
«Затверджую»   

Ректор Одеського державного  

аграрного університету  

професор __________ Брошков М. М.                                               

 «____»____________ 2020 р. 

 

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 
 спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» 

4 курс (бакалавр) денна форма навчання 

(термін навчання 3,10р.) 

Консультація з дисципліни, що виноситься 

 на екзамен 
Склад ЕК, дата проведення екзамену 

Назва 

 дисципліни 

ПІБ 

консультанта 

Дата, час 

проведення, 

аудиторія 

ЗР група – 15.06.20, початок роботи комісії о 9.00, 

аудиторія № 306 (к4.) 

Кваліфікаційний 

Іспит 

доц. Крайнов О.О. 

проф. Мілкус Б.Н. 

13.05.2020р. 

10,10 

ауд. 203 

Голова комісії:  

– ЗЕЛЕНЯНСЬКА Наталія Миколаївна, доктора 

сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, 

завідувач відділом розсадництва і розмноження винограду ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є Таїрова». 

Член комісії: 

– ІЩЕНКО Ірина Олександрівна - декан агробіотехнологічного  

факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент; 

– ЮРКЕВИЧ Євген Олександрович - завідувач кафедри польових і 

овочевих культур, доктор сільськогосподарських наук, професор; 

– КРАЙНОВА Олега Олександровича, завідувача кафедрою захисту, 

генетики і селекції рослин, кандидата біологічних наук, доцента. 

– МІЛКУСА Бориса Наумовича, доктора біологічних наук, 

професора; 

– ЩЕРБАКОВА Віктора Яковича, доктора сільськогосподарських 

наук, професора; 

Секретар комісії: 

 – Шишкова Ольга Миколаївна - старший лаборант кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин. 

 

Захист кваліфікаційної роботи 

Захист кваліфікаційної роботи 

 

Зр група – 26.06.20, початок роботи комісії о 10.00, 

аудиторія № 203 

Голова комісії:  

– ЗЕЛЕНЯНСЬКА Наталія Миколаївна, доктора 

сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, 

завідувач відділом розсадництва і розмноження винограду ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є Таїрова». 

Член комісії: 

– ІЩЕНКО Ірина Олександрівна - декан агробіотехнологічного  

факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент; 

– ЮРКЕВИЧ Євген Олександрович - завідувач кафедри польових і 

овочевих культур, доктор сільськогосподарських наук, професор; 

– КРАЙНОВА Олега Олександровича, завідувача кафедрою захисту, 

генетики і селекції рослин, кандидата біологічних наук, доцента. 

– МІЛКУСА Бориса Наумовича, доктора біологічних наук, 

професора; 

– ЩЕРБАКОВА Віктора Яковича, доктора сільськогосподарських 

наук, професора; 

Секретар комісії: 

 – Шишкова Ольга Миколаївна - старший лаборант кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин. 

 

Декан факультету  

доцент_____________ І. О. Іщенко 

 

В.о. керівника навчально–методичного  

відділу   ________________ Ю.А. Соколова 

 

 

 



«Затверджую»   

Ректор Одеського державного  

аграрного університету  

професор __________ Брошков М. М.                                               

 «____»____________ 2020 р. 

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 
 спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» 

4 курс (бакалавр) денна форма навчання 

(термін навчання 3,10р.) 

Консультація з дисципліни, що виноситься 

 на екзамен 
Склад ЕК, дата проведення екзамену 

Назва 

 дисципліни 

ПІБ консультанта Дата, час 

проведення, 
аудиторія 

ЗР група – 15.06.20, початок роботи комісії о 13.00, 

аудиторія № 306 (к4.) 

Кваліфікаційний 

Іспит 

доц. Попова Л.М. 

доц. Петренко С.О. 

проф. Хреновськов Е.І 

13.05.2020р. 

13,00 

ауд. 203 

Голова комісії:  

–МОЛЮКІНА Ніна Анатоліївна - 

доктор сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник, 

заступник директора по науці ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є Таїрова»; 

Члени комісії: 

– ІЩЕНКО Ірина Олександрівна - декан 

агробіотехнологічного  факультету, 

кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент; 

– ХРЕНОВСЬКОВ Едуард Іванович - 

завідувач кафедри садівництва і 

виноградарства, доктор 

сільськогосподарських наук, професор; 

– МІЛКУС Борис Наумович - завідувач 

кафедрою захисту, генетики і селекції 

рослин, доктор біологічних наук, 

професор; 

– ПОПОВА Людмила Миколаївна - 

кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри польових і овочевих 

культур; 

– ПЕТРЕНКО Світлана Олександрівна 

-  кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії . 

Секретар комісії: 

 –БУГРО Оксана П – зав. між 

кафедральної лабораторії 

агробіотехнологічного факультету 

 

Декан факультету  

доцент_____________ І. О. Іщенко 

В.о. керівника навчально–методичного  

відділу ________________ Ю.А. Соколова 

 



«Затверджую»   

Ректор Одеського державного  

аграрного університету  

професор __________ Брошков М. М.                                               

 «____»____________ 2020 р. 

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 
 спеціальності 201 «Агрономія» 

4 курс (бакалавр) денна форма навчання 

(термін навчання 3,10р.) 

Консультація з дисципліни, що виноситься 

 на екзамен 
Склад ЕК, дата проведення екзамену 

Назва 

дисципліни 
ПІБ консультанта 

Дата, час 

проведення, 
аудиторія 

1 група – 25.06.20, початок роботи комісії о 9.00, 

аудиторія № 306 (к4.) 

2 група – 25.06.20, початок роботи комісії о 13.00, 

аудиторія № 306 (к4.) 

Кваліфікаційний 

Іспит 

проф. Юркевич Є. О. 

доц. Шишков І.Д. 

21.06.2020р. 

1 група10,00 

2 група13,00 

ауд. 203 

Голова комісії: 

– ЗЕЛЕНЯНСЬКА Наталія 

Миколаївна, доктора 

сільськогосподарських наук, старшого 

наукового співробітника, завідувач 

відділом розсадництва і розмноження 

винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є Таїрова». 

Член комісії: 

– ІЩЕНКО Ірина Олександрівна - 

декан агробіотехнологічного  

факультету, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; 

– ЮРКЕВИЧ Євген Олександрович - 

завідувач кафедри польових і овочевих 

культур, доктор сільськогосподарських 

наук, професор; 

– ХРЕНОВСЬКОВ Едуард Іванович - 

завідувач кафедри садівництва і 

виноградарства, доктор 

сільськогосподарських наук, професор; 

– ШИШКОВ Іван Дмитрович - 

кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри польових і овочевих 

культур. 

Секретар комісії: 

– Шишкова Ольга Миколаївна - 

старший лаборант кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин. 

 

Декан факультету  

доцент_____________ І. О. Іщенко 

В.о. керівника навчально–методичного  

відділу ________________ Ю.А. Соколова 

 



«Затверджую»   

Ректор Одеського державного  

аграрного університету  

професор __________ Брошков М. М.                                               

 «____»____________ 2020 р. 

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 
 спеціальності 201 «Агрономія» 

2т курс (бакалавр) денна форма навчання 

(за скороченим терміном навчання 1,10р.) 

Консультація з дисципліни, що виноситься 

 на екзамен 
Склад ЕК, дата проведення екзамену 

Назва 

дисципліни 
ПІБ консультанта 

Дата, час 

проведення, 
аудиторія 

2т група – 24.06.20, початок роботи комісії о 9.00, 

аудиторія № 306 (к4.) 

Кваліфікаційний 

Іспит 

проф. Юркевич Є. О. 

доц. Шишков І.Д. 

20.06.2020р. 

2т група10,00 

ауд. 203 

Голова комісії: 

– ЗЕЛЕНЯНСЬКА Наталія 

Миколаївна, доктора 

сільськогосподарських наук, старшого 

наукового співробітника, завідувач 

відділом розсадництва і розмноження 

винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є Таїрова». 

Член комісії: 

– ІЩЕНКО Ірина Олександрівна - 

декан агробіотехнологічного  

факультету, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; 

– ЮРКЕВИЧ Євген Олександрович - 

завідувач кафедри польових і овочевих 

культур, доктор сільськогосподарських 

наук, професор; 

– ХРЕНОВСЬКОВ Едуард Іванович - 

завідувач кафедри садівництва і 

виноградарства, доктор 

сільськогосподарських наук, професор; 

– ШИШКОВ Іван Дмитрович - 

кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри польових і овочевих 

культур. 

Секретар комісії: 

– Шишкова Ольга Миколаївна - 

старший лаборант кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин. 

 

Декан факультету  

доцент_____________ І. О. Іщенко 

В.о. керівника навчально–методичного  

відділу ________________ Ю.А. Соколова 

 


