
Протокол №16 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від  02 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 за державним замовленням вступників на основі 

ОКР молодшого спеціаліста на денну форму здобуття освіти. 

 2.Про зарахування за державним замовленням вступників на основі 

ОКР молодшого спеціаліста на заочну форму здобуття освіти. 

 3. Про надання запрошень на навчання для іноземних громадян. 

 4. Про звернення до МОН України щодо перерозподілу обсягу 

державного замовлення за денною формою здобуття освіти ступеню 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста. 

 

 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: 

 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 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 факультету ветеринарної медицини і біотехнологій Ушакова О.С. 

 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: 

 204 ТВППТ- 3 особи; 

208 Агроінженерія - 10 осіб. 

Голосували відкритим голосуванням 17 з 20 членів приймальної комісії. 

 3.Слухали: завідувача відділом по роботі з іноземними громадянами 

Король І.В. 

 Ухвалили: надати 30 запрошень іноземним громадянам, які прибувають 

в Україну на навчання, а саме: 

- громадянам Марокко - 22; 

- громадянам Тунісу - 1; 

- громадянам Алжиру - 5; 

- громадянам Єгипту - 2.  

Голосували відкритим голосуванням 17 з 20 членів приймальної комісії. 

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

про звернення до МОН України щодо перерозподілу обсягу державного 

замовлення за денною формою здобуття освіти ступеню бакалавра на основі 

ОКР молодшого спеціаліста. 

  Ухвалили: направити листа до МОН України щодо перерозподілу 

обсягу державного замовлення за денною формою здобуття освіти ступеню 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, а саме: 



- зменшити кількість бюджетних місць за спеціальністю  201 Агрономія 

з 10 місць на 9 місць;  

- збільшити за спеціальністю  204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва з 11 місць на 12 місць. 

Голосували відкритим голосуванням 17 з 20 членів приймальної 

комісії. 

 

 

 


