
  Протокол №4 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  05.04.2018 р.  

Голова приймальної комісії, в.о. ректора  Корлюк С.С. 

Відповідальний секретар приймальної комісії   Панасюк О.П. 

Присутні 17  із  20 членів  приймальної комісії 

Порядок денний: 

1. Про результати 2 туру олімпіади 

2. Затвердження Порядку прийому для здобувачів вищої освіти  осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території 

І. СЛУХАЛИ: першого проректора Малащук О.С. про те, що закінчився ІІ 

тур Всеукраїнської олімпіади в ОДАУ. З математики приймали участь дві 

особи, з біології – 4 особи, з хімії – 2 особи та 1 особа з географії. Особам, які 

отримали від 90 до 100 балів додатково нараховуються бали, при вступі на 

спеціальності, яким надається особлива підтримка ( агрономія; садівництво 

та виноградарство; захист і карантин рослин; геодезія та землеустрій; 

агроінженерія; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва). 

І. УХВАЛИЛИ: Затвердити результати ІІ туру Всеукраїнської олімпіади в 

ОДАУ та при вступі врахувати додаткові бали. Результати наступні:  

з математики: Дубровін Г.В. – 64 бали – додаткові бали не нараховуються; 

Криштопова Н.А. – 96 балів – 15 балів додаткові; 

з біології: Безимянний С.Р. – 93 бали – додатково 10 балів; 

Дубровін Г.В. – 92 бали – додатково 5 балів; 

Журова Л.О. – 90 балів – додатково 5 балів; 

Шубкіна Т.О. – 85 балів – додатково бали не нараховуються; 

з хімії: Дубровін Г.В. – 99 балів – додатково 20 балів; 

Журова Л.О. – 94 бали – додатково 10 балів; 

з географії: Мазурак І.І. – 99 балів – додатково 20 балів. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

 

ІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Бельдій М.Г. – відповідальну за освітній центр  Крим-Україна, яка 

ознайомила присутніх з Порядком прийому для здобувачів вищої освіти осіб, 

які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим. 



ІІ УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок прийому для здобувачів вищої освіти 

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 17  із 

20 членів приймальної комісії.   

 

 

Голова приймальної комісії, в. о. ректора                             Корлюк С.С. 

 

 

      Відповідальний секретар  

       приймальної комісії                                                     Панасюк О.П. 


