
Протокол №17 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 11.09 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 студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти за 

кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра. 

2. Про зарахування студентами 1 курсу заочної форми здобуття освіти за 

кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра. 

3. Про зарахування студентами 1 курсу заочної форми здобуття освіти за 

кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутої 

раніше ступеня освіти. 

4. Про зарахування студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти за 

кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутої 

раніше ступеня освіти. 

5. Про допущену технічну помилку. 

6. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу денної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на 

основі здобутого раніше ступеня освіти. 

7. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на 

основі здобутого раніше ступеня освіти. 

 

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

зарахування студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти за кошти 

фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра. 

 Ухвалили: зарахувати студентами 1 курсу денної форми здобуття 

освіти за кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра, а саме в розрізі спеціальностей: 

- 071 Облік і оподаткування:   

1.Бугаєвська Т.С.; 

2.Бужора А.Л.; 

3.Дирля Т.Ю.; 



4.Шамота В.В.; 

5.Ярош В.І. 

- 073 Менеджмент: 

1.Бевзюк А.І.; 

2. Літницька А.І.; 

3.Негруца М.В.; 

4.Петручок Н.В. 

- 201 Агрономія: 

1.Арістов М.М. 

2. Шпак М.В. 

- 203 Садівництво і виноградарство: 

1.Атанасов Д.В.; 

2.Подніколенко О.С. 

- 204 ТВППТ – 11 осіб; 

- 208 Агроінженерія – 6 осіб; 

- 211 Ветеринарна медицина – 21 особа; 

- 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза – 13 осіб. 

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

зарахування студентами 1 курсу заочної форми здобуття освіти за кошти 

фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра. 

 Ухвалили: зарахувати студентами 1 курсу заочної форми здобуття 

освіти за кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра, а саме в розрізі спеціальностей: 

- 051 Економіка – Танасєвська Ю.О. 

- 071 Облік і оподаткування – 8 осіб; 

- 073 Менеджмент- 6 осіб; 

- 201 Агрономія – 4 особи; 

- 202  Захист і карантин рослин – 5 осіб; 

- 204 ТВППТ – 5 осіб; 

- 208 Агроінженерія – 2 особи. 

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

про зарахування студентами 1 курсу заочної форми здобуття освіти за 

кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше 

ступеня освіти. 

 Ухвалили: зарахувати студентами 1 курсу заочної форми здобуття 

освіти за кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі 

здобутого раніше ступеня освіти, а саме в розрізі спеціальностей: 

- 051 Економіка – Коваль С.М.; 

- 071 Облік і оподаткування – 6 осіб; 



- 073 Менеджмент – 6 осіб;  

- 193 Геодезія та землеустрій – 17 осіб; 

- 208 Агроінженерія – 6 осіб. 

 

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

зарахування студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти за кошти 

фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутої раніше ступеня 

освіти. 

 Ухвалили: зарахувати студентами 1 курсу денної форми здобуття 

освіти за кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутої 

раніше ступеня освіти, а саме: 

- 211 Ветеринарна медицина: Грушевська О.В. 

5.Слухали: заступника відповідального секретаря, адміністратора ЄДЕБО 

Давиденко С.М. про допущену технічну помилку під час реєстрації  у 

ЄДЕБО про допуск до участі у конкурсі на вступ з причини зміни конкурсної 

пропозиції. 

 Ухвалили: керуючись п.14 розділу VІ Умов прийому до ЗВО України 

скасувати заяви: 

- Кармас Джамала: 208 Агроінженерія, денної форми навчання; 

- Аіт Ельхадж Аміна: 201 Агрономія, денної форми навчання. 

6.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії про рекомендацію 

до зарахування студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти за кошти 

фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше ступеня 

освіти. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування студентами 1 курсу денної 

форми здобуття освіти за кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на 

основі здобутого раніше ступеня освіти, а саме: 

- 211 Ветеринарна медицина: 2 особи; 

- 201 Агрономія: 6 осіб; 

- 202 Захист і карантин рослин – 1 особа; 

- 203 Садівництво і виноградарство – 2 особи. 

7.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії про рекомендацію 

до зарахування студентами 1 курсу заочної форми здобуття освіти за кошти 

фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше ступеня 

освіти. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування студентами 1 курсу заочної 

форми здобуття освіти за кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на 

основі здобутого раніше ступеня освіти,а саме: 

- 201 Агрономія – 8 осіб; 



- 202 Захист і карантин рослин – 7 осіб; 

- 203 Садівництво і виноградарство – 1 особа. 

 

Голосували відкритим голосуванням 20 присутніх осіб із 20 членів 

приймальної комісії. 

 

 

 

 

 

 


