
Протокол №18 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 14. 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 здобутого 

раніше ступеня освіти. 

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

кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутого 

раніше ступеня освіти. 

3. Про початок прийому заяв і документів у додатковій вступній кампанії. 

 

1. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії про 

зарахування студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти за 

кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутого 

раніше ступеня освіти. 

Ухвалили: зарахувати студентами 1 курсу денної форми здобуття 

освіти за кошти фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі 

здобутого раніше ступеня освіти, а саме в розрізі спеціальностей: 

- 211 Ветеринарна медицина: 2 особи; 

- 201 Агрономія: 6 осіб; 

- 202 Захист і карантин рослин – 1 особа; 

- 203 Садівництво і виноградарство – 2 особи. 

 

2. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії 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 і розрізі спеціальностей: 

- 201 Агрономія – 8 осіб; 



- 202 Захист і карантин рослин – 7 осіб; 

- 203 Садівництво і виноградарство – 1 особа. 

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

про початок 2 етапу вступної кампанії для здобуття ОС молодшого 

бакалавра, бакалавра, магістра на основі ПЗСО та здобутих раніше ОС, 

ОКР. 

Ухвалили: відповідно до Правил прийому до ОДАУ у 2020 році: 

- 14 вересня розпочати реєстрацію на ЄВІ осіб, які вступають на основі 

ОС бакалавра для здобуття ОС магістра; 

- 15 вересня розпочати прийом заяв і документів від осіб, які вступають 

на основі ПЗСО та здобутих раніше ОС для здобуття ступенів 

молодшого бакалавра, бакалавра, магістра. 

 

Голосували відкритим голосуванням 20 присутніх осіб із 20 членів 

приймальної комісії. 

 

 

 


