
Протокол №14 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 05.09 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 зарахування за державним замовленням вступників на основі 

ПЗСО за денною і заочною формами навчання. 

2. Про зарахування за державним замовленням на основі ОКР молодшого 

спеціаліста на денну і заочну форми здобуття освіти. 

3.  Про зарахування за державним замовленням на основі ОС бакалавра 

на денну форму здобуття освіти для здобуття ОС магістра. 

4. Про зарахування за державним замовленням на основі ОС бакалавра на 

заочну форму здобуття освіти для здобуття ОС магістра. 

 

 1.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  

Бельдій М.Г. про зарахування за державним замовленням вступників на 

основі ПЗСО за денною і заочною формами навчання. 

 Ухвалили: зарахувати за державним замовленням вступників на основі 

ПЗСО за денною і заочною формами навчання, а саме в розрізі 

спеціальностей: 

 денна форма здобуття освіти: 

- 193 Геодезія та землеустрій - 3 особи; 

- 201 Агрономія – 13 осіб; 

- 203 Садівництво і виноградарство – 2 особи; 

- 202 Захист і карантин рослин – 3 особи; 

- 204 ТВППТ – 9 осіб; 

- 208 Агроінженерія – 8 осіб; 

- 211 Ветеринарна медицина – 17 осіб; 

- 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза – 9 осіб. 

заочна форма здобуття освіти: 

- 201 Агрономія –4 особи; 

- 202 Захист і карантин рослин – 1 особа; 



- 204 ТВППТ – 2 особи; 

- 208 Агроінженерія – 3 особи. 

 2.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  

Бельдій М.Г. про зарахування за державним замовленням на основі ОКР 

молодшого спеціаліста на денну форму здобуття освіти. 

 Ухвалили: зарахувати вступників за державним замовленням на 

денну форму здобуття освіти за освітнім ступенем бакалавр (магістр 

ветеринарного спрямування) на основі ОКР молодшого спеціаліста, а саме в 

розрізі спеціальностей: 

- 071 Облік і оподаткування – 2 особи;  

- 073 Менеджмент – 1 особа; 

- 193 Геодезія та землеустрій -  5  осіб; 

- 201 Агрономія – 6 осіб; 

- 204 ТВППТ – 10 осіб; 

- 208 Агроінженерія – 17 осіб; 

- 211 Ветеринарна медицина – 10 осіб. 

 3. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про зарахування за державним замовленням для здобуття ОС магістра на 

основі ОС бакалавра на денну форму здобуття освіти. 

 Ухвалили: зарахувати вступників за державним замовленням для 

здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра денної форми здобуття освіти 

а, а саме в розрізі спеціальностей: 

051 Економіка - 1 особа; 

071 Облік і оподаткування – 1 особа;  

073 Менеджмент – 1 особа; 

193 Геодезія та землеустрій -  5  осіб; 

201 Агрономія – 7 осіб; 

202 Захист і карантин рослин - 5 осіб; 

203 Садівництво і виноградарство - 2 особи; 

204 ТВППТ –5 осіб; 

208 Агроінженерія – 10 осіб; 

211 Ветеринарна медицина - 9 осіб; 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза - 3 особи. 

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

про зарахування за державним замовленням на основі ОС бакалавра на 

заочну форму здобуття освіти для здобуття ОС магістра. 



 Ухвалили: зарахувати вступників за державним замовленням для 

здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на заочну форму здобуття 

освіти а, а саме в розрізі спеціальностей: 

193 Геодезія та землеустрій - 1 особа; 

201 Агрономія - 4 особи; 

202 Захист і карантин рослин - 1 особа; 

203 Садівництво і виноградарство - 1 особа; 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва - 3 особи; 

208 Агроінженерія - 5 осіб. 

 

   Голосували відкритим голосуванням 20 присутніх осіб із 20 

членів приймальної комісії. 


