Н.С., 

Ситов В.М., Чугай А.В., Монюшко М.М., Грушевський О.М., Сафранов Т.А. 

Внесена пропозиція затвердити проект Положення про Приймальну 

комісії Одеського державного екологічного університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

По 5-му питанню: слухали голову апеляційної комісії приймальної 
комісії університету, проректора з навчально-виховній роботі Хохлова В.М. 

В обговоренні питання прийняли участь Степаненко С.М., Бубнов І.В., 

Мельник М.Ю., Харасанджіанц О.Г., Кузниченко С.Д. 

Внесена пропозиція затвердити Положення про апеляційну комісію 

Одеського державного екологічного університету.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 

По 6-му питанню: слухали заступника Голови приймальної комісії 
ОДЕКУ, першого проректора-проректора з навчальної роботи Сербова М.Г. 

В обговоренні питання прийняли участь Тучковенко Ю.С., Лоєва І.Д., 

Шекк П.В., Степаненко С.М., Овчарук В.А., Чугай А.В., Герасимов О.І., 
Губанова О.Р., Кирнасівська Н.В. 

Внесена пропозиція затвердити Перелік спеціальностей ступенів вищої 
освіти, за якими здійснюється набір здобувачів першого (бакалаврського) та 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти в Одеський державний 

екологічний університет у 2022 році. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

По 7-му питанню: слухали відповідального секретаря приймальної 
комісії університету старшого викладача кафедри водних біоресурсів та 
аквакультури Матвієнко Т.І. 

В обговоренні питання прийняли участь Хохлов В.М., Казакова Н.Ф., 

Перелигін Б.В., Чугай А.В., Грушевський О.М., Овчарук В.А., Монюшко 

М.М., Берлінський М.А.  Картамишев В.Є., Прокофьєв О.М. 

Внесена пропозиція затвердити Порядок подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського 

державного екологічного університету в 2022 році. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

По 8-му питанню: слухали заступника Голови приймальної комісії 
університету першого проректора Сербов М.Г. 

В обговоренні питання прийняли участь Кирнсавіська Н.В., 

Владимирова О.Г., Матвієнко Т.І., Павленко О.П., Шекк П.В., Бубнов І.В., 

Павленко О.П., Польовий А.М. 

Внесена пропозиція затвердити проекти документів на 2022 рік: 



- Положення про Всеукраїнську олімпіаду для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності 
природничо-математичного та інженерно-технічного спрямування; 

- Порядок набору на навчання (стажування) в Одеському державному 

екологічному університеті іноземців та осіб без громадянства; 

- Порядок та критерії оцінки мотиваційних листів вступників Одеського 

державного екологічного університету;  

- Порядок роботи відбіркової комісії по визначенню відповідності 
документів іноземців та осіб без громадянства встановленим в Одеському 

державному екологічному університеті вимогам;  

- Порядок видачі в Одеському державному екологічному університеті 
запрошень на навчання (стажування) іноземців, осіб без громадянства.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова приймальної 
комісії ОДЕКУ, ректор                                                С.М. Степаненко 

 

Секретар                                                                        Н.А. Ткаченко  

 

 

 

 

 

 


