
Протокол №13 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від  26 липня  2019 року  

 

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні 18 з 20 членів приймальної комісії 

 

Порядок денний: 

1. Про рекомендацію до зарахування на 1 курс для здобуття ступеня 

бакалавра за державним замовленням на основі ПЗСО на денну 

форму здобуття освіти. 

2. Про рекомендацію до зарахування на 1 курс для здобуття ступеня 

бакалавра за державним замовленням на основі ПЗСО на заочну 

форму здобуття освіти. 

3. Про рекомендацію до зарахування на 1 курс для здобуття ступеня 

магістра за державним замовленням на основі ПЗСО на денну 

форму здобуття освіти.. 

4. Про технічні проблеми при опрацюванні заяв та документів у 

приймальній комісії. 

5. Про рекомендації до зарахування на 1 курс для здобуття ступеня 

магістра за державним замовленням на основі ступеня бакалавра на 

денну форму здобуття освіти. 

 

1.Слухали: про рекомендацію до зарахування на 1 курс для здобуття 

ступеню бакалавра за державним замовленням на основі ПЗСО на денну 

форму здобуття освіти: 

- декана агробіотехнологічного факультету Іщенко І.О.; 

- декана інженерно-економічного факультету Островського П.І.. 

Ухвалили: надана адресна рекомендація до зарахування на 1 курс для 

здобуття ступеня бакалавра на місця навчання за кошти державного бюджету 

у кількості 72 місця на денну форму здобуття освіти в розрізі спеціальностей: 

 201 Агрономія - 25; 

 202 Захист і карантин рослин - 7 ;  



203 Садівництво і виноградарство - 3; 

071 Облік і оподаткування - 2 ; 

073 Менеджмент - 1; 

193 Геодезія та землеустрій - 12; 

204 ТВППТ - 9; 

208 Агроінженерія - 13. 

Голосували відкритим голосуванням 18  із 20 членів приймальної комісії. 

2. Слухали: про рекомендацію до зарахування на 1 курс для здобуття 

ступеню бакалавра за державним замовленням на основі ПЗСО на заочну 

форму здобуття освіти: 

- декана агробіотехнологічного факультету Іщенко І.О.; 

- декана інженерно-економічного факультету Островського П.І. 

Ухвалили: надана адресна рекомендація до зарахування на 1 курс для 

здобуття ступеня бакалавра на місця навчання за кошти державного бюджету 

у кількості 7 місць на заочну форму здобуття освіти в розрізі спеціальностей: 

 201 Агрономія -1; 

203 Садівництво і виноградарство - 2; 

071 Облік і оподаткування - 1 ; 

073 Менеджмент - 1; 

204 ТВППТ - 1; 

208 Агроінженерія - 1. 

Голосували відкритим голосуванням 18  із 20 членів приймальної комісії.  

3.Слухали: декана факультету ветеринарної медицини і біотехнологій 

Ушакова О.С. про надання рекомендацій до зарахування на денну форму 

здобуття освіти  для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО за 

спеціальностями 211 Ветеринарна медицина і 212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза. 

Ухвалили: надана адресна рекомендація до зарахування на 1 курс для 

здобуття ступеня бакалавра на місця навчання за кошти державного бюджету 

у кількості 22 місця на денну форму здобуття освіти в розрізі спеціальностей:  

211 Ветеринарна медицина - 11;  

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза - 11.  

Голосували відкритим голосуванням 18  із 20 членів приймальної комісії.  

4.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії про технічні 

проблеми при опрацюванні заяв та документів у приймальній комісії. 

Ухвалили: при опрацюванні заяв та документів в електронній формі у 

приймальної комісії виникли наступні проблеми, а саме: 

- оператор ЄДЕБО Шевченко А.А. при перевірці середнього балу 

свідоцтва про освіту встановила, що в електронній заяві Потапова І.Ю 



внесено середній бал свідоцтва про освіту 6,8 (прийнято ОНЕУ, 

оператор Соломенчук К.В.) замість 6,9 (спеціальність 051 Економіка); 

- відмова Дулик Є.В. в участі у конкурсі за спеціальністю 073 

Менеджмент у зв’язку з відсутністю копії додатку до атестату; 

- відмова Кучерявій Н.Є. в участі у конкурсі за спеціальністю 203 

Садівництво і виноградарство у зв’язку з відсутністю копії додатку до 

атестату. 

 25.07 2019 р. створені нові пропозиції 071 Облік і оподаткування і 051 

Економіка для здобуття ступеня магістра на основі отриманого раніше 

ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю заочної форми здобуття освіти.  

 У зв’язку з цим в журналі реєстрації заяв і на справі змінені ІD номери 

для вступників:  

- 071 Облік і оподаткування : Михайлова Н.В., Фролова Т.П. 

- 051 Економіка: Кічук К.В., Мустяца Є.С., Калінова Н.О.  

Голосували відкритим голосуванням 18  із 20 членів приймальної 

комісії. 

 5.Слухали: декана інженерно-економічного факультету Островського 

П.І. про рекомендації до зарахування на 1 курс для здобуття ступеня магістра 

за державним замовленням на основі ступеня бакалавра на денну форму 

здобуття освіти за спорідненими спеціальностями. 

 Ухвалили: рекомендувати 9 осіб до зарахування на 1 курс для здобуття 

ступеня магістра за державним замовленням на основі ступеня бакалавра на 

денну форму здобуття освіти за рейтинговим списком вступників: 

Спеціальність ПІБ вступника Конкурсний бал 

051 Економіка Шпак Владислава Валеріївна 315,7 

Кулаксиз Надія Дем’янівна 298,5 

071 Облік і 

оподаткування 

Федерка Тетяна Миколаївна 308,1 

Момчев Олексій Михайлович 298,4 

073 Менеджмент Браткова Олена Іванівна 307,4 

Курдас Анастасія 

Валентинівна 

288,9 

Фіник Анна Василівна 281,7 

Чуйка Анна Михайлівна 281 

Романова Тетяна Сергіївна 268,8 

Голосували відкритим голосуванням 18  із 20 членів приймальної 

комісії. 

 

 


