
Протокол №11 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 22.08 2020 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні 18 з 20 членів приймальної комісії. 

Порядок денний: 

 1.Про завершення набору на денну і заочну форми здобуття освіти  за 

освітнім ступенем молодший бакалавр на основі ПЗСО. 

 2.  Про завершення набору на денну і заочну форми здобуття освіти  за 

освітніми ступенями бакалавра і магістра ветеринарного спрямування на 

основі ПЗСО. 

 3. Про завершення набору на денну і заочну форми здобуття освіти  за 

освітнім ступенем магістр на основі ступенів вищої освіти бакалавр, магістр, 

ОКР спеціаліст. 

 4. Про завершення набору на денну і заочну форми здобуття освіти  за 

освітніми ступенями бакалавра і магістра ветеринарного спрямування на 

основі ОКР молодшого спеціаліста. 

 5.Про допущені технічні помилки при внесенні заяв до ЄДЕБО. 

 

 1.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про завершення набору на денну і заочну форми здобуття освіти  за 

освітнім ступенем молодший бакалавр на основі ПЗСО. 

 Ухвалили: завершити прийом заяв на денну і заочну форми здобуття 

освіти за освітнім ступенем молодший бакалавр на основі ПЗСО за 

спеціальністю 204 ТВППТ. Загальна кількість поданих заяв 64, а саме: денна 

форма здобуття освіти -42 заяви, заочна форма здобуття освіти - 22 заяви. 

 2. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про завершення набору на денну і заочну форми здобуття освіти  за 

освітніми ступенями бакалавра і магістра ветеринарного спрямування на 

основі ПЗСО. 

 Ухвалили: завершити прийом заяв на денну і заочну форми здобуття 

освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра ветеринарного 

спрямування на основі ПЗСО. Загальна кількість поданих заяв для здобуття 



освітнього ступеня бакалавра і магістра ветеринарного спрямування на денну 

форму здобуття освіти на основі ПЗСО 1505, а саме в розрізі спеціальностей: 

051 Економіка - 132; 071 Облік і оподаткування - 131; 073 Менеджмент -287; 

193 Геодезія та землеустрій - 150; 201 Агрономія - 133; 202 Захист і карантин 

рослин - 47; 203 Садівництво і виноградарство - 27; 204 ТВППТ 46; 208 

Агроінженерія - 80;  211 Ветеринарна  медицина - 370; 212 Ветеринарна 

гігієна, санітарія та експертиза - 60. 

 Загальна кількість поданих заяв для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на заочну форму здобуття освіти на основі ПЗСО 128, а саме в 

розрізі спеціальностей: 051 Економіка 18; 071 Облік і оподаткування - 7; 073 

Менеджмент -38; 193 Геодезія та землеустрій - 9; 201 Агрономія - 12; 202 

Захист і карантин рослин - 2; 203 Садівництво і виноградарство - 3; 204 

ТВППТ 4; 208 Агроінженерія - 13. 

 3. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про завершення набору на денну і заочну форми здобуття освіти  за 

освітнім ступенем магістр на основі ступенів вищої освіти бакалавр, магістр, 

ОКР спеціаліст. 

 Ухвалили: : завершити прийом заяв на денну і заочну форми здобуття 

освіти за освітнім ступенем магістр на основі ступенів вищої освіти бакалавр, 

магістр, ОКР спеціаліст. 

 Загальна кількість поданих заяв для здобуття освітнього ступеня 

магістра на денну форму здобуття освіти на основі ПЗСО 246, а саме в розрізі 

спеціальностей: 

051 Економіка - 6; 071 Облік і оподаткування - 10; 073 Менеджмент -11; 193 

Геодезія та землеустрій - 6; 201 Агрономія - 36; 202 Захист і карантин рослин 

- 12; 203 Садівництво і виноградарство - 12; 204 ТВППТ 51; 208 

Агроінженерія - 16;  211 Ветеринарна  медицина - 49; 212 Ветеринарна 

гігієна, санітарія та експертиза - 37. 

 Загальна кількість поданих заяв для здобуття освітнього ступеня 

магістра на заочну форму здобуття освіти 170, а саме в розрізі 

спеціальностей: 

051 Економіка 3; 071 Облік і оподаткування - 19; 073 Менеджмент -16; 193 

Геодезія та землеустрій - 22; 201 Агрономія - 28; 202 Захист і карантин 

рослин - 15; 203 Садівництво і виноградарство - 3; 204 ТВППТ 47; 208 

Агроінженерія - 17. 

 4. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про завершення набору на денну і заочну форми здобуття освіти  за 

освітніми ступенями бакалавра і магістра ветеринарного спрямування на 

основі ОКР молодшого спеціаліста. 



 Ухвалили: завершити прийом заяв на денну і заочну форми здобуття 

освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра ветеринарного 

спрямування на основі ОКР молодшого спеціаліста. 

 Загальна кількість поданих заяв для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра і магістра ветеринарного спрямування на денну форму здобуття 

освіти на основі ОКР молодшого спеціаліста 95, а саме в розрізі 

спеціальностей: 

051 Економіка - 4; 071 Облік і оподаткування - 4; 073 Менеджмент -3; 193 

Геодезія та землеустрій - 9; 201 Агрономія - 9; 202 Захист і карантин рослин - 

1; 203 Садівництво і виноградарство - 60; 204 ТВППТ - 13; 208 

Агроінженерія - 20;  211 Ветеринарна  медицина - 28; 212 Ветеринарна 

гігієна, санітарія та експертиза - 4. 

 Загальна кількість поданих заяв для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на заочну форму здобуття освіти на основі ОКР молодшого 

спеціаліста 32, а саме в розрізі спеціальностей: 

051 Економіка - 5; 071 Облік і оподаткування - 1; 073 Менеджмент -3; 193 

Геодезія та землеустрій - 5; 201 Агрономія - 4; 202 Захист і карантин рослин - 

1; 203 Садівництво і виноградарство - 1; 204 ТВППТ - 8; 208 Агроінженерія - 

4. 

 5.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про допущені технічні помилки при внесенні заяв до ЄДЕБО. 

 Ухвалили: подані заяви вступників для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста скасувати з причини зміни 

конкурсної пропозиції, а саме заяви вступників: 

Пашкова С.О., Горбатюка Д.А., Чижевського С.А., Тріщенко Д.А., 

Романенко Г.І., Ципинської М.В., Сочесло Д.В.,Гетьман Т.В. 

- Голосували відкритим голосуванням 18 присутніх осіб із 20 членів 

приймальної комісії. 

 

 

 

 


