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Протокол № 1 

засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 

 

від 23 січня 2018 року 

 
 

ПРИСУТНІ: 23 особи 

 

Порядок денний: 

1.Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-29 від 16.01.2018 «Щодо 

формування конкурсних пропозицій обсягу прийому фахівців з вищою 

освітою на 2018 рік» (Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи 

Кублікова Т.Б.) 

2.Затвердження функціональних обов’язків членів приймальної комісії на 

2018 рік. 

(Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Кублікова Т.Б..) 

3. Затвердження плану - графіка роботи приймальної комісії університету на 

2018 рік. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

4. Затвердження графіка проведення вступних випробувань на 2018 рік) 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

 

 
 

I.СЛУХАЛИ: Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-29 від 

16.01.2018 «Щодо формування конкурсних пропозицій обсягу прийому 

фахівців з вищою освітою на 2018 рік» (Доповідає проректор з науково- 

педагогічної роботи Кублікова Т.Б.) 

 

УХВАЛИЛИ: Надіслати до Міністерства освіти і науки України конкурсні 

пропозиції максимальних обсягів та кваліфікаційних мінімумів державного 

замовлення університету в 2018 році на підготовку фахівців ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за встановленими 

формами на плановий 2018 рік ( пропозиції додаються). 

 

II.СЛУХАЛИ: Затвердження функціональних обов’язків членів приймальної 

комісії на 2018 році. (Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи 

Кублікова Т.Б.) 

. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити обов’язки членів приймальної комісії: 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 (додаються). 
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III. СЛУХАЛИ: Затвердження плану - графіка роботи приймальної комісії 

університету на 2018 рік. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити план-графік роботи приймальної комісії на 2018 

рік (додається). 

IV.СЛУХАЛИ: Затвердження графіка проведення вступних випробувань у 

2018 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити графік проведення вступних випробувань у 2018 

році ( додається). 

 
 

Голова приймальної комісії М.І.Звєряков 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії С.В.Ляліков 
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Протокол № 2 

засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 

 

від 30 січня 2018 року 

 
 

ПРИСУТНІ: 23 особи 

 

Порядок денний: 

1. Про склад предметних екзаменаційних комісій з проведення вступних 

випробувань та про склад комісій для вступників, які вступають на основі 

співбесіди до бакалаврату у 2018 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

2.Про  склад комісій з проведення  вступних випробувань для вступу до 

магістратури у 2018 році 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

3.Про склад фахових атестаційних комісій для проведення вступних 

випробувань зі спеціальності із вступниками, які мають диплом молодшого 

спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра у 2018 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

 
 

I. СЛУХАЛИ: . Про склад предметних екзаменаційних комісій з проведення 

вступних випробувань та про склад комісій для вступників, які вступають на 

основі співбесіди до бакалаврату у 2018 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити комісії: 

II. СЛУХАЛИ: Про склад комісій з проведення вступних випробувань для 

навчання у магістратурі в 2018 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити комісії: 

1. Про склад предметних екзаменаційних комісій з проведення вступних 

випробувань, склад комісій для вступників, які вступають на основі 

співбесіди, комісій для проведення співбесіди з іноземцями та особами без 

громадянства для здобуття ступеня бакалавра у 2018 році. 

2. Про склад комісій з проведення вступних випробувань для навчання у 

магістратурі в 2018 році. 

3. Предметну екзаменаційну комісію з іноземної мови для проведення 

письмового вступного іспиту із вступниками, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити комісії: 
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III. СЛУХАЛИ: Про склад фахових атестаційних комісій для проведення 

вступних випробувань зі спеціальності із вступниками, які мають диплом 

молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра у 2018 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад фахових атестаційних 

комісій для проведення вступних випробувань зі спеціальності із 

вступниками, які мають диплом молодшого спеціаліста. 

 

Голова приймальної комісії М.І.Звєряков 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії С.В.Ляліков 
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Протокол № 3 

засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 

 

від 06 лютого 2018 року 

 
 

ПРИСУТНІ: 23 особи 

 

Порядок денний: 

1.Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-63 від 30.01.2018 «Щодо 

здійснення підготовки за магістерськими програмами в 2018 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

2.Про склад комісій з проведення вступних випробувань для вступу до 

магістратури іноземців та осіб без громадянства. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

3. Про склад технічного персоналу для забезпечення роботи з Єдиною 

державною електронною базою з питань освіти та АСУ ВНЗ (модуль 

«Абітурієнт») у 2018 році. 

(Доповідає заст. відповідального секретаря приймальної комісії Вакула А.Ю. 

 
I. СЛУХАЛИ: Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-63 від 

30.01.2018 «Щодо здійснення підготовки за магістерськими програмами в 

2018 році». 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити 2 (два) етапи зарахування вступників на основі 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста):1-ий етап - 

зарахування до 6 серпня; 2-ий етап – не пізніше 03 вересня. 

 

II. СЛУХАЛИ: Про склад комісій з проведення вступних випробувань для 

вступу до магістратури іноземців та осіб без громадянства 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити склад фахових атестаційних комісій для 

проведення вступного фахового випробування – співбесіди за 

спеціальностями з іноземцями та особами без громадянства, на основі 

ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), склад комісій для проведення співбесіди зі спеціальності із 

вступниками, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра, здобутого за іншою спеціальністю, склад предметної 

екзаменаційної комісії з іноземної мови для проведення вступного 

випробування для здобуття ступеня магістра. 
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СЛУХАЛИ: Про склад технічного персоналу для забезпечення роботи з 

Єдиною державною електронною базою з питань освіти та АСУ  ВНЗ 

(модуль “Абітурієнт”) у 2018 році. 

(Доповідає заступник відповідального секретаря Вакула А.Ю. 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад технічного персоналу для 

забезпечення роботи з Єдиною державною електронною базою з питань 

освіти та АСУ ВНЗ (модуль “Абітурієнт”) у 2018 році. 

 

Голова приймальної комісії М.І.Звєряков 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії С.В.Ляліков 
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Протокол № 4 

засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 
 

від 15 лютого 2018 року 
 

 

ПРИСУТНІ: 23 особи 
 

Порядок денний: 
 

1. Лист МОНУ № 1/9-85 від 09.02.2018 р. «Щодо програм вступних 

випробувань»(Доповідає проректор з науково - педагогічної роботи 

Кублікова Т.Б.) 

2. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-101 «Щодо участі в 

конкурсному відборі осіб з порушенням зору, які в 2018 році візьмуть участь 

в апробації технології зовнішнього незалежного оцінювання». 

(Доповідає проректор з науково - педагогічної роботи Кублікова Т.Б.) 

3. Про склад апеляційних комісій у 2018 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

4. Затвердження Положення щодо розрахунку конкурсного бала для 

здобуття ступеня магістра у 2018 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С. В.) 

5.Затвердження  Положення  про організацію та проведення  вступного 

фахового випробування (письмового), вступного  екзамену з іноземної 

мови (письмового) для здобуття ступеня магістра та проведення вступного 

фахового випробування (письмового) для здобуття ступеня бакалавра на 

основі диплома молодшого спеціаліста в Одеському національному 

економічному університеті  у 2018 році. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В.) 

 

I.СЛУХАЛИ: Лист МОНУ № 1/9-85 від 09.02.2018 р. «Щодо програм 

вступних випробувань». (Доповідає проректор з науково - педагогічної 

роботи Кублікова Т.Б.) 

УХВАЛИЛИ: Наведену вище інформацію прийняти до виконання (лист 

МОНУ додається.). 
 

II. СЛУХАЛИ: Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-101 «Щодо 

участі в конкурсному відборі осіб з порушенням зору, які в 2018 році 

візьмуть участь в апробації технології зовнішнього незалежного 

оцінювання». 

(Доповідає проректор з науково - педагогічної роботи Кублікова Т.Б.) 

УХВАЛИЛИ: Наведену вище інформацію урахувати в процесі проведення в 

2018 році вступної кампанії (лист МОНУ додається). 
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III. СЛУХАЛИ: Про склад апеляційних комісій у 2018 році. 

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити вище запропонований склад апеляційних комісій у 

2018 році. 

IV. СЛУХАЛИ: Затвердження Положення щодо розрахунку конкурсного 

бала для здобуття ступеня магістра у 2018 році. 

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С. В. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення щодо розрахунку конкурсного бала до 

Одеського національного економічного університету для отримання ступеня 

бакалавра на 2-3 курс навчання на основі диплома молодшого спеціаліста та 

освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
 

V. СЛУХАЛИ: Затвердження Положення про організацію та проведення 

вступного фахового випробування (письмового), вступного екзамену з 

іноземної мови (письмового) для здобуття ступеня магістра та проведення 

вступного фахового випробування (письмового) для здобуття ступеня 

бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста в Одеському 

національному економічному університеті у 2018 році. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про організацію та проведення 

вступного фахового випробування ( письмового), вступного екзамену з 

іноземної мови ( письмового) для здобуття ступеня магістра та проведення 

вступного фахового випробування ( письмового) для здобуття ступеня 

бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста в Одеському 

національному економічному університеті у 2018 році. 
 

Голова приймальної комісії 
 
 

 

 

 

 

М.І.Звєряков 
 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії С.В.Ляліков 
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Протокол № 5 

засідання приймальної комісії 

Одеського національного економічного університету 

 

                                                                          від 27 лютого 2018 року 

        

              

ПРИСУТНІ: 23 особи 

 

                                               Порядок денний: 

1.Про склад технічних секретарів приймальної комісії з прийому 

документів. оформлення особових справ у 2018 році 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії  Ляліков С.В.) 

 2. Затвердження програм вступних випробувань. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С. В.) 

 

 

I. СЛУХАЛИ: Про склад технічних секретарів приймальної комісії з прийому 

документів. оформлення особових справ у 2018 році 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії  Ляліков С.В.) 

               

УХВАЛИЛИ: Затвердити  вище запропонований склад технічних працівників 

для прийому заяв, документів у 2018 році від вступників для навчання  в 

ОНЕУ. 

 

II.СЛУХАЛИ: Затвердження програм вступних випробувань. 

(Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ляліков С. В.) 

   

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми вступних випробувань за спеціальностями  

для підготовки  та складання вступних випробувань для здобуття ступеня 

бакалавра, ступеня магістра. 

 

 

Голова приймальної комісії                                          М.І.Звєряков 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                      С.В.Ляліков 

 

 

 


