
 

ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Приймальної комісії від 28 лютого 2022 р. 

 

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

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

Грушевський О.М., Кузниченко С.Д., Кирнасівська Н.В., Прокоф’єв О.М., 

Глушков О.В., Герасимов О.І., Лобода Н.С., Владимирова О.Г., Софронков 

О.Н., Польовий А.М., Сафранов Т.А., Ковальчук В.В., Берлінський М.А., 

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

П.В., Шотова-Ніколенко Г.В., Павленко О.П.,  Ситов В.М., Тернова Ю.В., 

Докус А.В., Венгер О.С., Бельченко К.С., Желтов П.О., Дьяченко Б.Л., 

Худякова М.В., Мартинова Н.С., Вітовська О.Т., Дмітрієнко А.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Затвердження програм конкурсного відбору у 2022 році для 

вступників денної та заочної форм навчання початкового (молодший 

бакалавр) та першого (бакалавраського) рівня вищої освіти Одеського 

державного екологічного університету (проекти програм додаються). 

2. Затвердження критеріїв оцінювання вступних іспитів з української 
мови. Української мови і літератури, математики, історії України, фізики, 

географії, хімії, біології та іноземної мови (проекти документів додаються). 

3. Затвердження критеріїв оцінювання вступного випробування для 

вступників денної та заочної форм навчання 2022 року до Одеського 

державного екологічного університету на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/ фахового молодшого 

бакалавра/молодшого бакалавра (проект документа додається). 

4. Затвердження критеріїв конкурсного відбору вступників 2021 року під 

час проведення вступного випробування у вигляді усної співбесіди (проект 

додається). 

5. Затвердження Плану проведення Приймальною комісією Одеського 

державного екологічного університету сумісно з підготовчим відділенням 

ОДЕКУ, сектором профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, 

випусковими кафедрами університету заходів профорієнтаційного та 

рекламного спрямування у закладах освіти протягом другого семестру 

2021/2022 навчального року (проект плану додається). 

6. Затвердження програм конкурсного відбору для вступників денної та 

заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Одеського державного екологічного університету (проекти програм 

додаються). 

7. Затвердження критеріїв оцінювання вступного іспиту з іноземної мови 

(англійська, французька, німецька) для здобувачів другого (магістерського) 

вищої освіти (проект додається). 



8. Про затвердження критеріїв конкурсного відбору здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (проект додається). 

9. Про затвердження програм фахового вступного іспиту за 

спеціальністю для вступників до аспірантури у 2021 році.  
10. Про затвердження програми вступного іспиту з англійської мови для 

вступників до аспірантури університету у 2021 році. 
 

По 1-му питанню: слухали відповідального секретаря Приймальної 
комісії, старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури 

Матвієнко Т.І. 
В обговоренні прийняли участь голови предметних екзаменаційних 

комісій Бубнов І.В., Овчарук В.А., Кузниченко С.Д., Чугай А.В. Внесена 

пропозиція затвердити подані на розгляд Приймальної комісії університету 

проекти програм вступних випробувань для вступників початкового 

(молодший бакалавр) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

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

аквакультури Матвієнко Т.І., яка визначили, що зазначені пропозиції 
погоджені з головами предметних екзаменаційних комісій за окремими 

дисциплінами та враховують ті зміни, що внесені в затверджені програми 

вступних випробувань освітнього ступеня бакалавра. 

В обговорені прийняли участь Степаненко С.М.,  Сафранов Т.А., 

Софронков О.Н., Ковальчук В.В., лобода Н.С. 

Внесена пропозиція затвердити критерії оцінювання вступних іспитів з 
української мови, української мови і літератури, математики, історії України, 

фізики, географії, хімії, біології та іноземної мови. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 3-му питанню: слухали відповідального секретаря Приймальної 
комісії, старшого викладача кафедри водних біоресурсів та аквакультури 

Матвієнко Т.І. 
В обговоренні питання прийняли участь Сербов М.Г., Шекк П.В., 

Монюшко М.М., Чугай А.В., Овчарук В.А., Грушевський О.М., Ситов В.М. 

Внесена пропозиція затвердити запропонований проект критеріїв 

оцінювання вступного випробування для вступників до Одеського 

державного екологічного університету на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (фахового молодшого 

бакалавра). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 



По 4-му питанню: слухали заступника Голови Приймальної комісії 
ОДЕКУ, першого проректора-проректора з навчальної роботи Сербова М.Г. 

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

Лобода Н.С., Глушков О.В., Шакірзанова Ж.Р. 

Внесена пропозиція затвердити проект запропонованих критеріїв 

конкурсного відбору вступників 2022 року під час проведення вступного 

випробування у вигляді усної співбесіди. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 5-му питанню: слухали члена Приймальної комісії університету, 

завідувача підготовчого відділення ОДЕКУ Кирнасівську Н.В. та керівника 

сектору профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю Докус А.В. 

В обговоренні питання прийняли участь Степаненко С.М., Чугай А.В., 

Овчарук В.А., Губанова О.Р., Польовий А.М. 

 

Внесена пропозиція затвердити запропонований проект Плану 

проведення Приймальною комісією ОДЕКУ сумісно з підготовчим 

відділенням, сектором профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю 

університету, випусковими кафедрами університету профорієнтаційної та 

рекламної роботи у закладах освіти протягом другого семестру 2020/2021 

навчального року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 6-му питанню: слухали відповідального секретаря Приймальної 
комісії, старшого викладача кафедри водних біоресурсів та аквакультури 

Матвієнко Т.І. 
В обговоренні прийняли участь голови предметних екзаменаційних 

комісій Овчарук В.А., Чугай А.В., та директор Одеського фахового коледжу 

комп’ютерних технологій ОДЕКУ Ковальчук В.В. Внесена пропозиція 

затвердити подані на розгляд Приймальної комісії університету проекти 

програм фахових вступних випробувань освітнього ступеня  магістра 

(освітньо-професійні програми підготовки денної і заочної форм навчання) за 

спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 101 «Екологія», 103 

«Науки про Землю», 122 «Комп’ютерні науки», 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища», 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 281 

«Публічне управління та адміністрування». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 7-му питанню: члена приймальної комісії університету, завідувача 

кафедри іноземних мов Шотову-Ніколенко Г.В. 

В обговорені прийняли участь Степаненко С.М., Тучковенко Ю.С., 

Овчарук В.А., Монюшко М.М. 

Внесена пропозиція затвердити критерії оцінювання вступних іспитів з 
іноземної мови (англійська, французька, німецька) для здобувачів другого 



(магістерського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей та форм 

навчання. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

По 8-му питанню: заступника голови приймальної комісії, проректора з 
навчальної роботи Сербова М.Г. 

Про затвердження критеріїв конкурсного відбору здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (проект документів додається). 
 

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

Перелигін Б.В., Глушков О.В., Шотова-Ніколенко Г.В., Грушевський О.М., 

Ситов В.М.,  

Внесена пропозиція затвердити запропонований проект критеріїв 

конкурсного відбору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 

По 9-му питанню: слухали члена приймальної комісії університету, 

проректора з наукової роботи Тучковенка Ю.С. 

В обговоренні питання прийняли участь Овчарук В.А., Сербов М.Г., 

Хохлов В.М., Степаненко С.М., Герасимов О.І., Чугай А.В., Сафранов Т.А., 

Владимирова О.Г. 

Внесена пропозиція затвердити проекти запропонованих програм 

фахових вступних іспитів до аспірантури ОДЕКУ в 2022 році за 

спеціальностями: 051 «Економіка», 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 

104 «Фізика та астрономія», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні 
науки» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».  

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

По 10-му питанню: слухали члена Приймальної комісії університету, 

завідувача кафедри іноземних мов Шотову-Ніколенко Г.В.  

В обговоренні питання прийняли участь Овчарук В.А., Тернова Ю.В., 

Шекк П.В., Тучковенко Ю.С., Павленко О.П., Харасанджіанц О.Г. 

Внесена пропозиція затвердити запропонований проект програми 

вступного випробування з англійської мови для вступників до аспірантури 

ОДЕКУ 2022 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної 
комісії ОДЕКУ, ректор                                                С.М. Степаненко 

 

Секретар                                                                        Н.А. Ткаченко 

 

 


