ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
ПРОТОКОЛ № 8
засідання приймальної комісії
Одеського національного політехнічного університету
від 19 липня 2017 року
Присутні: ОБОРСЬКИЙ Г.О., СВІНАРЬОВ Ю.М., ПОНОМАРЕНКО А.А., ДРОМА І.А., КОЛЕСНІК В.М.,
БОЙКО А.О., АНТОЩУК С.Г., ФІЛІППОВА С.В., БУТЕНКО О.Г., ДАЩЕНКО О.Ф., ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ В.Я.,
БРЕМ В.В., МАЗУРЕНКО А.С., КОЛОТ С.О., ТОНКОНОГИЙ В.М., ГУТИРЯ С.С., ДЕНИСОВА А.Є.,
СЕМЕНЮК В.Ф., ПРОКОПОВИЧ І.В., ТКАЧЬОВ А.В., ЧУЛКІН О.А., МОТУЛЬКО Б.В., ЩЕДРОВ І.М.

Порядок денний:
1. Про рекомендацію щодо зарахування на навчання іноземних громадян, які вступають
на навчання за освітнім рівнем бакалавра на денну форму навчання за рахунок коштів
фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.
2. Про допуск вступника до співбесіди.
3. Різне.
1. По першому питанню слухали відповідального секретаря ПК Пономаренка А.А.
Виступив: Оборський Г.О.
Вирішили:
1. Павлусь Марина Геннадіївна є особою, якої Законом України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане
право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами
співбесіди, якщо вона закінчила середню загальноосвітню школу або професійно-технічний
заклад освіти з відзнакою (відмінними оцінками).
2. Павлусь Марина Геннадіївна до Приймальної комісії подала атестат, в якому всі
оцінки, що отримані під час навчання в загальноосвітньому закладі, складають 10, 11 або 12
балів, та є запис про те, що бали ДПА з двох предметів складають 8 балів.
3. Враховуючі п. 5 статті 13 Закону України «Про вищу освіту» «Листи, інструкції,
методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади, крім наказів,
зареєстрованих Міністерством юстиції України, та документів, що регулюють внутрішню
діяльність органу, не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати правові
норми» не існує жодного нормативно-правового акта, яким визначено, чи є бали ДПА також
оцінками, з якими особа закінчила загальноосвітній заклад.
4. Враховуючи норму, що всі сумніви трактуються на користь вступника, Павлусь
Марина Геннадіївна має право вступати до ОНПУ за результатами співбесіди.
2. По другому питанню слухали відповідального секретаря ПК Пономаренка А.А.
Виступив: Оборський Г.О.
Вирішили: Рекомендувати до зарахування іноземних громадян, які вступають на
денну форму навчання за освітнім рівнем бакалавра на 1 курс та виконали вимоги до
зарахування:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Діалло
Камара
Чуквума
Амаді
Околі
Алозаір

Абубакар
Балла Мусса
Еммануель
Шедрак
Чінеду
Ібрахім

.
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