
Протокол №19 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 22.09 2020 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні 20 із 20 членів приймальної комісії. 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до наказів про зарахування студентів за кошти 

фізичних або юридичних осіб денної форми здобуття освіти.  

2. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття 

ОС молодшого бакалавра. 

3. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу денної і заочної 

форм здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО. 

4. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу денної і заочної 

форм здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для 

здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра. 

 

 1.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельді й 

М.Г. про внесення змін до наказів про зарахування студентів за кошти 

фізичних або юридичних осіб денної форми здобуття освіти. 

 Ухвалили: на підставі Правил прийому до ОДАУ у 2020  році 

відрахувати за власним бажанням наступних студентів: 

- Чебан А.П ОС магістр 1 курсу денної форми здобуття освіти, спеціальності 

Ветеринарна медицина за кошти фізичних або юридичних осіб; 

- Даровенко М.О. ОС молодшого бакалавра  1 курсу денної форми здобуття 

освіти, спеціальності ТВППТ за за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 2. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

М.Г. про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття ОС 

молодшого бакалавра. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування студентами 1 курсу заочної 

форми здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття 

ОС молодшого бакалавра на основі ПЗСО за спеціальністю 204 ТВППТ - 2 

особи, а саме: 



Бушму В.Ю, Чайковську А.М. 

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

про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу денної і заочної форм 

здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування студентами 1 курсу денної і 

заочної форм здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО. 

Денна форма здобуття освіти: 

201Агрономія Сірко М.І. 

Заочна форма здобуття освіти: 

204 неджмент Гець Н.О. 

204 ТВППТ Кальчев П.П. 

 4. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

М.Г. про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу денної і заочної 

форм здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття 

ОС магістра на основі ОС бакалавра. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування студентами 1 курсу денної і 

заочної форм здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для 

здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра. 

Денна форма здобуття освіти: 

204 ТВППТ: 

1.Березанський Д.О. 

2.Бойко В.Я. 

3. Дністрян І.В. 

4.Журавська Г.М. 

5.Клименко Т.П. 

6.Крижановський А.О. 

7. Марич В.О. 

8. Непомняща М.С. 

9. Пельтек П.І. 

10.Семенкіна А.А. 

11.Стоєв І.О. 

12. Точонова В.І. 

13.Чернєв С.Г. 

14. Чумаченко М.В. 

15.Шналь О.І. 

201.Агрономія  

1.Сліпенчук В.С. 



2.Кривенко Я.В. 

203 Садівництво і виноградарство 

Ільчук Б.О. 

Заочна форма здобуття освіти: 

071 Облік і оподаткування 

Рогачко А.В. 

204 ТВППТ 

1.Кернова М.П. 

2.Коренюк М.Ю. 

3. Ланцова Д.О. 

4.Міхова Н.М. 

5.Младінова О.О. 

6.Полеводська М.М. 

7.Токарь А.С. 

8.Топчій Н.Ю. 

9.Федорова А.П. 

10Федькалова Т.М. 

Голосували відкритим голосуванням 20 присутніх осіб із 20 членів 

приймальної комісії. 

 

 

 

 

 

 


