
Протокол №1 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 28  січня 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 затвердження змін до Правил прийому до Одеського державного 

аграрного університету у 2020 році. 

2. Про Положення про апеляційну комісію ОДАУ. 

3. Про Положення про вступні випробування в ОДАУ.  

4. Про Положення про предметну екзаменаційну комісію ОДАУ. 

5. Про зміни до наказу про приймальну комісію ОДАУ. 

6. Про формування конкурсних пропозицій максимальних обсягів 

державного замовлення у 2020 році. 

 

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

про зміни до Правил прийому до Одеського державного аграрного 

університету на 2020 рік. 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеського 

державного аграрного університету відповідно до законодавства України, 

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

Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 № 1285 та зареєстрованих 

у Міністерстві юстиції України 02.12.2019 р за № 1192/34163), 7 грудня 2019 

року затверджені на вченій раді університету (протокол №6) та оприлюднені 

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

09 січня 2020 року Одеський державний аграрний університет отримав 

ліцензію на підготовку молодших бакалаврів за спеціальністю 207 Водні 

біоресурси та аквакультура.  



Ухвалили: Внести зміни до правил прийому до Одеського державного 

аграрного університету на 2020 рік у додатках 1,3,4,5,6) (додатки 1,3, 4,5, 6 

додаються).  

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

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

про Положення про апеляційну комісію ОДАУ. 

Ухвалили:  Положення про апеляційну комісію ОДАУ затвердити на 

засіданні вченої ради ОДАУ,  ввести в дію наказом ректора університету. 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

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

про Положення про вступні випробування в ОДАУ.  

 Ухвалили: Положення про вступні випробування в ОДАУ затвердити 

на засіданні вченої ради ОДАУ,  ввести в дію наказом ректора університету. 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

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

про Положення про предметну екзаменаційну комісію ОДАУ.  

 Ухвалили: Положення про предметну екзаменаційну комісію ОДАУ 

затвердити на засіданні вченої ради ОДАУ,  ввести в дію наказом ректора 

університету. 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

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

про зміни до наказу про приймальну комісію ОДАУ. 

 Ухвалили: у зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до наказу  

№424 від 30 грудня 2019 року до складу приймальної комісії ввести 

інспектора з наукової статистики Ніколенка І.В. призначити відповідальним 

за набір для здобуття ступеню молодший бакалавр за спеціальностями 204 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва та 207 Водні 

біоресурси та аквакультура. 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

6. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій М..Г. 



про формування конкурсних пропозицій максимальних обсягів державного 

замовлення у 2020 році для здобуття ступеню бакалаврів і магістрів 

ветеринарного спрямування на основі ПЗСО. 

 Відповідно до листа МОН України від 24.12.2019 року №1/11-11-408 

щодо формування конкурсних пропозицій максимальних обсягів державного 

замовлення у 2020 році для здобуття ступеню бакалаврів і магістрів 

ветеринарного спрямування на основі ПЗСО, конкурсні пропозиції 

13.01.2020 року сформовані і надіслані до МОН України. 

Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної комісії. 

 

 

 

 

 

 


