
Протокол №19 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  26.07.2018 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. Скасування конкурсної пропозиції  вступника Крилова С.Ю. 

2. Закінчення прийому заяв вступників на основі ПЗСО за денною та 

заочною формами навчання 

3. Закінчення прийому заяв та документів вступників на основі ступеня 

бакалавра або ступеня вищої освіти спеціаліст 

4. Про надання запрошення на навчання іноземним громадянам 

І. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М. про те, що при виборі конкурсної пропозиції на 

спеціальність 193 Геодезія та землеустрій вступника Крилова Сергія 

Юрійовича була допущена помилка. 

І.УХВАЛИЛИ: Скасувати заяву вступника Крилова С.Ю. на спеціальність 

193 Геодезія та землеустрій  через помилку при виборі конкурсної пропозиції 

(Акт  №14983 від 25.07.18 ). 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

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

про те, що о 18.00 закінчується прийом заяв вступників на основі ПЗСО за 

денною та заочною формами навчання. 

ІІ. УХВАЛИЛИ: закінчити прийом заяв вступників на основі ПЗСО за 

денною та заочною формами навчання о 18.00, роздрукувати електронні 

журнали і завершити вступ. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Бельдій М.Г., з інформацією, що о 18.00 закінчується прийом заяв та 

документів вступників на освітній ступінь магістр за отриманим ступенем 

вищої освіти на денну форму навчання та на спеціальність 051 Економіка – і 

на заочну форму навчання. 



ІІІ. УХВАЛИЛИ: завершити прийом документів та заяв вступників на 

освітній ступінь магістр за отриманим ступенем вищої освіти на денну форму 

навчання та на спеціальність 051 Економіка – і на заочну форму навчання. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІУ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк 

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

навчання іноземним громадянам. 

ІУ. УХВАЛИЛИ: відправити запрошення на навчання іноземним громадянам 

з наступних країн: Марокко – 7 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 


