
Протокол №2 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від   20 лютого  2019 року     

 Голова приймальної комісії, в.о.ректора                  О.А.Коваленко  

 Відповідальний секретар приймальної комісії          Бельдій М.Г. 

Присутні 16 з 19 членів приймальної комісії . 

Порядок денний: 

1. Про роботу підготовчого відділення. 

2. Про підготовку до вступних випробувань. 

3. Про формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з 

вищою освітою на 2019 рік. 

 

1.Слухали:  завідувача підготовчим відділенням Бельдій М.Г. про роботу 

підготовчого відділення. 

Ухвалили: Для підготовки з конкурсних предметів для успішного 

проходження ЗНО у 2019 році слухачами підготовчого відділення на 

договірній основі за оплату навчання з 12.10.2019 року терміном 7 місяців 

зараховано особи: 

1 Бельська Катерина Віталіївна 

2 Вавілов Микита Богданович 

3 Гетманчук Дар’я Валентинівна 

4 Дамаскін Віталій Іванович 

5 Занфіров Вадим Федорович 

6 Кодацька Карина Сергіївна 

7 Королевич Ірина Андріївна 

8 Лаутеншлагер Софія Юріївна 

9 Лук’янова Ольга Віталіївна 

10 Нікіфорчук Максим Юрійович 

11 Оловацький Микола Іванович 

12 Павлова Тетяна Ярославівна 

13 Павлюченко Емма Едуардівна 

14 Панченко Микола Олександрович 



15 Пенделяк Іван Володимирович 

16 Солонінкіна Валерія Михайлівна 

17 Спічко Дмитро Віталійович 

18 Стратан Андрій Андрійович 

19 Тимофієва Милана Ігорівна 

20 Тригубчак Ярослав Сергійович 

21 Франгулян Андрій Юрикович 

22 Хрістенко Євгенія Іванівна 

23 Чернов Сергій Андрійович 

24 Шаріпов Вадим Вадимович 

25 Шелудько Владислав Андрійович 

26 Шлапацький Іван Володимирович 

27 Шубкіна Тетяна Олександрівна 

 

Для слухачів за результатами підсумкової роботи нарахувати додаткові 

бали згідно з Правилами прийому до ОДАУ за умови вступу на спеціальності 

201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та 

виноградарство, землевпорядкування, 204 ТВППТ, 208 Агроінженерія, 193 

Геодезія та землеустрій. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 16 

із 19 членів приймальної комісії. 

 2.Слухали: заступника голови приймальної комісії, проректора 

навчальної та методичної роботи Кучеренка Ю.Л. про підготовку до 

вступних випробувань з конкурсних предметів для вступників, яким надане 

таке право згідно з Правилами прийому до ОДАУ в 2019 році та до фахових 

вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста, магістра на основі ступеня бакалавра, ОКР 

спеціаліста.  

Ухвалили: головам предметних комісій Бондар Л.П., Даниленко О.В., 

Пєсарогло О.Г., Івасюк Г.М., Федоровій І.В.,  Чучую В.П., Леонідовій І.В., 

Насакіній С.В. підготувати та затвердити програми і тестові завдання 

вступних випробувань, перелік питань і білети для співбесід із вступниками, 

яким надане таке право згідно з правилами прийому до ОДАУ у 2019 році. 



Головам відповідних фахових комісій Юркевичу Є.І., Агєєвій О.В., 

Хреновському Е.І., Телятникову А.В., Савченко В.М., Ясько В.М., Крюковій 

І.О., Радутній О.В., Колмогоровій І.В., Мовчан Т.В., Дударєву І.Р. 

підготувати та затвердити програми і тестові завдання вступних 

випробувань. Програми вступних випробувань розмістити на сайті 

університету. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: 16 з 19 

членів приймальної комісії. 

3.Слухали: заступника голови приймальної комісії, проректора навчальної 

та методичної роботи Кучеренка Ю.Л. про формування пропозицій обсягу 

прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2019 рік. 

Ухвалили: На виконання Закону України про формування та розміщення 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів»,  постанови Кабінету Міністрів України від 

20.05.2013 року №363 «Про затвердження порядку розміщення державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» та 

наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 року № 648 «Щодо 

затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства освіти і науки 

України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів» (лист МОН України від 29.01.2019р. 

№1/9-47), сформовано пропозиції щодо обсягу державного замовлення на 

прийом та випуск фахівців за формами, підготовленими за допомогою 

спеціально розробленого програмного забезпечення «Обсяг прийому та 

випуску фахівців ЗВО -2019 рік» на плановий 2019 рік для здобуття ступеня 

бакалавр (на основі ПЗСО і ОКР молодший спеціаліст), для здобуття ступеня 

магістра (на основі ПЗСО за спеціальностями 211 Ветеринарна медицина і 



212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза та на основі ступеня 

бакалавр). 

Підготовлену форму на паперових носіях надіслано до Департаменту 

вищої освіти, а інформаційну базу даних до Відділу інформаційних та 

аналітичних систем Інституту освітньої аналітики за електронною адресою: 

mon@mon.gov.ua. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: 16 з 19 

членів приймальної комісії. 

 


