
Протокол №24 

засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету від  11.08. 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 перерозподіл вакантних місць державного замовлення 

 

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

про те, що надійшов лист МОН України з додатком до протоколу №5 

засідання Конкурсної комісії  щодо обсягів прийому по окремим 

спеціальностям за державним замовленням. В даному протоколі внесені 

зміни обсягів державного замовлення, відповідно до звернення в.о.ректора 

Корлюка С.С. до заступника міністра МОН Рашкевича Ю.М. від 26 липня за 

№01-16/01-1056 щодо перерозподілу обсягів державного замовлення по 

вступу за освітнім рівнем бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст. 

Зміни внесені наступним чином: за рахунок зменшення державного 

замовлення за спеціальністю 201 Агрономія ( з 10 місць до 6) – збільшується 

кількість бюджетних місць на спеціальність 208 Агроінженерія ( з 10 до 12); 

204 ТВППТ (з 5 до 6 місць) та надається 1 бюджетне місце на спеціальність 

193 Геодезія та землеустрій (для дитини-сироти  Махненко О.М.) 

І. УХВАЛИЛИ:  

Перевести: 

1. Махненко Оксану Миколаївну  

студентку 1т курсу денної форми навчання спеціальності 193 Геодезія та 

землеустрій з навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

навчання за державним замовленням з 1 вересня 2018 року; 

2. Швець Яну Андріївну 

студентку 1т курсу денної форми навчання спеціальності 204 Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва з навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на навчання за державним замовленням з 1 

вересня 2018 року; 

3. Отяна Артема Олеговича 

студента 1т курсу денної форми навчання спеціальності 208 Агроінженерія з 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання за 

державним замовленням з 1 вересня 2018 року; 



4. Залєра Вадима Олеговича  

студента 1т курсу денної форми навчання спеціальності 208 Агроінженерія з 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання за 

державним замовленням з 1 вересня 2018 року. 

Підстава: лист МОН  України від 07.08.18 р. №1/9 – 490; додаток до 

протоколу  №5 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки  

України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, 

щодо обсягів прийому по окремим спеціальностям за державним 

замовленням для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління 

МОН України від 10.08.2018 р. 

 

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. 


