
Протокол №2 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  14.02. 2017 р. 

 

Голова приймальної комісії, ректор Корлюк С.С. 

Відповідальний секретар приймальної комісії   Панасюк О.П. 

Присутні 17  із  21 членів  приймальної комісії 

 

Порядок денний: 

1. Про підготовку до проведення вступних випробувань вступникам, 

яким надане таке право 

2. Про склад екзаменаційних комісій , комісій для проведення співбесід, 

апеляційних комісій 

 

І СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк О.П.  

1. про необхідність готувати програми для вступних випробувань з 

конкурсних предметів та фахових дисциплін; 

2. затвердити програми фахових вступних випробувань для спеціальності 051 

Економіка, так як подача документів буде проводитись з 14 травня 2018 року. 

І УХВАЛИЛИ: 1. головам предметних комісій підготувати до затвердження 

програми з конкурсних предметів: математика, хімія, біологія, географія, 

історія України, українська мова та література, іноземна мова та з фахових 

дисциплін за спеціальностями; критерії оцінювання та перелік питань для 

іспитів та співбесід зі вступниками, яким надане таке право, згідно з 

Правилами прийому 2018 року. 

2.Затвердити програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС 

«бакалавр» на основі здобутого ступеню «молодший спеціаліст» та для 

здобуття ступеню «магістр» на основі раніше здобутого ступеню вищої 

освіти за спорідненими та неспорідненими спеціальностями на спеціальність 

051 Економіка. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

21 членів приймальної комісії.  

  



ІІ. СЛУХАЛИ: Першого проректора Малащук О.С. про необхідність 

створення екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, комісій для 

проведення співбесід та апеляційних комісій з фахових дисциплін та 

конкурсних предметів. Рекомендовані деканами кандидатури – обговорили. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1.Для проведення вступних випробувань з конкурсних предметів при вступі 

на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти створити предметні екзаменаційні 

комісії з біології, математики, хімії, української мови, історії України, 

географії, іноземної мови та з російської мови для прийому іноземних 

громадян -(склад комісії додається)  

 

2. Створити фахові атестаційні комісії   для здобуття ступеню «бакалавр» на 

основі раніше здобутого ступеню   «молодший спеціаліст» за 

неспорідненими спеціальностями:201 АГРОНОМІЯ; 202 ЗАХИСТ І 

КАРАНТИН РОСЛИН;203 САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО; 

211 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА; 212 ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, 

САНІТАРІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА; 204 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА 

ПЕРЕРОБКИ  ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА; 071 ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ; 051 ЕКОНОМІКА;073 МЕНЕДЖМЕНТ; 193 

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ; 208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ - (склад комісії 

додається)  

 

3.Створити фахові атестаційні комісії   для здобуття ступеню «бакалавр» на 

основі раніше здобутого ступеню   «молодший спеціаліст» за спорідненими 

спеціальностями та для здобуття ступеня «магістра» на основі раніше 

здобутого ступеню вищої освіти за спеціальностями: 201 АГРОНОМІЯ; 202 

ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН;203 САДІВНИЦТВО ТА 

ВИНОГРАДАРСТВО; 211 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА; 212 

ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА; 204 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ  ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА; 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ; 051 

ЕКОНОМІКА;073 МЕНЕДЖМЕНТ; 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ; 208 

АГРОІНЖЕНЕРІЯ-(склад комісії додається)  

 

4. Для здобуття ступеня «магістра» на основі раніше здобутого ступеню 

вищої освіти  З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ВСІМА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 201 

АГРОНОМІЯ; 202 ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН;203 САДІВНИЦТВО 

ТА ВИНОГРАДАРСТВО; 211 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА; 212 

ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА; 204 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ  ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА; 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ; 051 

ЕКОНОМІКА;073 МЕНЕДЖМЕНТ; 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ; 208 

АГРОІНЖЕНЕРІЯ - (склад комісії додається)  



5. Для проведення співбесід з іноземними громадянами створити комісії за 

спеціальностями: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ, 073 МЕНЕДЖМЕНТ, 

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, 208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ – (склад комісії 

додається)  

201 АГРОНОМІЯ, 202 ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН, 203 

САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО, 204 ТЕХНОЛОГІЯ 

ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ  ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА; 211 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА,  212 ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ 

І ЕКСПЕРТИЗА – (склад комісії додається) 

  

6. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій з конкурсного відбору 

на навчання за ступенем «магістр», а також за скороченими термінами 

навчання ступеню «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» та для 

вирішення спірних питань і розгляду апеляцій з конкурсних предметів 

створити апеляційну комісію з залученням провідних фахівців університету 

та з виробничих підрозділів за спеціальностями  (склад комісії додається)  

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17 із 

21 членів приймальної комісії.   

 

 

Голова приймальної комісії, ректор                             Корлюк С.С. 

 

      Відповідальний секретар  

       приймальної комісії                                                     Панасюк О.П. 



 


