
Протокол №22 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  07.08. 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. Про зарахування на навчання за ступенем бакалавр (магістр 

ветеринарного спрямування) за державним замовленням вступників на 

основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання 

2. Акти скасування заяв вступників 

3. Про допуск до участі в конкурсі вступника Іванченко І.В. 

4. Про надання запрошення на навчання іноземним громадянам 

І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Панасюк 

О.П. про те, що з бази ЄДЕБО отримані списки рекомендованих до 

зарахування за ступенем бакалавра та магістра ветеринарного спрямування 

на основі ПЗСО. За рішенням приймальної комісії створити накази на 

зарахування. 

 

І. УХВАЛИЛИ: 1. зарахувати на навчання за ступенем бакалавр на основі 

ПЗСО денної форми навчання за кошти державного бюджету вступників, які 

виконали вимоги до зарахування  за спеціальностями: 

071 Облік і оподаткування – 1 особу; 

073 Менеджмент – 1 особу; 

193 Геодезія та землеустрій – 5 осіб; 

201 Агрономія – 14 осіб; 

202 Захист і карантин рослин – 9 осіб; 

203 Садівництво та виноградарство – 3 особи; 

204 ТВППТ – 18 осіб; 

208 Агроінженерія – 3 особи. 

2. зарахувати на навчання за ступенем магістр ветеринарного  спрямування  

на основі ПЗСО денної форми навчання за кошти державного бюджету 

вступників, які виконали вимоги до зарахування  за спеціальностями: 

211 Ветеринарна медицина – 10 осіб; 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза – 7 осіб. 

3. зарахувати на навчання за ступенем бакалавр  на основі ПЗСО заочної 

форми навчання за кошти державного бюджету вступників, які виконали 

вимоги до зарахування  за спеціальностями: 



202 Захист і карантин рослин – 1 особу; 

204 ТВППТ – 5 осіб. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

21 членів приймальної комісії.  
 

ІІ. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М. про те, що складено 2 акти  скасування заяв вступників та 

акт про допущену технічну помилку. 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 1. Скасувати заяву вступника Ільницького М.А. (акт 

№15161 від 04.08.18); 

2.Скасувати заяви вступників спеціальності 204 ТВППТ заочної форми 

навчання Васьковської О.М., Хрипливої Н.О., Щербатюк В.О, які при подачі 

заяв на небюджетну пропозицію помилково зазначили показник «Претендую 

на участь у конкурсі на місця державного замовлення»; 

3. Розглянути акт про допущену технічну помилку (акт №15168 від 06.08.18) 

про перенесення заяви Ніколаєва О.В. з конкурсної пропозиції на 

спеціальність 193 Геодезія та землеустрій на конкурсну пропозицію 

спеціальності 208 Агроінженерія. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

21 членів приймальної комісії.  

 

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

про допуск до участі в конкурсі на спеціальність 073 Менеджмент вступницю 

Іванченко І.В., у якої  в оригіналі диплому про освіту (1986 р.) на полях 

внесені помарки та замальовані коректором. Текст диплому не замальований, 

розбірливий, печатки не пошкоджені. Диплом виданий на прізвище Руденко 

І.В.(дівоче прізвище), а за шлюбом – Іванченко І.В. Свідоцтво про шлюб 

відсутнє. Іванченко І.В. відправила запит до РАГСу на підтвердження 

прізвища Руденко, яке було змінено на основі свідоцтва про шлюб від 

03.10.1987 р. Іванченко І.В. зобов’язується представити всі документи, що 

підтверджують достовірність диплома та прізвища в місячний термін. 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: Допустити до участі в конкурсі на спеціальність 073 

Менеджмент  за освітнім вступницю Іванченко І.В. 

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 іноземний відділ підготував до відправлення запрошення на 

навчання іноземним громадянам. 

ІУ. УХВАЛИЛИ: відправити запрошення на навчання іноземним громадянам 

з наступних країн: Індія – 1 особі; Туреччина - 2 особам; Марокко – 4 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. 

 


