
Протокол №5 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 05.04. 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 зміни у складі фахових атестаційних комісій. 

2. Про зміни у складі апеляційних комісій. 

3. Про зміни у складі відбіркових комісій. 

 

 1.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про зміни у складі фахових атестаційних комісій. 

  Ухвалили: у зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до п.2 

наказу від 26 січня 2021 року № 30-заг, а саме: 

 - вивести  зі складу фахової атестаційної комісії за спеціальністю 202 

Захист і карантин рослин доцента кафедри захисту, генетики і селекції 

рослин Агєєву О.В.; 

 - ввести до складу фахової атестаційної комісії за спеціальністю 202 

Захист і карантин рослин асистента кафедри Захисту, генетики і селекції 

рослин Губич О. Ю.- член комісії; 

 - Крайнова О.О. завідувача кафедри захисту, генетики і селекції 

рослин, доцент, к.с-г.н. призначити головою фахової атестаційної комісії за 

спеціальністю 202 Захист і карантин рослин. 

 2. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про зміни у складі апеляційних комісій. 

 Ухвалили:  у зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до п.4 

наказу від 26 січня 2021 року № 30-заг, а саме: 



 - вивести зі складу апеляційної комісії  за спеціальністю 201 Агрономія 

Шишкова І.Д.; 

- ввести до складу апеляційної комісії асистента кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії, к.б.н. Тараненко О.Г.  

 3. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про зміни у складі відбіркових комісій. 

  Ухвалили: у зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до 

наказу від20 січня 2021 року № 21 «Про склад відбіркових комісій Одеського 

державного аграрного університету», а саме: 

 - вивести зі складу відбіркової комісії за спеціальностями  211 

Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

Пасніченко О.С. - асистента кафедри нормальної і патологічної морфології та 

судової ветеринарії, к.в.н.; 

 - ввести до складу відбіркової комісії за спеціальностями  211 

Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

Карпухіну Карину Валеріївну - старшого лаборанта кафедри хірургії, 

акушерства та хвороб дрібних тварин. 

 

Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної комісії. 

 

 


