
Протокол №21 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 03.09. 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, Катерина Родіонова, Олександр Решетніченко,  

Ігор Ніколенко, Олена Гурс, Ахмед Ісмаїлов, Марія Бельдій, Світлана 

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

Микола Богдан, Олена Безалтична.   

Порядок денний 

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

фізичних осіб на основі ПЗСО денної форми здобуття освіти . 

2. Про зміни у складі приймальної комісії.  

3. Про зміни у складі відбіркових комісій. 

4. Про внесення  змін до наказів про зарахування студентів  за кошти 

фізичних осіб. 

 

1. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про зарахування іноземних громадян   на 1 курс на навчання за кошти 

фізичних осіб на основі ПЗСО денної форми здобуття освіти. 

Ухвалили: зарахувати іноземних громадян   на 1 курс на навчання за 

кошти фізичних осіб на основі ПЗСО денної форми здобуття освіти за 

спеціальністю 073 Менеджмент, а саме: 

- Акіннії Айоміде Джозеф; 

- Ель Халфахуі Сохаіб. 

2. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про зміни у складі приймальної комісії. 

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

наказу від 30 грудня 2021 року № 510-заг «Про склад приймальної комісії», а 

саме: 



 - вивести  зі складу приймальної комісії Іщенко І.О. - декана 

Агробіотехнологічного факультету; 

 - ввести до складу приймальної комісії Безалтичну О.О. – директора 

коледжу управління біоресурсами. 

 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 п.1 

наказу від 20 січня 2021 року № 21-заг «Про склад відбіркових комісій», а 

саме:  

- вивести  зі складу відбіркової комісії Іщенко І.О. – голову комісії 

Агробіотехнологічного факультету; 

- ввести до складу відбіркової комісії Ожован О.О. – в.о. декана 

Агробіотехнологічного факультету; 

ввести до складу відбіркової комісії Безалтичну О.О. - директора коледжу 

управління біоресурсами. 

4.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про зміну фінансування студентів, зарахованих за кошти фізичних осіб. 

Ухвалили: керуючись листом МОН України №1/9-407 від 11.08.2021, 

протоколом №4 від 02.09.2021 засідання конкурсної комісії МОН України з 

відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців та 

рішенням щодо виділення додаткових місць державного замовлення на 

прийом фахівців за ОС молодшого бакалавра, бакалавра, магістра за базами 

вступу для осіб пільгових категорій  та з особливими умовами вступу 

перевести студентів з навчання за кошти фізичних осіб на навчання за 

державним замовленням з 01.09.2021 (наказ 315 – заг. від 16.08.2021р.): 

Денна форма здобуття освіти за спеціальностями: 

204 ТВППТ: 

- 1 курс ОС Молодший бакалавр на основі ПЗСО -  Кольцова О.А. 

- 1 курс ОС Бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста –  

Багоцька В.А., Сметаніна О.О. 



193 Геодезія та землеустрій: 

- 1 курс ОС Бакалавр на основі ПЗСО: Коземерчук Л.А.; Тінкован А.А. 

211 Ветеринарна медицина: 

- 1курс ОС Магістр на основі ПЗСО –  Закаціоло Ю.Ю. 

- 1 курс ОС Магістр на основі ОС бакалавра: Ворохта І.І.,  

Федосєєва І.Ю. 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза: 

- 1 курс ОС Магістр на основі ПЗСО – Станкова С.С.; 

- 1 курс ОС Магістр на основі ОС бакалавра – Спірженко О.О. 

Заочна форма здобуття освіти за спеціальностями: 

208 Агроінженерія 

- 1 курс ОС Бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста –  

Шевчук В.В. 

204 ТВППТ  

- 2 курс на основі ОКР Молодшого спеціаліста – Меркулов А.Ю. 

Голосували відкритим голосуванням 18 із 18 членів приймальної 

комісії. 

 

 

 

 

 

 


