Витяг з протоколу №1
засідання приймальної комісії Одеського національного медичного університету
м. Одеса
02.12.2017 р.
Присутні: 17 членів
Голова засідання: акад. Запорожан В.М.
Секретар засідання: доц. Новікова Ж.О.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження складу Приймальної комісії у 2018 році.
Доповідач: заступник голови приймальної комісії професор Бажора Ю.І.
2. Про затвердження відповідального секретаря Приймальної комісії та його заступників у 2018 році.
Доповідач: заступник голови приймальної комісії професор Бажора Ю.І.
3. Про призначення уповноваженої особи Приймальної комісії з питань прийняття та
розгляду електронних заяв у 2018 році.
Доповідач: доц. Степанов Г.Ф.
1. Слухали:
Інформацію заступника голови Приймальної комісії професора Бажори Ю.І., який запропонував склад Приймальної комісії на 2018 рік, в який будуть включені декани факультетів, керівники структурних підрозділів, представники органів студентського самоврядування
відповідно до Типового положення про приймальну комісію вищого навчального закладу,
затвердженного наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року
№1085, зареєстрованого в Міністкрстві юстиції України 4 листопада 2015 року за
№1353/27798 у кількості 17 осіб для обговорення та затвердження.
1. Запорожан В.М.

академік АМН України, ректор університету – голова Приймальної
комісії
2. Бажора Ю.І.
з.д.н.т, професор, проректор з науково-педагогічної роботи – заступник
голови Приймальної комісії
3. Степанов Г.Ф.
доцент кафедри медичної хімії – відповідальний секретар
4. Матюшенко П.М. старший викладач кафедри анатомії людини, відповідальна особа за внесення данних в ЄДЕБО
5. Ульянов В.О.
професор, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальнометодичної)
6. Талалаєв К.О.
проректор з науково-педагогічної роботи (з питань гуманітарної освіти
та виховання)
7. Котюжинська С.Г. професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізїології, декан
медичного факультету № 1
8. Годован В.В.
професор кафедри загальної і клінічної фармакології, декан медичного
факультету № 2
9. Нєнова О.М.
доцент кафедри біофізики інформатики і медичної апаратури, декан медичного факультету № 3
10. Вальда В.В
к.мед.н., декан стоматологічного факультету
11. Анісімов В.Ю. доцент кафедри фармацевтичної хімії, декан фармацевтичного факультету, заступник відповідального секретаря
12. Казанов А.Д.
доцент кафедри загальної і клінічної фармакології, заступник відповіда1

льного секретаря
13. Аймедов К.В.
професор, завідувач кафедри соціальної допомоги, загальної та медичної психології, заступник декану
14. Сухін Ю.В.
професор, завідувач кафедри травматології та ортопедиї, голово профкому співробітників ОНМедУ.
15. Бахнюк К.Д.
голова студентської ради ОНМедУ
16. Михайлюк Є.В. голова студентського профкому ОНМедУ
17. Новікова Ж.О. доцент кафедри стоматології дитячого віку, секретар приймальної комісії.
Ухвалили:
Затвердити склад Приймальної комісії ОНМедУ у кількості 17 осіб на 2018 рік та видати відповідний наказ ректора ОНМедУ.
2. Слухали:
Заступника голови ПК проф. Бажору Ю.І., який запропонував для обговорення та затвердження кандидатури відповідального секретаря ПК ОНМедУ у 2018 році доцента кафедри медичної хімії Степанова Г.Ф., заступників відповідального секретаря ПК ОНМедУ у
2018 році доцента кафедри загальної і клінічної фармакології Казанова А.Д. та доцента кафедри фармацевтичної хімії, декана фармацевтичного факультету Анісімова В.Ю.
Ухвалили:
1. Затвердити відповідальним секретарем ПК ОНМедУ у 2018 році доцента кафедри
медичної хімії Степанова Г.Ф.
2. Затвердити заступниками відповідального секретаря ПК ОНМедУ у 2018 році: доцента кафедри загальної і клінічної фармакології Казанова А.Д. та доцента кафедри фармацевтичної хімії, декана фармацевтичного факультету Анісімова В.Ю.
3. Видати відповідний наказ ректора ОНМедУ.
3. Слухали:
Відповідального секретаря ПК доц. Степанова Г.Ф., який запропонував для обговорення та затвердження кандидатуру уповноваженої особою ПК з питань прийняття та розгляду електронних заяв у 2018 році старшого викладача кафедри анатомії людини Матюшенко П.М.
Ухвалили:
Затвердити уповноваженою особою ПК з питань прийняття та розгляду електронних
заяв у 2018 році старшого викладача кафедри анатомії людини Матюшенко П.М. та видати
відповідний наказ ректора ОНМедУ.

Голова Приймальної комісії,
ректор університету

В.М. Запорожан

Відповідальний секретар,
доцент

Г.Ф. Степанов
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