
Протокол №4 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від  18 квітня  2019 року  

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

 Відповідальний секретар приймальної комісії        Бельдій М.Г. 

Присутні 17 з 19 членів приймальної комісії.  

Порядок денний: 

1. Про лист УЦОЯО від 03.04.2019 р. №02-22-03/522 щодо підготовки до 

проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для здобуття ступеня 

магістра у 2019 році. 

2. Про лист МОН України від 18.04.2019 року  щодо проведення 

загальнодержавного Дня відкритих дверей закладів вищої освіти, на 

базі яких створені ОЦ «Крим-Україна». 

3. Про зміни в складі екзаменаційної комісії ОДАУ.  

 

1. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій М.Г. 

про підготовку до проведення єдиного вступного іспиту для здобуття ступеня 

магістра у 2019 році.  

Ухвалили: Одеський державний аграрний університет здійснює прийом 

на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 

Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, за вказаними 

спеціальностями для здобуття ступеня магістра необхідно здати ЄВІ з 

іноземної мови за технологіями ЗНО. Реєстрація осіб, які бажають брати 

участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра 

розпочинається 13 травня і закінчується .03.червня 2019 року.  

Для проведення реєстрації та формування екзаменаційних листків на 

офіційному сайті УЦОЯО необхідно створити сторінку ОДАУ. 

Відповідальними за проведення реєстрації вступників призначено Шевченко 

А.А. та Єрьоміна В.О. Відповідна інформація надіслана до регіонального 



центру оцінювання якості освіти м. Одеси.  

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 

17 з 19 членів приймальної комісії. 

2.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій М.Г. 

щодо проведення 11 травня загальнодержавного Дня відкритих дверей 

закладів вищої освіти, на базі яких створені ОЦ «Крим-Україна» на базі 

Херсонської державної морської академії. 

Ухвалили: підготувати презентацію про ОДАУ і відрядити до м. 

Херсона Бельдій М.Г. і Панасюк О.П.   

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 

17 з 19 членів приймальної комісії. 

3.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій М.Г. 

про зміни у складі екзаменаційної комісії для проведення вступних 

випробувань з професійно-орієнтованих дисциплін для здобуття ступеню 

бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст і магістра на основі здобутого 

раніше рівня вищої освіти за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. 

Ухвалили: вивести зі складу екзаменаційної комісії за спеціальністю 

211 Ветеринарна медицина Телятникова А.В. - голову комісії та ввести до 

складу екзаменаційної комісії і призначити головою комісії за спеціальністю 

211 Ветеринарна медицина доцента кафедри внутрішніх хвороб тварин і 

клінічної діагностики Тодорова М.І. 

Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 

17 з 19 членів приймальної комісії. 


