
Протокол №23 

Засідання приймальної комісії  

Одеського державного аграрного університету 

від 07.10. 2020 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні 20 з 20 членів приймальної комісії. 

Порядок денний: 

1. Про зарахування іноземних громадян студентами 1 курсу за кошти 

фізичних осіб для здобуття ОС магістра на основі ПЗСО денної форми 

здобуття освіти за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. 

2. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу денної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття 

ОС магістра. 

3. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО. 

4. Про рекомендацію до зарахування студентами 2 курсу заочної форми 

здобуття освіти для здобуття ОС бакалавра на основі здобутого раніше 

ступеня вищої освіти. 

5. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше 

ступеня вищої освіти. 

6. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше 

ступеня вищої освіти. 

7. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше 

ступеня вищої освіти. 

8. Про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти для здобуття ОС молодшого бакалавра на основі 

ПЗСО. 

 
 



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

про зарахування іноземних громадян студентами 1 курсу за кошти фізичних 

осіб для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО денної форми здобуття 

освіти. 

 Ухвалили: відповідно до розділу ХІV  Правил прийому до ОДАУ у 

2020 році про Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти 

іноземців та осіб без громадянства зарахувати іноземного громадянина  

Сурні Хеді  Хонар Мохамеда на 1 курс денної форми здобуття освіти  для 

здобуття ОС магістра за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. 

 2. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

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

здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття ОС 

магістра. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахуваня студентами 1 курсу денної 

форми здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття 

ОС магістра за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина, а саме: 

Ліднєвську О.Ю., Шармонову А.О. 

 3. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

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

здобуття освіти для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування студентами 1 курсу курсу 

заочної форми здобуття освіти для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, а 

саме в розрізі спеціальностей:  

073Менеджмент: Богю Н.М., Махмут М.К. 

193Геодезія та землеустрій Зельський С.В. 

208 Агроінженерія Лопушанський М.М., Моргун А.Ж., Мусієнко О.Ю. 

 

 4. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

М.Г. про рекомендацію до  зарахування студентами 2 курсу заочної форми 

здобуття освіти для здобуття ОС бакалавра на основі здобутого раніше 

ступеня вищої освіти. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування студентами 2 курсу заочної 

форми здобуття освіти для здобуття ОС бакалавра на основі здобутого 

раніше ступеня вищої освіти, а саме: 



201 Агрономія: Воробець І.М., Кузьменко М.М.,Михайлюк О.Є., Никифорук 

Т.Б., Островська Г.В. 

 

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

про рекомендацію до  зарахування студентами 1 курсу1 курсу заочної форми 

здобуття освіти для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше ступеня 

вищої освіти. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування студентами 1 курсу1 курсу 

заочної форми здобуття освіти для здобуття ОС магістра на основі здобутого 

раніше ступеня вищої освіти, а саме: 

051 Економіка: Алексеєнко А.С, Діордієв П.Г., Камбурова-Рибалка Т.Д., 

Кустуров В.Б. 

071 Облік і оподаткування Борденюк В.В. 

073 Менеджмент Балан Г.О. 

208 Агрономія Бараненко М.А. 

208 Агроінженерія Шолпан Д.Є. 

 

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

про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше ступеня 

вищої освіти. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування студентами 1 курсу заочної 

форми здобуття освіти для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше 

ступеня вищої освіти, а саме: 

201 Агрономія: Олійник Д.В., Портянко А.В., Тихановський М.В.,  

Хорошун М.Є. 

202 Захист і карантин рослин: Рувінська Н.М. 

203 Садівництво і виноградарство Щіренков І.В. 

 

 7.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії про 

рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми здобуття 

освіти для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше ступеня вищої 

освіти. 

 Ухвалили: рекомендувати до зарахування студентами 1 курсу заочної 

форми здобуття освіти для здобуття ОС магістра на основі здобутого раніше 

ступеня вищої освіти, а саме: 

193 Геодезія та землеустрій : Бараннік В.С., Гаврилюк В.В., Донцул Д.М. 

208 Агроінженерія: Бойко М. С., Дорчинець Є.І., Яблонський М.В. 

 



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

про рекомендацію до зарахування студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти для здобуття ОС молодшого бакалавра на основі ПЗСО. 

 Ухвалили: зарахувати Гречаного А.М. студентом 1 курсу заочної 

форми здобуття освіти для здобуття ОС молодшого бакалавра на основі 

ПЗСО. 

Голосували відкритим голосуванням 20 присутніх осіб із 20 членів 

приймальної комісії. 

 

 

 


