
 

ПРОТОКОЛ № 14 

засідання Приймальної комісії від 30 червня 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., Монюшко М.М., Кирнасівська Н.В., Бубнов І.В., Павленко О.П., 

Владимирова О.Г., Грушевський О.М., Прокоф’єв О.М., Губанова О.Р., 

Герасимов О.І., Глушков О.В., Лобода Н.С., Польовий А.М., Сафранов Т.А., 

Кіріяк С.Г., Софронков О.Н., Шекк П.В., Ковальчук В.В., Перелигін Б.В., 

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

Шотова-Ніколенко Г.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження нової редакції Порядку заохочення найкращих 

абітурієнтові Одеського державного екологічного університету.  

2. Про затвердження складу структурних підрозділів приймальної комісії 

Одеського державного екологічного університету на час вступної кампанії 2022 

року. 

 

 

По 1-му питанню: слухали Голову приймальної комісії, ректора ОДЕКУ 

Степаненко С.М.  

У зв'язку з широким впровадженням в Одеському державному екологічному 

університеті дистанційних методів навчання та заохочення абітурієнтів з 

найкращими конкурсними балами, що вступають до університету, пропонується: 

Заохочувати ноутбуками здобувачів вищої освіти, які вступили до Одеського 

державного екологічного університету перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти денної форми навчання на базі повної загальної середньої освіти з найвищим 

конкурсним балом (але не менше ніж 165) за спеціальністю (спеціальностями). 

Встановити, що заохочення відбується за спеціальностями: 

- 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" – 

один ноутбук; 

- 101 "Екологія" – один ноутбук; 

- 103 "Науки про Землю" – один ноутбук; 

- 122 "Комп’ютерні науки" – один ноутбук; 

- 183 "Технології захисту навколишнього середовища" – один ноутбук; 

- 193 "Геодезія та землеустрій" – один ноутбук; 

- 207 "Водні біоресурси та аквакультура" – один ноутбук. 

Визначення найкращого здобувача вищої освіти з найвищим конкурсним 

балом (але не менше ніж 165) за спеціальністю (спеціальностями) проводиться 

рішенням Приймальної комісії університету. 

Вручення ноутбуків проводити на урочистому заході "Посвячення у студенти" 

або засіданні Вченої ради ОДЕКУ. 



Встановити, що ноутбук передається найкращим здобувачам вищої освіти у 

користування для використання у навчальному процесі за відповідною угодою 

(форма якої додається). 

Щорічно проводити широку профорієнтаційну та рекламну компанію через 

сайт університету та соціальні по донесенню інформації щодо заохочення 

найкращих абітурієнтів та їх успіхів у навчанні в університеті. 

Вести постійний моніторинг навчальних та наукових здобутків студентів, які 

були заохочені у відповідності до цього Положення, та щорічно на засіданнях 

Вченої ради університету заслуховувати інформацію про підсумки моніторингу. 

В обговорені питання прийняли участь Хохлов В.М., Сербов М.Г., Матвієнко 

Т.І., Польовий А.М., Кирнасівська Н.В. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 2-му питанню: слухали відповідального секретаря Приймальної комісії 

ОДЕКУ, старшого викладача кафедри водних біоресурсів та аквакультури 

Матвієнко Т.І. 

На розгляд та затвердження приймальної комісії Одеського державного 

екологічного університету подається проєкт складу структурних підрозділів 

Приймальної комісії ОДЕКУ 2022 року (предметні, фахові атестаційні комісії 

тощо), які сформовані за поданням деканатів, кафедр та інших підрозділів 

університету. 

Затвердити головою апеляційної комісії ОДЕКУ проректора з навчально-

методичної роботи Хохлова В.М., відповідального секретаря Приймальної комісії 

університету Матвієнко Т.І. секретарем апеляційної комісії університету. 

У відповідності з Положеннями «Про Приймальну комісію Одеського 

державного екологічного університету» та «Про апеляційну комісію Одеського 

державного екологічного університету», затвердженими рішенням Приймальної 

комісії ОДЕКУ від 24.11.2021р., протокол № 1 та наказу № 213-ОД від 29.11.2021р. 

«Про затвердження Правил прийому в ОДЕКУ у 2022 році та нормативних 

документів Приймальної комісії ОДЕКУ на 2021/2022 навчальний рік»  для 

розгляду апеляцій здобувачів вищої освіти початкового (короткого) рівня вищої 

освіти молодшого бакалавра та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

денною та заочною формами навчання за поданням підготовчого відділення 

університету: 

- Кулік Л.С., вчитель української мови та літератури ЗОШ № 78; 

- Коваль В.О., вчитель математики ЗОШ № 78; 

- Макарову Н.Д., вчителя хімії ЗОШ № 120; 

- Половняк Ю.В., вчитель географії ЗОШ № 81; 

- Трибушевська Г.К, вчитель біології ЗОШ № 78. 

Для розгляду апеляцій здобувачів вищої освіти, які вступають до Одеського 

державного екологічного університету на підготовку за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти, та третім  (науковим) рівнем підготовки докторів філософії 

(аспірантура) денної, вечірньої і заочної форм навчання за поданням випускових 

кафедр університету: 

- Буркинського Б.В., д.е.н, професора, директора Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України; 

- Вікуліна І.М., д. ф-м. н., пофесора Одеської національної академії зв’язку ім. 

О.С. Попова; 



- Губанова В.В., к.б.н., провідного фахівця Одеського Центру Південного 

науково-дослідного інституту рибного господарства та океанографії; 

- Світличного О.О., д.г.н., професора кафедри фізичної географії Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечнікова; 

- Шпинарьовій І.М., к.ф.-м.н., доцента інституту математики, економіки та 

механіки Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. 

Представників органів студентського самоврядування та первинної 

профспілкової організації університету:  

- Венгер О.С., голову ради студентського самоврядування університету;  

- Бельченко К.С., голову первинної профспілкової організації студентів і 

аспірантів ОДЕКУ; 

- Дмітренко А.С. голову правового сектору ради студентського 

самоврядування ОДЕКУ; 

- Фасія В.І., голову соціально-побутового сектору ради студентського 

самоврядування ОДЕКУ.  

Для проведення конкурсного відбору здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за денною та заочною формами навчання затвердити склад 

фахових атестаційних комісій: 

Для проведення фахового вступного випробування (іспиту) для  осіб з числа 

громадян України, які виявили прийняти участь в конкурсі на здобуття рівня вищої 

освіти магістра в ОДЕКУ на основі отриманого ступеня бакалавра, магістра: 

Спеціальність 051 Економіка 

- Чугай А.В., декан природоохоронного факультету, голова комісії; 

- Губанова О.Р., завідувач кафедри економіки природокористування; 

- Андрущенко О.С., старший викладач кафедри економіки 

природокористування. 

Спеціальність 073 Менеджмент 

- Бучинська І.В., в.о. декана факультету комп’ютерних наук, управління та 

адміністрування, голова комісії; 

- Павленко О.П., доцент кафедри публічного управління та менеджменту 

природоохоронної діяльності; 

- Головіна О.І., доцент кафедри публічного управління та менеджменту 

природоохоронної діяльності. 

Спеціальність 101 Екологія 

- Чугай А.В., декан природоохоронного факультету, голова комісії; 

- Сафранов Т.А., завідувач кафедри екології та охорони довкілля; 

- Колісник А.В., доцент кафедри екології та охорони довкілля. 

Спеціальність 103 Науки про Землю 

- Овчарук В.А., директор навчально-наукового гідрометеорологічного 

інституту, голова комісії; 

- Прокоф’єв О.М., завідувач кафедри метеорології та кліматології; 

- Берлінський М.А., завідувач кафедри океанології та морського 

природокористування. 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

- Бучинська І.В., в.о. декана факультету комп’ютерних наук, управління та 

адміністрування, голова комісії; 

- Казакова Н.Ф., завідувач кафедри інформаційних технологій; 

- Фразе-Фразенко О.О., доцент кафедри інформаційних технологій; 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища 



- Чугай А.В., декан природоохоронного факультету, голова комісії; 

- Герасимов О.І., завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики; 

- Співак А.Я., старший викладач кафедри загальної та теоретичної фізики. 

Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура 

- Чугай А.В., декан природоохоронного факультету, голова комісії; 

- Шекк П.В., завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури; 

- Бургаз М.І., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури. 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування  

- Бучинська І.В., в.о. декана факультету комп’ютерних  наук, управління та 

адміністрування, голова комісії; 

- Головіна О.І., доцент кафедри публічного управління та менеджменту 

природоохоронної діяльності. 

- Козловцева В.А., старший викладач кафедри публічного управління та 

менеджменту природоохоронної діяльності; 

Для проведення конкурсного відбору у 2022 році для здобувачів початкового 

(молодший бакалавр) на базі ПЗСО та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

на базі ПЗСО та здобутої освіти на рівні молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра та молодшого бакалавра, за поданням кафедр та структурних 

підрозділів Одеського державного екологічного університету оголосити такий 

склад предметних комісій - структурних підрозділів Приймальної комісії ОДЕКУ: 

Для проведення індивідуальної усної співбесіди для вступників – громадян 

України  

- Бургаз М.І., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури – голова 

комісії; 

- Адрущенко О.С., старший викладач кафедри економіки 

природокористування; 

- Сєрга І.М., доцент кафедри вищої та прикладної математики; 

- Лічна А.І., секретар комісії. 

Для проведення вступного іспиту для іноземних громадян: 

- Сербов М.Г., проректор з навчальної роботи – голова комісії; 

- Катинська І.В., старший викладач кафедри гідроекології та водних 

досліджень; 

- Воронежцева А.А., старший викладач кафедри довузівської підготовки; 

- Глушкова Н.М., старший викладач кафедри українознавства та соціальних 

наук; 

- Ткаченко Н.А., секретар комісії. 

Для проведення конкурсного відбору у 2022 році для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за поданням кафедр та структурних підрозділів 

Одеського державного екологічного університету оголосити такий склад 

предметних комісій - структурних підрозділів Приймальної комісії ОДЕКУ: 

Для проведення усної співбесіди для вступників – громадян України: 

- Сербов М.Г., проректор з навчальної роботи – голова комісії; 

- Бубнов І.В., завідувач кафедри українознавства та соціальних наук; 

- Балан Г.К., старший викладач кафедри гідроекології та водних досліджень; 

- Гопцій М.В., доцент кафедри гідрології суші; 

- Кущенко Л.В., секретар комісії. 

Для проведення вступного іспиту з фаху для іноземних громадян: 

- Кирнасівська Н.В., завідувач підготовчого відділення – голова комісії; 

- Курятников В.В., доцент кафедри загальної та теоретичної фізики; 



- Воронежцева А.А., старший викладач кафедри довузівської підготовки; 

- Ткаченко Н.А., секретар комісії. 

Для проведення вступного іспиту з іноземної мови для іноземних громадян: 

- Шотова-Ніколенко Г.В., в.о. завідувачки кафедри іноземних мов – голова 

комісії; 

- Куделіна О.Ю., старший викладач кафедри іноземних мов; 

- Попович І.І., викладач кафедри іноземних мов; 

- Пилип’юк М.М., секретар комісії; 

 

Предметні комісії для проведення конкурсного відбору здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 “Науки про Землю” за 

освітньою програмою підготовки офіцерів кадру (за списком кафедри військової 

підготовки). 

Створити у складі Приймальної комісії Одеського державного екологічного 

університету відбіркову комісію для визначення відповідності документів 

іноземців та осіб без громадянства встановленим в ОДЕКУ вимогам та затвердити 

такий її склад: 

- Сербов М.Г., перший проректор-проректор з навчальної роботи, голова 

комісії; 

- Кирнасівська Н.В., завідувач підготовчого відділення, заступник голови 

комісії; 

- Владимирова О.Г., декан по роботі з іноземними студентами; 

- Ільїна А.В., завідувач відділом аспірантури та докторантури; 

- Костяєва О.Є., методист відділу по роботі з іноземними студентами; 

- Ткаченко Н.А., секретар комісії. 

В обговорені прийняли участь Степаненко С.М., Овчарук В.А., Шотова-

Ніколенко Г.В., Польовий А.М., Хохлов В.М. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної 

комісії ОДЕКУ, ректор                                                С.М. Степаненко 

 

Секретар                                                                        Н.А. Ткаченко 

 

 

 

 


