
Протокол №15 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від  01 серпня 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 зарахування вступників за державним замовленням на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну форму 

здобуття освіти. 

2. Про зарахування вступників за державним замовленням на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на заочну форму 

здобуття освіти. 

3. Про зарахування вступників за державним замовленням на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 211 Ветеринарна 

медицина та 212 Ветеринарна  гігієна, санітарія і експертиза на основі 

ПЗСО на денну форму здобуття освіти.  

4. Про рекомендацію до зарахування на навчання вступників для здобуття 

ступеню бакалавра і магістра на основі ПЗСО денної і заочної форм 

здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб. 

  

 1.Слухали: про зарахування вступників за державним замовленням на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну форму 

здобуття освіти: 

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

- декана факультету ветеринарної медицини і біотехнологій Ушакова О.С.; 

- декана агробіотехнологічного факультету Іщенко І.О. 

 Ухвалили: зарахувати вступників за державним замовленням на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну форму 

здобуття освіти, а саме в розрізі спеціальностей: 

- 071Облік і оподаткування -2 особи; 



- 073 Менеджмент - 1 особа; 

- 193 Геодезія і землеустрій - 8 осіб; 

- 201 Агрономія - 20 осіб ; 

- 202 Захист і карантин рослин -6 осіб ; 

- 203 Садівництво і виноградарство - 2 особи; 

- 204 ТВППТ - 7 осіб; 

- 208 Агроінженерія - 7 осіб. 

Голосували відкритим голосуванням 17 з 20 членів приймальної 

комісії. 

 2.Слухали: про зарахування вступників за державним замовленням на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на заочну форму 

здобуття освіти: 

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

- декана агробіотехнологічного факультету Іщенко І.О. 

 Ухвалили: зарахувати вступників за державним замовленням на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на заочну форму 

здобуття освіти, а саме в розрізі спеціальностей: 

- 071 Облік і оподаткування - 1 особа; 

- 073 Менеджмент - 1 особа; 

- 203 Садівництво і виноградарство - 1 особа; 

- 204 ТВППТ - 1 особа; 

- 208 Агроінженерія - 1 особа. 

Голосували відкритим голосуванням 17 з 20 членів приймальної 

комісії. 

 3.Слухали: про зарахування вступників за державним замовленням на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 211 Ветеринарна 

медицина та 212 Ветеринарна  гігієна, санітарія і експертиза на основі ПЗСО 

на денну форму здобуття освіти. 

 Ухвалили: зарахувати вступників за державним замовленням на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 211 Ветеринарна 



медицина та 212 Ветеринарна  гігієна, санітарія і експертиза на основі ПЗСО 

на денну форму здобуття освіти, а саме в розрізі спеціальностей: 

- 211 Ветеринарна медицина - 10 осіб; 

- 212 Ветеринарна  гігієна, санітарія і експертиза - 10 осіб. 

Голосували відкритим голосуванням 17 з 20 членів приймальної 

комісії. 

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

про рекомендацію до зарахування на навчання вступників для здобуття 

ступеню бакалавра і магістра на основі ПЗСО денної і заочної форм здобуття 

освіти за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування на навчання вступників , які 

не отримали рекомендацію на навчання за державним замовленням, для 

здобуття ступеню бакалавра і магістра на основі ПЗСО денної і заочної форм 

здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб згідно рейтингового 

списку за посиланням на сайті університету.  

Голосували відкритим голосуванням 17 з 20 членів приймальної комісії. 

 

 

 


