
Протокол №20 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  30.07.2018 р. 

В.о. ректора Ковчук В.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії   Панасюк О.П. 

Присутні 15  із  20 членів  приймальної комісії 

Порядок денний: 

1. Зміни у складі екзаменаційної комісії  

2. Обговорення листа МОН України 

3. Про скасування заяви вступника Дощик А.О. 

4. Різне 

5. Внесення змін в склад приймальної комісії 

6. Про перерозподіл місць державного замовлення для вступу за ступенем 

бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст  

7. Про надання запрошення на навчання іноземним громадянам 

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

про те, що в зв’язку з виробничою необхідністю потрібно внести зміни до 

наказу № 47-заг від 23 лютого 2018 року 

І. УХВАЛИЛИ: Внести зміни до наказу №47-заг від 23 лютого 2018 р., а 

саме: для здобуття ступеня «магістр» на основі раніше здобутого ступеню 

вищої освіти за спеціальністю: 204 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА 

ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ:заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Бельдій М.Г.  з інформацією про надходження листа Міністерства освіти і 

науки України  про невідкладне усунення помилок у конкурсних пропозиціях 

ІІ. УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію щодо листа МОН України  

«Щодо завершення верифікації даних». Всі помилки, що мали місце при 

внесенні даних в базу ЄДЕБО були усунені в суботу 28 липня. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

20 членів приймальної комісії.  



ІІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М. про те, що необхідно скасувати заяву вступника Дощик А.О.  

через помилкове внесення пропозиції «на ступінь бакалавра після ОКР 

молодшого спеціаліста». 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: в зв’язку з помилковим внесенням пропозиції вступника 

Дощик А.О. (вступ на ступінь магістр спеціальності 204 ТВППТ заочної 

форми навчання) необхідно змінити  пропозицію (після ступеню бакалавра 

на ступінь бакалавр за іншою спеціальністю) про що складено акт №15105 

від 30.07.2018 р. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

ІУ. СЛУХАЛИ: 1. відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк 

О.П. про те, що в документі про освіту вступника на спеціальність 211 

Ветеринарна медицина - Балабана І.М. середній бал розраховано за 5-ти 

бальною шкалою, що значно зменшує середній бал вступника. 

2. заступника відповідального секретаря приймальної комісії Давиденко С.М. 

про те, що декілька вступників надіслали електронною поштою додаткові 

довідки, які надають підставу для використання сільського коефіцієнту. 

3. відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк О.П., що 

надійшла заява вступника Дегтяренко В.В. на спеціальність 208 

Агроінженерія з проханням перенести здачу іспиту з іноземної мови з 

06.08.18 р. на 02.08.18 р. в зв’язку з від’їздом  з міста за сімейними 

обставинами, а також заява вступника Циша А.А. на спеціальність 204 

ТВППТ 

ІУ. УХВАЛИЛИ: 1. перерахувати середній бал документа про освіту 

вступника на спеціальність 211Ветеринарна медицина Балабана І.М. з 

переведенням із 5-ти бальної шкали в 12-ти бальну.  

2. Прийняти  довідки від вступників Соколюк І.А., Козуб Д.Р., Алупой І.М. та 

на підставі цих довідок призначити сільський коефіцієнт (копії довідок 

додаються). 

3. Перенести дату складання вступного іспиту з іноземної мови з 06.08.18 на 

02.08.18 р для вступників Дегтяренко В.В. (спеціальність 208 Агроінженерія), 

Циша А.А. (спеціальність 204 ТВППТ). 



Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

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

про те, що в складі приймальної комісії відбулися зміни. В.о.декана 

факультету ветеринарної медицини та біотехнологій призначено Ушакова 

О.С. 

У. УХВАЛИЛИ: Ввести до складу приймальної комісії в.о. декана  

ветеринарної медицини та біотехнологій  Ушакова О.С. Склад приймальної 

комісії – 21 особа. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

УІ. СЛУХАЛИ:  Відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк 

О.П. з повідомленням, що в зв’язку з недостатньою кількістю поданих заяв за 

ступенем бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст на спеціальність 201 

Агрономія денної форми навчання необхідно перерозподілити місця 

державного замовлення для інших спеціальностей університету.  

УІ. УХВАЛИЛИ: Перерозподілити місця державного замовлення за ступенем 

бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст між спеціальностями 

університету, відповідно до листа відправленого в Міністерство освіти і 

науки України (копія листа додається). 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

20 членів приймальної комісії.  

УІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк 

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

навчання іноземним громадянам. 

УІІ. УХВАЛИЛИ: відправити запрошення на навчання іноземним 

громадянам з наступних країн: Марокко – 2 особам . 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

20 членів приймальної комісії.  

 

В.о.ректора                                                          Ковчук В.М. 

      

      Відповідальний секретар  

       приймальної комісії                                                             Панасюк О.П. 


