
Протокол №2 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 4 лютого 2020 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 склад предметних і фахових екзаменаційних комісій, комісій для 

проведення співбесід. 

2. Про склад апеляційних комісій. 

3. Про склад відбіркових комісій. 

 

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

про склад предметних і фахових екзаменаційних комісій для проведення 

співбесід. 

Ухвалили: затвердити склад предметних і фахових екзаменаційних 

комісій, комісій для проведення співбесід. 

- Предметні екзаменаційні комісії: 

з біології: 

Дрьомова Н.В. - асистент кафедри садівництва, виноградарства, 

біології та хімії, голова комісії; 

Агєєва О.В. - доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин; 

з математики: 

Вікуліна Л.Ф. - професор кафедри землеустрою та кадастру, голова 

комісії; 

Даниленко О.В. - старший викладач кафедри землеустрою та кадастру; 

з хімії: 

Пожарицький О.П. - доцент кафедри садівництва, виноградарства, 

біології та хімії, голова комісії; 

Пєсарогло О.Г. - доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології 

та хімії; 

з української мови: 

Чебан О.М. - доцент кафедри філософії, історії і політології - голова 

комісії; 



з історії України: 

Ногінська А.О. - доцент кафедри філософії, історії і політології - 

голова комісії; 

Федорова І.В. викладач кафедри філософії, історії і політології; 

з фізики: 

Артьомов В.О. - доцент землеустрою та кадастру, - голова комісії; 

Житков С.С. - асистент кафедри агроінженерії; 

з географії: 

Михайлюк В.І. - професор кафедри землеустрою та кадастру, голова 

комісії; 

Леонідова І.В. - асистент кафедри геодезії та природокористування; 

з іноземної мови: 

Сусол Л.О. - доцент кафедри української та іноземних мов, голова 

комісії; 

Ходжикян Д.Р. - викладач кафедри української та іноземних мов; 

Цитович Е.О. - викладач кафедри української та іноземних мов. 

 

- Фахові атестаційні комісії: 

201 Агрономія 

Шишков І.Д. - доцент кафедри польових і овочевих культур, голова 

комісії; 

Когут І.М. - доцент кафедри польових і овочевих культур; 

202 Захист і карантин рослин; 

Балан Г.О. - доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин, 

голова комісії; 

Крайнов О.О. - доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин; 

203 Садівництво і виноградарство 

Хреновськов Е.І. - професор кафедри садівництва, виноградарства, 

біології та хімії, голова комісії; 

Савчук Ю.О. - асистент кафедри садівництва, виноградарства, біології 

та хімії; 

211 Ветеринарна медицина 

Пероцька Л.В. - професор кафедри епізоотології та паразитології, 

голова комісії; 

Степанова Н.О. - асистент кафедри фізіології, біохімії та мікробіології; 

Франчук-Крива О.О. - асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

кліндіагностики; 

 

 



212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза 

Решетніченко О.П. -  професор кафедри ветеринарної гігієни, санітарії 

та експертизи, голова комісії; 

Савченко В.І. - доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та 

експертизи; 

Півень О.Т. - доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та 

експертизи; 

204 ТВППТ 

Ясько В.М. - доцент кафедри ТВППТ, голова комісії; 

Найдіч О.В. - доцент кафедри ТВППТ 

071 Облік і оподаткування, 051 Економіка, 073 Менеджмент 

Галицький О.М. - доцент кафедри економічної теорії  і  економіки      

підприємства; 

Дяченко О.П. - доцент кафедри обліку і оподаткування; 

Найда І.С. - доцент кафедри менеджменту; 

193 Геодезія і землеустрій 

Смоленська Л.І. - старший викладач кафедри землеустрою та кадастру; 

Александровський І.Р. - доцент кафедри геодезії і 

природокористування; 

Мовчан Т.В. - доцент кафедри землеустрою та кадастру; 

208 Агроінженерія 

Яковенко А.М. професор кафедри агроінженерії; 

Уминський С.М. - доцент кафедри агроінженерії; 

Чучуй - доцент кафедри агроінженерії. 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

 

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

про склад апеляційної комісії ОДАУ. 

Ухвалили:  апеляційну комісію затвердити  у складі: 

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

комісії;  

Члени комісії за спеціальностями: 

201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 

203 Садівництво та виноградарство:  

Соколов К.К. – доцент кафедри польових і овочевих культур, к.н. 

Попова Л.В. – доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин, к.н. 

 

211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза: 



ПанікарІ.І. –професор кафедри епізоотології та паразитології, д.в.н. 

 

204 Технологія виробництва та переробки  продукції тваринництва: 

Китаєва А.П. – професор кафедри технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва, д.н; 

 

051 Економіка 

071 Облік і оподаткування  

073 Менеджмент: 

Найда А. В.– доцент кафедри обліку і оподаткування; 

Головченко О.М. – д.е.н, зав.кафедри економіки і міжнародних економічних 

відносин МГУ 

 

193 Геодезія та землеустрій:  

Фоменко В.А. – доцент кафедри геодезії  

Дмитренко М.С. – директор Одеського відділення ДП «Укргеоінформ» 

 

 208 Агроінженерія: 

Москалюк І.В. – доцент кафедри агроінженерії, к.н.; 

Магалатій О.С. – директор ремонтного підприємства ПрАТ «ТІЕЛСІ сервіс». 

 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

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

про склад відбіркової комісії приймальної комісії ОДАУ на 2020 рік.  

 Ухвалили: відбіркову комісію за спеціальностями у складі: 

201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та 

виноградарство: 

Іщенко Ірина Олександрівна – голова комісії, декан 

агробіотехнологічного факультету; 

Трандафір Ірина Володимирівна -  ст. лаборант кафедри 

садівництва, виноградарства  біології та хімії – оператор ЄДЕБО; 

Чернова Оксана Миколаївна – агроном ННВК - технічний секретар. 

 

071 Облік і оподаткування; 073 Менеджмент;  

051 Економіка: 

Малащук Оксана Степанівна  – голова комісії, декан інженерно-

економічного факультету; 

Найда Андрій Васильович – доцент кафедри обліку і оподаткування 

– оператор ЄДЕБО;                                    

Колмогорова Ірина Володимирівна – к.е.н., доцента кафедри 

менеджменту, технічний секретар; 

Петренко Ольга Павлівна – доцент кафедри економічної теорії і 

економіки,  технічний секретар; 

 



193 Геодезія та землеустрій, 208 Агроінженерія: 

Малащук Оксана Степанівна  – голова комісії, декан інженерно-

економічного факультету; 

Павлішин Павло Миколайович  – завідувач навчальної лабораторії 

технічного сервісу та інженерної механіки  – оператор ЄДЕБО; 

Гладун Наталя Володимирівна  – старший лаборант кафедри 

агроінженерії - технічний секретар;                        

 

211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та 

експертиза: 

Ушаков Олег Степанович  – голова комісії, декан факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій; 

Пасніченко Олександра Сергіївна – к.вет.н., асистент кафедри 

нормальної  і  патологічної анатомії та патологічної фізіології  – оператор 

ЄДЕБО; 

Гердєва Альона Олександрівна – к.вет.н., доцент кафедри хірургії, 

акушерства та хвороб дрібних тварин – технічний секретар; 

Запека Ірина Євгенівна  – асистент кафедри нормальної  і  

патологічної анатомії та патологічної фізіології  – технічний секретар; 

 

204 Технологія виробництва та переробки  продукції тваринництва: 

Ушаков Олег Степанович  – голова комісії, декан факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій; 

Хамід Кіра Олександрівна – асистент кафедри ТВППТ - технічний 

секретар; 

Мажиловська Крістіна Робертівна - асистент кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин - оператор ЄДЕБО; 

 

204 Технологія виробництва та переробки  продукції 

тваринництва  – для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра: 

Ніколенко Ігор Володимирович – голова комісії, інспектор з 

наукової статистики  ННВЦ. 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

 


