
Протокол №14 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від  31 липня 2019 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні 17 з 20 членів приймальної комісії 

 1.Про рекомендацію до зарахування вступників за державним 

замовленням на основі ОКР молодшого спеціаліста на денну форму здобуття 

освіти. 

 2.Про рекомендацію до зарахування вступників за державним 

замовленням на основі ОКР молодшого спеціаліста на заочну форму 

здобуття освіти. 

 3.Про зміни термінів навчання  в конкурсних пропозиціях на вступ на 

освітній рівень бакалавра на 1 курс зі скороченим терміном навчання на 

основі ОКР молодший спеціаліст. 

 1.Слухали: про рекомендацію до зарахування вступників за державним 

замовленням на основі ОКР молодшого спеціаліста на денну форму здобуття 

освіти : 

 - декана агробіотехнологічного факультету Іщенко І.О.; 

 - декана факультету ветеринарної медицини та біотехнологій  

Ушакова О.С.; 

- декана інженерно-економічного факультету Островського П.І.  

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування вступників за державним 

замовленням на основі ОКР молодшого спеціаліста на денну форму здобуття 

освіти, а саме в розрізі спеціальностей: 

 193 Геодезія і землеустрій - 2 особи; 

 201 Агрономія - 9 осіб; 

 204 ТВППТ - 12 осіб; 



 208 Агроінженерія - 15 осіб; 

 211 Ветеринарна медицина - 13 осіб. 

Голосували відкритим голосуванням 17  із 20 членів приймальної комісії. 

2. Слухали: про рекомендацію до зарахування вступників за державним 

замовленням на основі ОКР молодшого спеціаліста на заочну форму 

здобуття освіти:  

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

- декана факультету ветеринарної медицини та біотехнологій Ушакова 

О.С.  

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування вступників за державним 

замовленням на основі ОКР молодшого спеціаліста на заочну форму 

здобуття освіти, а саме в розрізі спеціальностей: 

- 204 ТВППТ -3 особи; 

- 208 Агроінженерія - 10 осіб. 

Голосували відкритим голосуванням 17  із 20 членів приймальної 

комісії. 

 2.Про зміни термінів навчання  в конкурсних пропозиціях на вступ на 

освітній рівень бакалавра на 1 курс зі скороченим терміном навчання на 

основі ОКР молодший спеціаліст. 

 Ухвалили: згідно листа МОН України №3/771-19 від 26.07.2019 року 

змінити терміни навчання  в конкурсних пропозиціях на вступ на освітній 

рівень бакалавра на 1 курс зі скороченим терміном навчання на основі ОКР 

молодший спеціаліст. До МОН України направлено листа щодо дозволу 

змінити термін навчання в конкурсних пропозиція ЄДЕБО (копія листа 

додається). 

Голосували відкритим голосуванням 17  із 20 членів приймальної комісії. 

 


