
Протокол №14 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 02.08. 2021 року  

Голова приймальної комісії, ректор                    Михайло БРОШКОВ  

Відповідальний секретар приймальної комісії     Марія БЕЛЬДІЙ 

Присутні : Михайло Брошков, Олена Коваленко,  Олексій Данчук, Інна 

Малецька, Оксана Малащук, Ігор Ніколенко, Катерина Родіонова, Олександр 

Решетніченко,  Олена Гурс, Ахмед Ісмаїлов, Марія Бельдій, Світлана 

Давиденко, Алла Тарандушко, Олена Ожован, Ганна Дідур, Наталія Цимбал, 

Микола Богдан, Альона Гєрдєва.   

Порядок денний 

1. Про рекомендацію до зарахування на бюджет на основі ОКР 

молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра для здобуття ОС 

бакалавра. 

2. Про рекомендацію до зарахування на бюджет на основі ОКР 

молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра для здобуття ОС 

магістра за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. 

3. Про рекомендацію до зарахування на бюджет на основі ОС бакалавра 

для здобуття ОС магістра. 

 

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

про рекомендацію до зарахування на бюджет на основі ОКР молодшого 

спеціаліста, ОС молодшого бакалавра для здобуття ОС бакалавра денної і 

заочної форм здобуття освіти. 

Ухвалили: з 19 липня по 30 липня згідно з розкладом пройшли фахові 

вступні випробування (списки додаються).  

За результатами фахових вступних випробувань рекомендувати до 

зарахування вступників за державним замовленням за освітнім ступенем 

бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра 

для здобуття ОС бакалавра, а саме в розрізі спеціальностей:  

денна форма здобуття освіти 

- 071 Облік і оподаткування - 1 особа; 

- 073 Менеджмент – 1 особа; 

- 204 ТВППТ – 1 особа;  

- 193 Геодезія і землеустрій - 1 особа;  

- 201 Агрономія - 2 особи;  

- 202 Захист і карантин рослин - 3 особи;  

- 208 Агроінженерія - 16 осіб. 



Заочна форма здобуття освіти: 

- 208 Агроінженерія: Турбовець Р.Г.; Шкурко С.Г. 

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

про рекомендацію до зарахування на бюджет на основі ОКР молодшого 

спеціаліста, ОС молодшого бакалавра для здобуття ОС магістра за 

спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. 

Ухвалили: За результатами фахових вступних випробувань 

рекомендувати до зарахування вступників за державним замовленням на 

денну форму здобуття освіти за освітнім ступенем бакалавр на основі ОКР 

молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра для здобуття ОС магістра 

за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина денної форми здобуття освіти -  

10 осіб (списки додаються). 

3.Слухали: декана Агробіотехнологічного факультету Іщенко І.О. про 

рекомендацію до зарахування на бюджет на основі ОС бакалавра для 

здобуття ОС магістра денної і заочної форми здобуття освіти, а саме: 

денна форма здобуття освіти:  

- 201 Агрономія – 5 осіб; 

- 202 Захист і карантин рослин – 3 особи; 

- 203 Садівництво і виноградарство – 1 особа; 

декана Інженерно-економічного факультету Малащук О.С., а саме: 

денна форма здобуття освіти: 

- 051 Економіка – 1 особа; 

- 071 Облік і оподаткування – 2 особи; 

- 073 Менеджмент – 2 особи; 

- 193 Геодезія та землеустрій – 5 осіб; 

- 208 Агроінженерія – 5 осіб; 

заочна форма здобуття освіти: 

- 193 Геодезія та землеустрій – 1 особа; 

- 208 Агроінженерія – 1 особа;  

директора Інституту біотехнологій та аквакультури Решетніченка О.П: 

денна форма здобуття освіти:  

- 204 ТВППТ – 6 осіб. 

Голосували відкритим голосуванням 18 із 18 членів приймальної комісії. 

 


