
Протокол №35 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від  13 грудня 2019 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні 20 з 20 членів приймальної комісії. 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Правил прийому на навчання до Одеського 

державного аграрного університету у 2020 році. 

2. Про розподіл ліцензійних місць для здобуття бакалавра і магістра в 

розрізі спеціальностей на денну і заочну форми навчання. 

3. Про склад приймальної комісії ОДАУ. 

4. Про Положення про приймальну комісію ОДАУ.  

 

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

про Правила прийому на навчання до Одеського державного аграрного 

університету на 2020 рік. 

Ухвалили: Правила прийому розроблені Приймальною комісією 

Одеського державного аграрного університету відповідно до законодавства 

України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2020 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 № 

1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.12.2019 р за № 

1192/34163. 

Правила прийому затвердити на вченій раді та оприлюднити на 

офіційному веб-сайті університету. 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

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

про розподіл ліцензії на навчання для здобуття ступеню бакалавра на денну 

і заочну форми навчання, а саме в розрізі спеціальностей: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл ліцензії на навчання для здобуття ступеню магістра на денну і 

заочну форми навчання, а саме в розрізі спеціальностей: 

Шифр 

галузі 

знань 
Назва галузі знань Код 

спеціальності 
Найменування 

спеціальності ВСЬОГО Денна Заочна 

05 
Соціальні та 

поведінкові 

науки 
051 Економіка 100 40 50 

07 Управління та 

адміністрування 071 Облік і 

оподаткування 100 30 60 

07 Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 100 40 50 

Шифр 

галузі 

знань 

назва галузі 

знань 

код 

спеціальнос

ті 

назва 

спеціальності 
всього денна заочна 

07 

Управління та 

адмініструван

ня 

073 Менеджмент 150 75 75 

19 
Архітектура та 

будівництво 
193 

Геодезія та 

землеустрій 
145 75 70 

20 

Аграрні науки 

та 

продовольство 

201 Агрономія 120 80 30 

20 

Аграрні науки 

та 

продовольство 

202 

Захист і 

карантин 

рослин 

60 30 30 

20 

Аграрні науки 

та 

продовольство 

203 
Садівництво та 

виноградарство 
120 60 50 

20 

Аграрні науки 

та 

продовольство 

204 

Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

150 100 50 

20 Аграрні науки 

та 

продовольство 

208 Агроінженерія 185 85 100 

21 Ветеринарна 

медицина 
211 

Ветеринарна 

медицина 
150 150 - 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 100 50 50 

000720 

Управління та 

адмініструван

ня 

071 
Облік і 

оподаткування 
130 60 70 



19 Архітектура та 

будівництво 193 Геодезія та 

землеустрій 100 30 60 

20 Аграрні науки та 

продовольство 201 Агрономія 100 40 50 

20 Аграрні науки та 

продовольство 202 Захист і 

карантин рослин 30 10 15 

20 Аграрні науки та 

продовольство 203 Садівництво та 

виноградарство 30 10 15 

20 Аграрні науки та 

продовольство 204 

Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

50   
30 

  
20 

20 Аграрні науки та 

продовольство 208 Агроінженерія 50 20 20 

21 Ветеринарна 

медицина 211 Ветеринарна 

медицина 100 95 - 

21 Ветеринарна 

медицина 212 
Ветеринарна 

гігієна, санітарія 

і експертиза 
100 - - 

 

3. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Одеського  

державного аграрного університету Бельдій М.Г. про склад приймальної 

комісії у 2020 році. 

 Ухвалили: для організації прийому вступників до Одеського 

державного аграрного університету у 2020 році створити приймальну 

комісію, склад якої затвердити наказом ректора. 

 Склад приймальної комісії: 

Брошков М.М.  – ректор, голова комісії; 

 Іванова А.С. - проректор з навчальної та методичної роботи, заступник 

голови; 

 Данчук О.В. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків; 

 Коваленко О.А. – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи; 

 Ковчук В.М. - проректор з правової та господарської роботи; 

 Іщенко І.О. – декан агробіотехнологічного факультету; 

 Малащук О.С. – декан інженерно-економічного факультету; 

 Ушаков О.С. – декан факультету ветеринарної медицини та 

біотехнологій; 

 Богдан М.К. – голова профспілкового комітету університету; 

 Павхлеванзаде Альборз – завідувач Центру міжнародної освіти з 

підготовки іноземних громадян; 

 Кропивко А.Ю. – голова студентської ради університету; 



 Тодоров М.І. - доцент кафедри внутрішніх хвороб і клінічної 

діагностики; 

 Минзул А. М.-  методист навчального відділу; 

 Устуянов П.Д.- асистент кафедри агроінженерії; 

 Ожован О.О. - доцент кафедри землеустрою та кадастру; 

Бельдій М.Г. – відповідальний секретар приймальної комісії; 

Панасюк О.П. – заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії; 

Давиденко С.М. – адміністратор ЄДЕБО, відповідальна з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, перевірку достовірності даних в 

ЄДЕБО з питань освіти, заступник відповідального секретаря; 

Тарандушко А.О. – відповідальна за внесення даних до ЄДЕБО з 

питань освіти та обробки даних на ЕОМ. 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

4. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Одеського  

державного аграрного університету Бельдій М.Г. про Положення про 

приймальну комісію ОДАУ.  

 Ухвалили: Положення про приймальну комісію Одеського державного 

аграрного університету  затвердити на вченій раді університету відповідно до 

Положення про приймальну комісію Одеського державного аграрного 

університету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

04 листопада 2015 року за № 1353/27798 (зі змінами внесеними згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 622 від 06.06.2016). 

Положення про приймальну комісію Одеського державного аграрного 

університету оприлюднити на офіційному веб-сайті (osau.edu.ua) 

університету. 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

 

 

 


