
Протокол №2 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 12.01. 2021 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні : Брошков М.М., Коваленко О.А.,  Данчук О.В., Малецька І.В., Балан 

Г.О., Малащук О.С., Ніколенко І.В., Родіонова К.О., Решетніченко О.П.,  Гурс  

О.Ф., Ісмаїлов А.А., Бельдій М.Г., Давиденко С.М., Тарандушко А.О., Ожован 

О.О., Дідур Г.І., Цимбал Н.В., Богдан М.К., Гєрдєва А.О.   

Порядок денний: 

1.Про Положення про апеляційну комісію ОДАУ.  

2. Про Положення про організацію та проведення вступних випробувань в 

ОДАУ.  

3. Про Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну 

комісію, комісію для проведення співбесід ОДАУ. 

4. Про формування конкурсних пропозицій максимальних обсягів 

державного замовлення у 2021 році для здобуття ступенів молодших 

бакалаврів, бакалаврів і магістрів ветеринарного спрямування на основі 

ПЗСО. 

5. Про склад предметних і фахових екзаменаційних комісій, комісій для 

проведення співбесід.  

6. Про склад апеляційних комісій.  

7. Про склад відбіркових комісій. 

8. Про Положення про порядок та зарахування на навчання до ОДАУ осіб, 

які проживають  на тимчасово окупованій  території. 

9. Про затвердження Плану роботи приймальної комісії  на 2021 рік. 

 

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

про Положення про апеляційну комісію ОДАУ.  

 Положення про апеляційну комісію ОДАУ розроблене відповідно до 

Положення про приймальну комісію, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.   

 Ухвалили: У роботі приймальної комісії вступної кампанії 2021року 

використовувати Положення про апеляційну комісію ОДАУ, яке затверджене 



на засіданні вченої ради ОДАУ (протокол №7 від 30.01.2020 р.), введено в 

дію наказом ректора університету від 23.02.2020 р., №22.  

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

про Положення про організацію та проведення вступних випробувань в 

ОДАУ.  

 Ухвалили:  Положення про організацію та проведення вступних 

випробувань в ОДАУ розроблене відповідно до Положення про приймальну 

комісію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 

жовтня 2015 року № 1085.  

 У роботі приймальної комісії вступної кампанії 2021року 

використовувати Положення про організацію та проведення вступних 

випробувань в ОДАУ, яке затверджене на засіданні вченої ради ОДАУ 

(протокол №7 від 30.01.2020 р.), введено в дію наказом ректора університету 

від 23.02.2020 р., №22.  

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

про Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, 

комісію для проведення співбесід ОДАУ. 

 Ухвалили: Положення про предметну екзаменаційну, фахову 

атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ОДАУ розроблене 

відповідно до Положення про приймальну комісію, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085. 

 У роботі приймальної комісії вступної кампанії 2021року 

використовувати Положення про предметну екзаменаційну, фахову 

атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ОДАУ, яке 

затверджене на засіданні вченої ради ОДАУ (протокол №7 від 30.01.2020 р.), 

введено в дію наказом ректора університету від 23.02.2020 р., №22.  

 4.Слухали: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Давиденко С.М., адміністратора ЄДЕБО про формування конкурсних 

пропозицій максимальних обсягів державного замовлення у 2021 році для 

здобуття ступенів молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів ветеринарного 

спрямування на основі ПЗСО. 

 Ухвалили: відповідно до наказу МОН України від 15.10.2020 р. №1274 

«Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 

2021 році»  до 15 січня 2021 року створити в ЄДЕБО бюджетні конкурсні 

пропозиції для здобуття ступенів молодших бакалаврів, бакалаврів і 

магістрів ветеринарного спрямування на основі ПЗСО. 

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

про склад предметних і фахових екзаменаційних комісій, комісій для 

проведення співбесід. 



 Ухвалили: затвердити склад предметних і фахових екзаменаційних 

комісій, комісій для проведення співбесід, а саме: 

Предметні екзаменаційні комісії 

з біології: 

Балан Г.О.  – доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин, голова 

комісії; 

Бондарь Л.П. – доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії 

з математики: 

Вікуліна Л.Ф. – професор кафедри землеустрою та кадастру, д.м.н. -  голова 

комісії; 

Даніленко О.В. - старший викладач кафедри землеустрою та кадастру 

з хімії: 

Пожарицький О.П. – доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та 

хімії, к.х.н., голова комісії  

Пєсарогло О.Г.– доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та 

хімії, к.х.н. 

з української мови і літератури: 

Ханецька А.О. - викладач кафедри української та іноземних мов – голова 

комісії;  

Кременеш Г.В. - викладач кафедри української та іноземних мов 

з історії України: 

Федорова І.В. – викладач кафедри філософії, історії і політології - голова  

комісії; 

Чорна Л.М. - викладач кафедри філософії, історії і політології 

з фізики 

Артьомов В.О.  – доцент кафедри землеустрою та кадастру,  к. н., голова 

комісії; 

Мартинова О.Б. - доцент кафедри фізіології, патофізіології та біохімії 

з географії 

Леонідова І.В. – завідувач кафедри геодезії та природокористування - голова 

комісії, к.н.; 

Михайлюк В.І. – завідувач кафедри землеустрою та кадастру, д.н.  

з іноземної мови 

Шумська І.А.- викладач кафедри української та іноземної мов - голова 

комісії; 

Ходжикян Д.Р.- викладач кафедри української та іноземних мов 

Фахові атестаційні комісії 
201 АГРОНОМІЯ: 

Попова Л.М. – доцент кафедри польових і овочевих культур, к.н. - голова 

комісії; 

Латюк Г.І. – доцент кафедри польових і овочевих культур, к.н. 

202 ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН: 

Агєєва О.В. – доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин, к.н. -  



голова комісії;  

Крайнов О.О. – завідувач кафедри захисту, генетики і селекції рослин, 

доцент, к.н. 

203 САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО: 

Петренко С.О. – завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та 

хімії к.н. - голова комісії; 

Савчук Ю.О. - асистент кафедри садівництва, виноградарства, біології та 

хімії 

211 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  

Пчелинська Л.В. - доцент кафедри фізіології, патофізіології та біохімії, к.в.н., 

голова комісії; 

Франчук – Крива О.О. – асистент  кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

кліндіагностики, к.в.н. 

212 ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА: 

Хімич М.С. - доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, к.н. 

- голова комісії. 

204 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ  ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА: 

Сусол Р.Л. – завідувач  кафедри ТВППТ д.н. -  голова комісії; 

Різничук І.Ф. - завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин, 

к.н.; 

Найдіч О.В.– доцент кафедри ТВППТ, к.вет.н.  

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ; 051 ЕКОНОМІКА;  

073 МЕНЕДЖМЕНТ: 

Дяченко О.П. - доцент  кафедри обліку і оподаткування, к.е.н. - голова 

комісії;  

Галицький О.М. – доцент кафедри економічної теорії та економіки 

підприємства, д.е.н.; 

Найда І.С. – доцент кафедри менеджменту, к.е.н. 

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ: 

Мовчан Т.В. доцент кафедри землеустрою та кадастру, к.е.н. - голова комісії; 

Смоленська Л.І. – старший викладач кафедри землеустрою та кадастру  

208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ: 

Осадчук П.І. – доцент кафедри агроінженерія, к.н. - голова комісії; 

Домущі Д.П. – доцент кафедри агроінженерії, к.н.;  

Дударєв І.І. – доцент кафедри агроінженерія, к.н. 

Для проведення вступних випробувань з іноземними громадянами 

створити екзаменаційні комісії у складі за спеціальностями: 

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ, 073 МЕНЕДЖМЕНТ, 

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, 208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ:  

Вікуліна Л.Ф. – професор кафедри землеустрою та кадастру, д. н.; 

Ханецька А.О. – викладач кафедри української та іноземної мов 

 



201 АГРОНОМІЯ, 202 ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН, 203 

САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО, 204 ТЕХНОЛОГІЯ 

ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ  ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА; 

211 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА,  

212 ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА: 

Балан Г.О. - доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин; 

Ханецька А.О. – викладач кафедри української та іноземної мов. 

 

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

про склад апеляційних комісій. 

Ухвалили: Для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій з 

конкурсного відбору на навчання за ступенем «молодший бакалавр», 

«бакалавр» та «магістр» створити апеляційну комісію у складі: 

Данчук О.В.– проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків,  голова 

комісії 

Члени комісії за спеціальностями та предметами: 

201 АГРОНОМІЯ  

Шишков І.Д. – доцент кафедри польових і овочевих культур, к.н.; 

Білан В.О. - керівник ФГ «Пан Білан» 

202 ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН 

Попова Л.В. - доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин; 

Гріцев Д.А. - керівник відділу насінництва СФГ «Балкани, агроном із захисту 

рослин 

203 САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО:  

Тараненко О.Г. - асистент кафедри садівництва, виноградарства, біології та 

хімії; 

Минзул А.М. - провідний хімік, ПрАТ «ОдесаВінпром» 

211 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, 212 ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, 

САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА: 

ПанікарІ.І. –завідувач кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології 

ім.проф. Атамася, д.в.н., професор 

Тарасенко Л.О. - завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і 

експертизи, д.в.н., професор 

204 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ  ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА: 

Ясько В.М. – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва, к.н. 

Золотар Л.Г. - головний спеціаліст відділу з питань розвитку харчової та 

переробної промисловості Департаменту аграрної політики, продовольства та 

земельних відносин Одеської ОДА 
051 ЕКОНОМІКА 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ  

073 МЕНЕДЖМЕНТ: 

Запша Г.М. – завідувач  кафедри менеджменту, д.е.н., професор; 

Крюкова І.О. - завідувач кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор 



Ажаман І.А.- завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Одеської 

державної академії будівництва та архітектури, д.е.н., професор 

 

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ:  

Фоменко В.А. – доцент кафедри геодезії і природокористування; 

Анастанова Н.Г. - начальник відділу державного геодезичного нагляду 

Головного управління Держгеокадастру в Одеській області 

 208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ: 

Яковенко А.М. - завідувач кафедри агроінженерії, к.г.н., професор; 

Хмелевський О.О. - головний інженер АФ  «Дружба народів», с. Яськи 

Біляївський р-н, Одеська область 

з біології 

Мунтян І.М.– вчитель біології СЗОШ №14, м. Одеса, вища категорія; 

Позднякова Н.О. – вчитель біології СЗОШ №14, м. Одеса, вища категорія 

 

з математики 

Касьянова В.А.– викладач математики підготовчого відділення, к. н.; 

Якубець-Якубчик М.Л. – вчитель математики СЗОШ №16, м. Одеса, вища 

категорія 

з української мови та літератури 

Тувіченко С.А. – вчитель української мови та літератури Рішельєвського 

ліцею м. Одеса; 

Шумейко Н.В. – вчитель української мови та літератури СЗОШ №14, м. 

Одеса, вища категорія 

з історії України 

Плешко А.А. – вчитель історії СЗОШ №14, м. Одеса, вища категорія; 

 з хімії 

Вилкова Г.С. – вчитель хімії СЗОШ №14, м. Одеса, вища категорія; 

Бобряк Л.К. – вчитель хімії НВК «Гімназія №7», м. Одеса, вища категорія 

з фізики 

Кальф Ю.С. - вчитель фізики НВК «Гімназія №7», м. Одеса 

з географії 

Ігнатенко Є.В. - заступник директора Рішельєвського ліцею м. Одеса, 

вчитель географії. 

Секретар апеляційної комісії – Панасюк О.П. – старший викладач кафедри 

геодезії та природокористування. 

 

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

про склад відбіркових комісій. 

 Ухвалили: На виконання вимог Умов прийому 2021 року, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2020 року №1274  та 

для забезпечення високого рівня організації вступної кампанії до Одеського 

державного аграрного університету у 2021 році  створити відбіркові комісії у 

складі: 



051 ЕКОНОМІКА, 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ,  

073 МЕНЕДЖМЕНТ 

 Малащук О.С. - голова комісії, декан інженерно-економічного 

факультету; 

 Казанджі А.В. - доцент кафедри менеджменту, к.е.н.; 

 Шабатура Т.С. - доцент кафедри економічної теорії та економіки 

підприємства, д.е.н. 

201 АГРОНОМІЯ, 202 ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН 

203 САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО, 

 Балан Г.О. - голова комісії, в.о. декана агробіотехнологічного 

факультету; 

 Гуляєва І.І.– доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин, к.н.; 

 Чернова О.М. – агроном ННВК  

204 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА 

 Решетніченко О.П. - голова комісії, директор навчально-наукового 

інституту біотехнологій та аквакультури; 

 Максимюк Г.О. - старший лаборант кафедри генетики, розведення та 

годівлі с.-г.тварин; 

 Сухоребра О. В. - провідний фахівець кафедри технології виробництва 

і переробки продукції тваринництва. 

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ, 208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ 

 Малащук О.С. - голова комісії, декан інженерно-економічного 

факультету; 

 Гладун Н.В. - старший лаборант кафедри агроінженерії; 

 Павлішин П.М. - завідувач навчальної лабораторії технічного сервісу та 

інженерної механіки. 

211 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, 

212 ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА 

 Родіонова К.О.– в.о. декана факультету ветеринарної медицини; 

 Пасніченко О.С.- асистент кафедри нормальної і патологічної 

морфології та судової ветеринарії, к.в.н.; 

 Гуніч В.В. - асистент кафедри нормальної і патологічної морфології та 

судової ветеринарії; 

 Скрипка Г.А. - асистент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та 

експертизи, к.в.н. 

2. Встановити порядок роботи приймальної комісії: 

Робочі дні Години роботи Перерва на обід 

Понеділок 8.30-17.00 12.30-13.00 



Вівторок 8.30-17.00 12.30-13.00 

Середа 8.30-17.00 12.30-13.00 

Четвер 8.30-17.00 12.30-13.00 

П’ятниця 8.30-17.00 12.30-13.00 

Субота 8.30-14.00 Без перерви 

Неділя Вихідний 

03.06; 16.07; 23.07; 02.08; 07.08; 16.08; 09.08 - до 18.00 

 

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

про Положення про порядок та зарахування на навчання до ОДАУ осіб, які 

проживають  на тимчасово окупованій  території. 

 Ухвалили: Положення про порядок та зарахування на навчання до 

ОДАУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій  території розроблений 

відповідно до абзацу  5 частини 12 статті 7 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», визначає особливості  отримання документів 

про ПЗСО та особливі умови  прийому для здобуття вищої світи особами, які 

проживають на ТОТ України. 

 У роботі приймальної комісії вступної кампанії 2021року 

використовувати Положення про порядок та зарахування на навчання до 

ОДАУ осіб, які проживають  на тимчасово окупованій  території, яке 

ухвалено вченою радою університету (протокол №11 від 07 липня  2020 р.), 

введено в дію наказом ректора від 09 липня 2020  року, №175. 

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

про затвердження Плану роботи приймальної комісії  на 2021 рік. 

 Ухвалили: План роботи приймальної комісії затвердити. 

 

 Голосували відкритим голосуванням 20 із 20 членів приймальної 

комісії. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор                                                                 Михайло  БРОШКОВ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                              Марія БЕЛЬДІЙ 


