
Протокол №23 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  10.08. 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  за державним 

замовленням вступників на основі ОКР молодший спеціаліст  на денну 

форму  навчання 

2. Про зарахування на навчання за ступенем бакалавр  (магістр 

ветеринарного спрямування) на основі ОКР молодший спеціаліст  на 

денну форму  навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб  

3. Про зарахування на 2 курс на навчання за ступенем бакалавр на основі 

ОКР молодший спеціаліст та на основі ступеню вищої освіти бакалавр 

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

про те, що за результатами вступних випробувань необхідно зарахувати на 

денну форму навчання за державним замовленням вступників, що своєчасно 

виконали вимоги до зарахування.  

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

молодший спеціаліст денної форми навчання за кошти державного бюджету 

вступників, які виконали вимоги до зарахування  за спеціальностями: 

201 Агрономія – 6 осіб; 

204 ТВППТ – 5 осіб; 

208 Агроінженерія – 10 осіб; 

211 Ветеринарна медицина -7 осіб. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

21 членів приймальної комісії.  

 

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

про те, що за результатами вступних випробувань необхідно зарахувати на 

денну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників, 

які своєчасно виконали вимоги до зарахування.  



ІІ. УХВАЛИЛИ: 1. зарахувати на навчання на 1 скорочений курс за ступенем 

бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст денної форми навчання за 

кошти фізичних та/або  юридичних осіб вступників, які виконали вимоги до 

зарахування  за спеціальностями: 

073 Менеджмент – 2 особи; 

193 Геодезія та землеустрій – 3 особи; 

204 ТВППТ – 5 осіб; 

208 Агроінженерія – 6 осіб; 

211 Ветеринарна медицина – 23 особи; 

2. . зарахувати на навчання на 1 скорочений курс за ступенем магістр на 

основі ОКР молодший спеціаліст денної форми навчання за кошти фізичних 

та/або  юридичних осіб вступників, які виконали вимоги до зарахування  за 

спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза – 1 особу. 

 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 15  із 

21 членів приймальної комісії.  

 

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

про необхідність зарахування на 2 курс на навчання за ступенем бакалавр на 

основі ОКР молодший спеціаліст вступників, які успішно пройшли вступні 

випробування та своєчасно виконали вимоги до зарахування 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: Зарахувати на 2 курс на навчання за ступенем бакалавр на 

основі ОКР молодший спеціаліст бакалавр вступників, які успішно пройшли 

вступні випробування та своєчасно виконали вимоги до зарахування за 

спеціальностями:  

051 Економіка – 1 особу; 

073 Менеджмент – 1 особу; 

201 Агрономія – 1 особу; 

204 Технологія виробництв і переробки продукції тваринництва – 3 особи. 

 

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.



 


