
Протокол №21 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  01.08. 2018 р. 

В.о. ректора Ковчук В.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії   Панасюк О.П. 

Присутні 15  із  21 членів  приймальної комісії 

Порядок денний: 

1. Рекомендації до зарахування за державним замовленням на основі 

ПЗСО 

2. Рекомендації до зарахування за державним замовленням на основі ОКР 

молодший спеціаліст 

3. Обговорення листа МОН України щодо продовження терміну набору 

вступників на основі ПЗСО заочної форми навчання 

4. Встановлення спеціального прохідного конкурсного балу 

5. Про надання запрошення на навчання іноземним громадянам 

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

про те, що надійшли списки рекомендованих на зарахування за рахунок 

державного замовлення на денну та заочну форму навчання на основі ПЗСО. 

І. УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію щодо списків 

рекомендованих за державним замовленням на основі ПЗСО на денну форму 

навчання  (108 осіб) за спеціальностями:  

201 Агрономія – 20 осіб; 

202 Захист рослин – 10 осіб; 

203 Садівництво – 10 осіб; 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 33 особи; 

071 Облік і оподаткування – 1 особа; 

208 Агроінженерія – 6 осіб; 

073 Менеджмент – 2 особи; 

193 Геодезія та землеустрій – 6 осіб; 

211 Ветеринарна медицина – 10 осіб; 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза – 10 осіб. 

На заочну форму навчання за спеціальностями: 

202 Захист і карантин рослин – 1 особа; 

204 Технологія виробництва і переробки продукції  тваринництва – 5 осіб. 

 



Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

21 членів приймальної комісії.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ:відповідального секретаря приймальної комісії про те, що 

сформовано рейтингові списки щодо зарахування на бюджет за ступенем 

бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст за денною формою навчання за 

спеціальностями:  

201 Агрономія – 6 осіб; 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 5 осіб; 

208 Агроінженерія – 10 осіб; 

211 Ветеринарна медицина – 7 осіб. 

За іншими спеціальностями списки сформовано на зарахування за 

контрактом 

ІІ. УХВАЛИЛИ: Затвердити рейтингові списки рекомендованих на бюджет 

на  1 скорочений курс на основі ОКР молодший спеціаліст в кількості 28 осіб 

за спеціальностями: 201 Агрономія – 6 осіб; 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 5 осіб; 

208 Агроінженерія – 10 осіб; 

211 Ветеринарна медицина – 7 осіб. 

Рейтингові списки рекомендованих на бюджет додаються. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

21 членів приймальної комісії.  

ІІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Бельдій М.Г. про те, що надійшов лист заступника Міністра Міністерства 

освіти і науки України Ю.Рашкевича  в якому пропонується закладам вищої 

освіти продовжити термін прийому заяв та документів для здобуття ступеню 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за кошти юридичних 

та/або фізичних осіб на заочну форму навчання вступників, які не 

зареєструють електронні кабінети до 18.00 31 серпня 2018 року  - з 01.09.18 

р. в паперовій формі. 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: Продовжити термін прийому документів вступників на 

основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання за 

контрактом з 01.09.18 р. до 28.09.2018 р. вступні випробування для осіб, які 

мають право на здачу іспитів провести в термін з 01.10.18 р. по 08.10.18 р. 

Зарахування  за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснити 12.10.18 р. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

21 членів приймальної комісії.  



 

ІУ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк 

О.П.. про те, що необхідно встановити спеціальний прохідний конкурсний 

бал для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які не 

отримали місця за рейтингом на спеціальності, яким надається особлива 

підтримка 

ІУ. УХВАЛИЛИ: встановити спеціальний прохідний конкурсний бал для 

переведення на вакантні місця державного замовлення  денної форми 

навчання для осіб, які не отримали місця за рейтингом на спеціальності, яким 

надається особлива підтримка: 

201 Агрономія – 117,409; 

202 Захист і карантин рослин – 104,481; 

203 Садівництво та виноградарство – 114,056; 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 103,808; 

208 Агроінженерія – 100,0; 

193 Геодезія та землеустрій – 144,424; 

та на всі інші спеціальності: 

211 Ветеринарна медицина – 168,806; 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза – 133,718; 

071 Облік і оподаткування – 182,162; 

073 Менеджмент – 166,664. 

Для заочної форми навчання на спеціальності:  

202 Захист і карантин рослин – 100,258; 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 150,261 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

21 членів приймальної комісії.  

У. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря Бельдій М.Г. про те, що 

необхідно прийняти рішення як встановлювати черговість в випадку 

однакових показників в рейтинговому списку. 

У. УХВАЛИЛИ: встановлювати черговість вступників в рейтинговому  

списку за вищим пріоритетом та вищим балом додатка до атестата, а в 

випадку спів падання і цих показників – за вищим балом ЗНО з профільного 

предмету. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

21 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: Алжир – 1 особі; Марокко – 7 особам . 



Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

21 членів приймальної комісії.  

 

 

В.о.ректора                                                          Ковчук В.М. 

      

      Відповідальний секретар  

       приймальної комісії                                                             Панасюк О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець Панасюк О.П. 



 


