
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Приймальної комісії від 01 грудня 2021 р. 

 

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., Владимирова О.Г., Грушевський О.М., Кирнасівська Н.В., Прокофьєв 

О.М., Кіріяк С.Г., Бубнов І.В., Герасимов О.І., Глушков О.В., Лобода Н.С., 

Софронков О.Н., Польовий А.М., Сафранов Т.А., Казакова Н.Ф., Ковальчук 

В.В., Берлінський М.А., Губанова О.Р., Шакірзанова Ж.Р., Перелигін Б.В., 

Харасанджіанц О.Г., Шекк П.В., Павленко О.П., Ситов В.М.,  Тернова Ю.В., 

Лаврік А.С., Федіна Н.О., Венгер О.С., Бельченко К.С., Желтов П.О., 

Дьяченко Б.Л., Дмітрієнко А.С., Картамишев В.Є., Мартинова Н.С., Худякова 

М.В., Мельник М.Ю. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження посадових обов’язків співробітників Приймальної 
комісії Одеського державного екологічного університету на період вступної 
кампанії 2022 року (проект додається). 

2. Затвердження складу технічних секретарів Приймальної комісії 
Одеського державного екологічного університету (проект додається). 

3. Затвердження складу апеляційної комісії Приймальної комісії ОДЕКУ 

на 2022 рік (проект додається). 

4. Затвердження проектного складу фахових атестаційних та предметних 

екзаменаційних комісій Приймальної комісії ОДЕКУ на 2022 рік (проект 

додається). 

5. Затвердження складу робочої групи електронної підтримки роботи 

Приймальної комісії ОДЕКУ у 2022 році (проект додається). 

 

По 1-му питанню: слухали Голову Приймальної комісії, ректора 

університету Степаненка С.М. 

В обговоренні прийняли участь Хохлов В.М., Шекк П.В., Бубнов І.В., 

Софронков О.Н., Польовий А.М., Дмітрієнко О.С., Харасанджіанц О.Г. 

Внесена пропозиція затвердити подані на розгляд Приймальної комісії 
університету посадові обов’язки співробітників Приймальної комісії (Голови, 

заступника Голови, відповідального секретаря, заступника відповідального 

секретаря, голови предметної екзаменаційної та фахової атестаційної комісії, 
технічного секретаря) на 2022 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 2-му питанню: відповідального секретаря Приймальної комісії, 
старшого викладача кафедри водних біоресурсів та аквакультури Матвієнко 

Т.І., яка визначили, що зазначені пропозиції погоджені з структурними 

підрозділами університету та враховують вимоги діючого законодавства та 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України про щорічні 



зміни у складі технічних секретарів Приймальної комісії закладу вищої 
освіти України. 

В обговорені прийняли участь Сербов М.Г., Степаненко С.М., Чугай 

А.В., Монюшко М.М., Бубнов І.В., Тучковенко Ю.С. 

Внесена пропозиція затвердити такий склад технічних секретарів 

Приймальної комісії ОДЕКУ на 2022 рік: 

- Болюх Л.Б., інженер кафедри АСМНСІ; 
- Вітовська О.Т., завідувач аспірантури та докторантури; 

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

молоддю;   

- Думблер А.А., начальник курсів кафедри військової підготовки; 

- Жигафарова К.В., секретар деканату по роботі з іноземними студентами; 

- Лічна А.І., асистент кафедри водних біоресурсів та аквакультури; 

- Нікітін П.С., заступник начальника навчального відділу; 

- Пилипюк М.М., фахівець 1-ї категорії приймальної комісії університету; 

- Ткаченко Н.А., методист підготовчого відділення; 

- Яковенко Г.М., технік І категорії кафедри інформаційних технологій.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 3-му питанню: слухали заступника Голови Приймальної комісії 
університету, першого  проректора-проректора  з  навчальної  роботи 

Сербова М.Г. 

В обговоренні питання прийняли участь Глушков О.В., Казакова Н.Ф., 

Кузниченко С.Д., Чугай А.В., Шекк П.В., Ситов В.М., Степаненко С.М., 

Овчарук В.А. 

Внесена пропозиція затвердити запропонований склад апеляційної 
комісії університету на 2022 рік: 

- Хохлов В.М., доктор географічних наук, професор, проректор з 
навчально-методичній роботі – голова апеляційної комісії; 

- Матвієнко Т.І., відповідальний секретар приймальної комісії 
університету, старший викладач кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури, секретар апеляційної комісії; 
для розгляду апеляцій здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за 

денною та заочною формами навчання: 

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

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

- 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 ступенем 

магістра денної та заочної форм навчання за поданням випускових кафедр 

університету: 

- Вікуліна І.М., д. ф-м. н., професора Одеської державного університету 

інтелектуальних систем зв’язку; 



- Миргорода В.Ф., к.т.н., доцента інституту радіоелектроніки та 

телекомунікацій Одеського національного політехнічного університету; 

- 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:  

- Андрушко М.А., Голови ради студентського самоврядування ОДЕКУ; 

- Лозовій Д.Т., голови первинної профспілкової організації студентів і 
аспірантів ОДЕКУ; 

- Бубнова І.В., голови правового сектору ради студентського 

самоврядування ОДЕКУ; 

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

самоврядування ОДЕКУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 4-му питанню: слухали відповідального секретаря Приймальної 
комісії, старшого викладача кафедри водних біоресурсів та аквакультури 

Матвієнко Т.І. 
В обговоренні питання прийняли участь Чугай А.В., Шекк П.В., 

Монюшко М.М., Казакова Н.Ф., Грушевський О.М., Сербов М.Г., 

Степаненко С.М. 

Внесена пропозиція затвердити запропонований склад фахових 

атестаційних та предметних екзаменаційних комісій Приймальної комісії 
ОДЕКУ на 2022 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 5-му питанню: слухали відповідального секретаря Приймальної 
комісії ОДЕКУ, старшого викладача кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури Матвієнко Т.І. 
В обговоренні питання прийняли участь Хохлов В.М., Бубнов І.В., 

Губанова О.Р., Сафранов Т.А., Лобода Н.С. 

Внесена пропозиція затвердити робочу групу електронної підтримки 

роботи Приймальної комісії ОДЕКУ 2022 року у складі:  
- Матвієнко Т.І., старший викладач кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури, відповідальний секретар приймальної комісії ОДЕКУ – голова 

робочої групи; 

- Нікітін П.С., заступника начальника навчального відділу, керівника 

сектору автоматизованих систем – заступник голови робочої групи; 

- Гор’єва С.А., провідного спеціаліста сектору автоматизованих систем 

навчального відділу, доцента кафедри АСМНС;  

- Чернишова О.С., начальника об’єднаного обчислювального центру 

університету. 



Покласти на начальника об’єднаного обчислювального центру 

університету  постійний контроль за безперебійною роботою серверів, за 

поданням Приймальної комісії своєчасне розміщення необхідної інформації 
на сайтах університету, технічну підтримку роботи відповідної комп’ютерної 
техніки та периферійного обладнання Приймальної комісії ОДЕКУ. 

Покласти та Нікітіна П.С. та інших співробітників сектору 

автоматизованих систем навчального відділу безпосередню роботу з 
адміністраторами мережі інформаційно-виробничої системи “ОСВІТА” 

(ЄДЕБО ОСВІТА) по своєчасному розміщенню інформацію, яка стосується 

вступників до університету, отримання заяв вступників в електронному 

вигляді, забезпечення двостороннього зв’язку Приймальної комісії зі 
зазначеною категорією вступників. 

Загальне керівництво робочою групою, в т.ч. з організаційних питань, 

здійснюється відповідальний секретар приймальної комісії ОДЕКУ 

Матвієнко Т.І. 
Технічне забезпечення роботи Приймальної комісії здійснюється з 

використанням  матеріально-технічної  бази, засобів  електронного зв’язку, 

ПЕОМ та периферійних приладів інформаційного відділу та об’єднаного 

обчислювального центру університету. 

Безпосередня робота з ЄДЕБО ОСВІТА, в т.ч. розміщення ключів та 

кодів доступу, здійснюється в приміщеннях та з використанням матеріально-

технічної бази сектору автоматизованих систем навчального відділу.   

Загальний контроль за виконанням рішення Приймальної комісії з 
питань електронної підтримки покладається на заступника Голови 

Приймальної комісії університету, першого проректора Сербова М.Г. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної 
комісії ОДЕКУ, ректор                                                С.М. Степаненко 

 

Секретар                                                                        Н.А. Ткаченко 

 

 

 


