
Протокол №11 

засідання приймальної комісії  

Одеського державного аграрного університету 

від  17 липня 2019 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні 17 з 20 членів приймальної комісії. 

Порядок денний: 

1.Про зміни у складі приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету. 

2. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та участі у конкурсі, 

для здобуття ступеню магістра спеціальності 211 Ветеринарна медицина на 

основі ПЗСО вступників із Криму.  

3. Про зміни у додатку 3 до Правил прийому до ОДАУ в 2019 році. 

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

про зміни у складі приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету.  

        Ухвалили: На виконання наказу від 12 липня 2019 року за № 350-к «Про 

призначення на посаду ректора Брошкова Михайла Михайловича», 

Положення про приймальну комісію Одеського державного аграрного 

університету, розробленого на основі наказу Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2015 року №1085 (зі змінами внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти і науки України №622 від 06.06.2016 року) «Положення 

про приймальну комісію вищого навчального закладу» внести зміни до 

наказу від  28 грудня 2019 року за №335-заг «Про склад приймальної 

комісії», а саме: 

- Ввести до складу приймальної комісії ректора Одеського державного 

аграрного університету Брошкова Михайла Михайловича, голову 

комісії. 

- Зняти повноваження з Коваленко Олени Анатоліївни голови 

приймальної комісії і відповідно до пункту 2 розділу І Положення про 



приймальну комісію Одеського державного аграрного університету 

залишити її у складі приймальної комісії за посадою проректора з 

науково-педагогічної та виховної роботи. 

- Голосували відкритим голосуванням 17 з 20 членів приймальної 

комісії. 

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

про допуск до участі у вступних випробуваннях та участі у конкурсі, для 

здобуття ступеню магістра спеціальності 211 Ветеринарна медицина на 

основі ПЗСО вступників з Криму (квота -2). 

 Ухвалили: До приймальної комісії надійшла заява від Широкової 

Валерії Сергіївни про допуск до участі у вступному випробуванні з біології 

для здобуття ступеню магістра спеціальності 211 Ветеринарна медицина на 

основі ПЗСО, громадянки України, яка мешкає на тимчасово окупованій 

території АР Крим. Широкова В.А. була направлена до Одеської 

загальноосвітньої середньої школи №118, де успішно пройшла ДПА з 

української мови і літератури та історії України (копія довідки додається).  

 Допустити Широкову В.А. до участі у вступному випробуванні з 

біології для здобуття ступеню магістра спеціальності 211 Ветеринарна 

медицина на основі ПЗСО по квоті -2. 

 Зарахувати результати ДПА з української мови та літератури,  історії 

України замість результатів ЗНО з конкурсних предметів. Внести до ЄДЕБО 

результати ДПА з української мови і літератури, історії України та біології. 

- Голосували відкритим голосуванням 17 з 20 членів приймальної 

комісії. 

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

про зміни у додатку 3 до Правил прийому до ОДАУ в 2019 році. 

 Ухвалили: за поданням декана інженерно-економічного факультету 

Островського Петра Івановича внести зміни у додатку 3 Правил прийому до 

ОДАУ (додаток 3 додається). 

 


