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Протокол № 1 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 26 січня 2016 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 27 осіб 
 
                                                Порядок денний: 
 
1.Затвердження розподілу обов’язків членів приймальної комісії у 2016 
році. (Доповідає голова приймальної комісії ) 
2. Про склад предметних екзаменаційних комісій для проведення вступних 
випробувань зі вступниками, які мають повну загальну освіту та про склад 
комісій для проведення співбесід у 2016 році для здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
3. Про склад фахових атестаційних комісій у 2016 році для проведення 
письмового вступного випробування та про склад комісій для проведення 
додаткового вступного випробування у формі співбесіди  зі вступниками, які 
мають диплом молодшого спеціаліста на навчання  для здобуття ступеня 
бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
4.По склад фахових атестаційних комісій, про склад предметної 
екзаменаційної комісії з іноземної мови та про склад комісій для проведення 
додаткового вступного випробування у формі співбесіди  для здобуття 
ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  у 2016 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
 
I. СЛУХАЛИ: Затвердження розподілу обов’язків членів приймальної 
комісії в 2016 році. (Доповідає голова приймальної комісії ) 
      Згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
України в 2016 році та Положенням про приймальну комісію ОНЕУ, яке 
затверджено 14 грудня 2015 року, голова приймальної комісії несе 
персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну 
комісії завдань і здійснення нею своїх функцій. Усі члени приймальної 
комісії мають свої обов’язки, які необхідно затвердити. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити розподіл обов’язків членів приймальної комісії, 
саме: голови приймальної комісії, заступника голови приймальної комісії, 
відповідального секретаря приймальної комісії, заступника відповідального 
секретаря приймальної комісії, декана факультету, керівника структурного 
підрозділу, технічного секретаря, членів профкому ОНЕУ. 
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  II. СЛУХАЛИ: Про склад предметних екзаменаційних комісій для 
проведення вступних випробувань зі вступниками, які мають повну загальну 
освіту та про склад комісій для проведення співбесід у 2016 році для 
здобуття ступеня бакалавра. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
УХВАЛИЛИ: 1.Затвердити запропонований склад предметних 
екзаменаційних комісій для прийому вступних випробувань у вступників, що 
мають повну  загальну середню освіту і вступають для здобуття ступеня 
бакалавра. 

2.Затвердити запропонований склад  комісій для проведення вступних 
випробувань у формі співбесіди зі  вступниками, що мають повну  загальну 
середню освіту і вступають для здобуття ступеня бакалавра. 

  III. СЛУХАЛИ: Про склад фахових атестаційних комісій у 2016 році для 
проведення письмового вступного випробування та про склад комісій для 
проведення додаткового вступного випробування у формі співбесіди  зі 
вступниками, які мають диплом молодшого спеціаліста на навчання  для 
здобуття ступеня бакалавра. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
  УХВАЛИЛИ: 1.Затвердити запропонований склад фахових атестаційних 
комісій  для проведення вступного випробування  зі спеціальності із  
вступниками, які мають диплом молодшого спеціаліста і вступають на 
другий (третій) курс ( з нормативним терміном навчання на вакантні місця) 
усіх форм навчання для здобуття ступеня бакалавра на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб. 
    2.Затвердити запропонований склад  комісій для проведення додаткового 
вступного випробування у формі співбесіди зі спеціальності із  вступниками, 
які мають диплом молодшого спеціаліста і вступають на другий курс ( з 
нормативним терміном навчання на вакантні місця), здобутого за іншою 
спеціальністю, з іноземцями, на усі форми навчання для здобуття ступеня 
бакалавра. 
IV.СЛУХАЛИ: Про склад фахових атестаційних комісій, про склад 
предметної екзаменаційної комісії з іноземної мови та про склад комісій для 
проведення додаткового вступного випробування у формі співбесіди для 
здобуття ступеня магістра, освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліста у 
2016 році. 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії)        
 
УХВАЛИЛИ: 1.Затвердити  запропонований склад фахових атестаційних 
 комісій для проведення  вступного фахового випробування  зі вступниками, 
які мають диплом бакалавра( спеціаліста) і вступають на навчання для 
здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
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     2. Затвердити запропонований склад предметної екзаменаційної комісії з 
іноземної мови для проведення екзамену із вступниками для здобуття 
ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
     3. Затвердити запропонований склад комісій для проведення додаткового 
вступного випробування у формі співбесіди зі спеціальностями з іноземцями, 
які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра або ОКР 
спеціаліста. 
   4. Затвердити запропонований склад  предметної екзаменаційної комісії з 
іноземної мови для проведення співбесіди з іноземцями на навчання для 
здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
    
Голова приймальної комісії                                               М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                           В.С.Малишко 
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Протокол № 2 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 16 лютого 2016 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 27 осіб 
 
                                                Порядок денний: 
 
1.Про  склад апеляційних комісій у 2016 році.  

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії)  

2.Про склад технічного персоналу  для  забезпечення роботи з  Єдиною  
державною електронною базою з питань освіти та  АСУ ВНЗ (модуль 
“Абітурієнт”) у 2016 році. (Доповідає заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії з автоматизованої обробки данних) 

      

1.СЛУХАЛИ:  Про  склад апеляційних комісій у 2016 році.    

  (Доповідає  відповідальний секретар приймальної комісії)  

      Згідно з Правилами прийому до університету у 2016 році, Положенням 
про приймальну комісію університету створити  апеляційні комісії. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад апеляційних комісій для 
вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників. 
 
II. СЛУХАЛИ: Про склад технічного персоналу для забезпечення роботи з  
Єдиною  державною електронною базою з питань освіти та  АСУ ВНЗ 
(модуль “Абітурієнт”) у 2016 році. 
(Доповідає заступник відповідального секретаря приймальної комісії з 
автоматизованої обробки  данних) 
УХВАЛИЛИ: Затвердити перелічених співробітників центру інформаційних 
технологій для забезпечення роботи з Єдиною державною електронною базою 
з питань освіти  та АСУ ВНЗ (модуль “Абітурієнт). 
 
 
Голова приймальної комісії                                       М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії                                                    В.С.Малишко 
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Протокол № 3 
засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

                                                                          від 23 лютого 2016 року 
        
              
ПРИСУТНІ: 27 осіб 
. 
 
                                              Порядок денний: 
 
1. Про склад технічних працівників приймальної комісії у 2016 році 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
 
2.Про склад комісій у 2016 році для проведення вступного випробування  
у формі співбесіди з іноземцями та особами без громадянства, на основі 
повної загальної середньої освіти, для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
 
 
I. СЛУХАЛИ: Про склад технічних працівників приймальної комісії у 2016 
році. (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії) 
    Згідно з Положенням про приймальну комісію ОНЕУ для виконання 
технічної роботи з прийому документів та оформлення  особових справ 
вступників необхідно призначити технічних секретарів. 
       
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад технічного персоналу  для 
прийому документів у 2016 році.    
 
II. СЛУХАЛИ: Про склад комісій у 2016 році для проведення  вступного 
випробування у формі співбесіди з іноземцями та особами без громадянства, 
на основі повної загальної середньої освіти, для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра. (Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії ) 
                                
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад комісії для проведення 
співбесіди з  іноземцями та особами без громадянства, на основі повної 
загальної середньої освіти, для здобуття освітнього ступеня бакалавра. 
 
Голова приймальної комісії                                              М.І.Звєряков 
 
Відповідальний секретар приймальної комісії               В.С.Малишко 
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