
 

ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Приймальної комісії від 25 травня 2022 р. 

засідання проводиться в режимі zoom-конференції 

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

Тучковенко Ю.С., Овчарук В.А., Чугай А.В., Кузниченко С.Д., Монюшко 

М.М., Кирнасівська Н.В., Павленко О.П., Бубнов І.В., Грушевський О.М., 

Глушков О.В., Прокоф’єв О.М., Губанова О.Р., Герасимов О.І., Лобода Н.С., 

Владимирова О.Г., Польовий А.М., Сафранов Т.А., Софронков О.Н., 

Ковальчук В.В., Перелигін Б.В., Берлінський М.А., Шакірзанова Ж.Р., 

Харасанджіанц О.Г., Докус А.В., Шекк П.В., Шотова-Ніколенко Г.В., Кіріяк 

С.Г., Бірюков О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Внесення змін та доповнень в попередні рішення приймальної 
комісії Одеського державного екологічного університету щодо затвердження 

складу технічних секретарів ПК.  

2. Затвердження програми та критеріїв проведення вступних 

випробувань у вигляді індивідуальної усної співбесіди з вступниками 

ОДЕКУ 2022 року рівнів вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра та 
магістра. 

3. Затвердження програми та критерії проведення вступних випробувань 

у вигляді індивідуальної усної співбесіди з вступниками ОДЕКУ в 2022 році 
– іноземними громадянами. 

 

По 1-му питанню: слухали відповідального секретаря приймальної 
комісії університету, старшого викладача кафедри водних біоресурсів та 
аквакультури Матвієнко Т.І. 

Пропонуються наступні зміни у складі технічних секретарів 

приймальної комісії університету: 

1.Вивести зі складу технічних секретарів ПК ОДЕКУ  

- Болюх Л.Б., інженера кафедри АСМНСІ; 
- Вітовську О.Т., завідувача аспірантури та докторантури; 

- Докус А.О., фахівця сектору профорієнтаційної роботи з учнівською 

молоддю;   

- Думблера А.А., начальника курсів кафедри військової підготовки; 

2. Ввести до складу технічних секретарів ПК ОДЕКУ 

- Ільїну А.О., завідувача відділом аспірантури та докторантури; 

- Кущенко Л.В., секретаря деканату гідрометеорологічного інституту; 

- Яцишина А.О., викладача кафедри військової підготовки. 

Доповідачем зазначається, що зазначені зміни пропонуються з 
урахуванням змін штатного розкладу окремих підрозділів Одеського 



державного екологічного університету станом на травень 2022 року, а також 

за поданням кафедр університету. 

В обговоренні прийняли участь голови предметних екзаменаційних 

комісій Овчарук В.А., Шотова-Ніколенко Г.В., Чугай А.В., Кузниченко С.Д. 

Внесена пропозиція затвердити подані на розгляд Приймальної комісії 
університету проект Порядку та критеріїв оцінки мотиваційних листів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 2-му питанню: слухали відповідального секретаря Приймальної 
комісії ОДЕКУ, старшого викладача кафедри водних біоресурсів та 
аквакультури Матвієнко Т.І., яка запропонувала затвердити представлені 
проекти програм та критеріїв оцінки проведення вступних випробувань у 

формі індивідуальної усної співбесіди для різних категорій вступників РВО 

молодшого бакалавра, бакалавра (на базі ПЗСО, а також здобутої освіти ОКР 

молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого 

бакалавра) – громадян України та іноземних громадян. 

В обговорені прийняли участь Владимирова О.Г., Сербов М.Г., Хохлов 

В.М., Грушевський О.М. 

Рішення щодо затвердження складу комісії прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної 
комісії ОДЕКУ, ректор                                                С.М. Степаненко 

 

Секретар                                                                        Н.А. Ткаченко 

 

 

 

 


