
Протокол №18 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 18.08. 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, Ірина Іщенко.   

Порядок денний 

1. Про переведення студентів 1 курсу, зарахованих на навчання за кошти 

фізичних осіб, на місця державного замовлення. 

2. Про зарахування іноземних громадян  на 1 курс на навчання за кошти 

фізичних осіб на основі ПЗСО денної форми здобуття освіти. 

3. Про внесення змін до наказу від 16.08.2021 р. № 313-заг про 

зарахування  за кошти фізичних осіб денної форми здобуття освіти. 

4. Про проведення прийому до аспірантури у 2021 році (протокол 

додається) 

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

про переведення студентів 1 курсу, зарахованих на навчання за кошти 

фізичних осіб, на місця державного замовлення.  

Ухвалили: відповідно до п.3 розділу ХІІ Умов прийому до закладів вищої 

освіти України у 2021 році перевести на вакантні місця державного 

замовлення студентів 1 курсу, зарахованих за кошти фізичних осіб, а саме 

заочна форма здобуття освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія ОС 

бакалавр: 

- Кацапов В.Р., Гафнер А.О. ; 

денна форма здобуття освіти:  

- Гарбуз А. С.- молодший бакалавр за спеціальністю 204 Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва; 



- Колено І.С. – бакалавр за спеціальністю 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва; 

- Патлачук О.А. – бакалавр за спеціальністю 201 Агрономія. 

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

про зарахування іноземних громадян  на навчання за кошти фізичних осіб 

денної форми здобуття освіти. 

Ухвалили: зарахувати іноземних громадян студентами 1 курсу за кошти 

фізичних осіб денної форми здобуття освіти на основі ПЗСО, а саме:  

Мокретарі Мохамед Чахін - ОС бакалавра за спеціальністю 073 

Менеджмент; 

Амгар Ел Махді - ОС магістра за спеціальністю 211 Ветеринарна 

медицина; 

Герман І.І. - ОС магістра за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. 

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

про внесення змін до наказу від 16.08.2021 р. № 313-заг про зарахування  за 

кошти фізичних осіб денної форми здобуття освіти. 

 Ухвалили: на підставі Правил прийому до ОДАУ у 2021 році 

відрахувати студентку 1 курсу денної форми здобуття освіти за 

спеціальністю 211 Ветеринарна медицина ОС магістр. 

Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної комісії. 

 

 

  

 


