
Протокол №18 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  24.07.2018 р. 

Заступник голови приймальної комісії, перший проректор Малащук О.С. 

Відповідальний секретар приймальної комісії   Панасюк О.П. 

Присутні 16  із  20 членів  приймальної комісії 

Порядок денний: 

1. Про  закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають 

на основі ОКР «молодший спеціаліст» на денну форму навчання 

2. Внесення змін до наказу про екзаменаційну комісію 

3. Обговорення наказу МОН України щодо обсягів прийому за 

державним замовленням 

4. Про внесення змін до переліку галузей для вступу до ОДАУ 

5. Про скасування заяв вступників 

6. Про надання запрошення на навчання іноземним громадянам 

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

про те, що 0 18.00 закінчується прийом документів від вступників для 

отримання ступеню бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст за денною 

формою навчання. На теперішній час подано 90 заяв за денною формою 

навчання.  

І. УХВАЛИЛИ: закінчити прийом документів від вступників для здобуття 

ступеню бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст за денною формою 

навчання. Перевірити реєстрацію всіх заяв в базі ЄДЕБО та допустити до 

участі в конкурсі. О 18.00 завершити прийом документів та закрити журнали 

реєстрації. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк О.П., 

що на імя в.о.ректора  надійшла заява доцента кафедри польових і овочевих 

культур Когут І.М. з проханням в зв’язку з лікарняним листом, вивести зі 

складу екзаменаційної комісії для проведення вступних випробувань на 

спеціальність 201 Агрономія. 



ІІ. УХВАЛИЛИ: внести зміни до наказу № 145-заг від 18 липня 2018 року, а 

саме: 

1. Вивести зі складу фахової атестаційної комісії для здобуття 

ступеню «бакалавр» на основі раніше здобутого ступеню «молодшого 

спеціаліста» за спорідненими спеціальностями та для здобуття ступеня 

«магістр» на основі раніше здобутого ступеню вищої освіти за спеціальністю:    

201 АГРОНОМІЯ: Когут І.М.  – доцента кафедри польових і овочевих 

культур 

2. Ввести до складу фахової атестаційної комісії для здобуття 

ступеню «бакалавр» на основі раніше здобутого ступеню «молодший 

спеціаліст» за спорідненими спеціальностями та для здобуття ступеня 

«магістр» на основі раніше здобутого ступеню вищої освіти за спеціальністю: 

201 АГРОНОМІЯ: Бондар Л.П.- доцента кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії, к.б.н. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: заступника голови приймальної комісії, першого проректора 

Малащук О.С. про те, що відповідно до наказу МОН України надійшов 

додаток №3 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки 

України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців 

щодо обсягів прийому за державним замовленням за освітнім ступенем 

магістра. Обсяг державного замовлення становить 69 осіб на денну форму 

навчання та 15 осіб на заочну форму навчання. 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію щодо обсягів прийому за 

державним замовленням за освітнім ступенем магістра  (додаток №3 

засідання Конкурсної комісії додається) 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІУ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М. з інформацією, що виникла необхідність в нести зміни в 

перелік галузей знань та спеціальностей (неспоріднених) для вступу на 

спеціальність 201 Агрономія та 211 Ветеринарна медицина. 

ІУ. УХВАЛИЛИ: внести зміни в перелік галузей знань та спеціальностей 

(неспоріднених) для вступу на спеціальність 201 Агрономія та 211 

Ветеринарна медицина (акт скасування №14822 від 23.07.18). 



Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

У. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М. , яка повідомила що необхідно скасувати 2 заяви на вступ до 

магістратури за спеціальністю 073 Менеджмент, по яких необхідно 

перенести пропозиції. 

У. УХВАЛИЛИ: скасувати дві заяви на вступ до магістратури за 

спеціальністю 073 Менеджмент 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

УІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк 

О.П.. про те, що іноземний відділ підготував до відправлення запрошення на 

навчання іноземним громадянам. 

УІ. УХВАЛИЛИ: відправити запрошення на навчання іноземним громадянам 

з наступних країн: Марокко – 4 особам . 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

Заступник голови приймальної комісії,   

перший проректор                                                          Малащук О.С. 

      

      Відповідальний секретар  

       приймальної комісії                                                             Панасюк О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець Панасюк О.П. 


