
Протокол №8 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 15 липня 2020 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні 17 з 21 членів приймальної комісії. 

Порядок денний: 

1. Про зміни у складі приймальної комісії. 

2. Про зміни у складі  предметних, фахових екзаменаційних, апеляційних 

комісій, комісій для проведення співбесіди. 

3. Про початок вступної кампанії 2020 року. 

 

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

про зміни у складі приймальної комісії. 

 Ухвалили: внести зміни до наказу №424-заг від 30 грудня 2019 року 

«Про склад приймальної комісії», а саме: 

- вивести зі складу приймальної комісії Іванову А.С. - проректора з 

навчальної та методичної роботи, заступника голови приймальної 

комісії 

(підстава - звільнення за власним бажанням, наказ ректора від 01.07.2020 р. 

№ 53-ВК/тр); 

- ввести до складу приймальної комісії  Малецьку І.В. - проректора з 

навчальної та методичної роботи, заступника голови приймальної комісії 

(підстава наказ ректора від 01.07.2020 р. №54-ВК/тр).   

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

про зміни у складі  предметних, фахових екзаменаційних, апеляційних 

комісій, комісій для проведення співбесіди. 

 Ухвалили: внести зміни до наказу №27-заг від 03 лютого 2020 року 

«Про склад предметних, фахових екзаменаційних, апеляційних комісій, 

комісій для проведення співбесіди», а саме: 

-вивести зі складу фахової екзаменаційної комісії Степанову Н.О. - асистента 

кафедри фізіології, біохімії та мікробіології, к.в.н. 

   Внести зміни до наказу №26-заг від 03 лютого 2020 року «Про склад 

відбіркових комісій», а саме: 



-вивести зі складу відбіркової комісії за спеціальностями 211 Ветеринарна 

медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза Гердєву А.О.- 

доцента кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин;  

-ввести до складу відбіркової комісії за спеціальностями 211 Ветеринарна 

медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза Степанову Н.О. - 

асистента кафедри фізіології, біохімії та мікробіології, к.в.н. 

 3. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

М.Г. про початок вступної кампанії 2020 року. 

 Ухвалили: 24 липня починається реєстрація вступників, які мають 

право на спеціальні умови, внесення документів вступників в модуль ЄДЕБО 

«Особи зі спеціальними умовами вступу», завдяки чому вступникам зі 

спеціальними умовами вступу надано можливість подання електронних заяв. 

 При завантаженні сканкопій документів вступників в модуль ЄДЕБО 

«Особи зі спеціальними умовами вступу», адміністратору ЄДЕБО  Давиденко 

С.М.  контролювати відповідність інформації, внесеної до Модуля щодо 

категорій пільговиків. 

 Звернути увагу, що запит на виділення додаткових місць державного 

замовлення будуть розглядатись лише за умови наявності інформації про 

особу та сканкопій визначених документів у Модулі.  

 Голосували відкритим голосуванням 17 присутніх осіб із 21 членів 

приймальної комісії. 

 

 

 

 


