
Протокол №24 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 23.09. 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, Ігор Ніколенко, Катерина Родіонова, Олександр Решетніченко,  

Олена Гурс, Ахмед Ісмаїлов, Марія Бельдій, Світлана Давиденко, Алла 

Тарандушко, Олена Ожован, Ганна Дідур, Наталія Цимбал, Микола Богдан.   

Порядок денний 

1. Про внесення  змін до наказів про зарахування студентів  за кошти фізичних 

осіб.   

2. Про проведення вступних випробувань з використанням комп’ютерних 

технологій. 

 

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

внесення  змін до наказів про зарахування студентів  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: 

Денна форма здобуття освіти за спеціальностями: 

204 ТВППТ: 

- 1 курс ОС Бакалавр на основі ПЗСО -  Дрозд Д.О., Дьоміна С.В.,  

Скляров О.В. 

193 Геодезія та землеустрій: 

- 1 курс ОС Бакалавр на основі ПЗСО –  Колесніченко А.О., Кім Н.І., Римба 

Д.І., Шептікіта М.М. 

201 Агрономія: 

- 1 курс ОС Бакалавр на основі ПЗСО – Волонтер А.О., Савенко А.Д. 



202 Захист і карантин рослин: 

- 1 курс ОС Бакалавр на основі ПЗСО – Грищенко Т.С. 

208 Агроінженерія: 

- 1 курс ОС Бакалавр на основі ПЗСО – Кудін І.О. 

211 Ветеринарна медицина: 

- 1курс ОС Магістр на основі ПЗСО –  Артюхов О.В. 

- 1 курс ОС Магістр на основі ОКР молодшого спеціаліста – Бундук І.І. 

- 1 курс ОС Магістр на основі ОС бакалавра: Сауляк А.А. 

Заочна форма здобуття освіти за спеціальностями: 

051 Економіка 

- 1 курс ОС Бакалавр на основі ПЗСО – Серикова А.О. 

204 ТВППТ  

- 2 курс на основі ОКР Молодшого спеціаліста – Жигалкін А.С. 

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

проведення вступних випробувань з використанням комп’ютерних технологій для 

здобуття ОС магістра за спеціальностями 204 ТВППТ, 208 Агроінженерія.  

 

Ухвалили: У зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19) в м. 

Одеса та з метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації в ОДАУ, вирішено 

провести вступні випробування для здобуття ОС магістрів за спеціальністю 208 

Агроінженерія та 204 ТВППТ з використанням комп’ютерних технологій. 

Вступні випробування проводяться у терміни визначені розкладом. До 

вступних випробувань з використанням комп’ютерних технологій допускаються 

вступники, які подали заяву і документи в електронній формі, заяви яких були 

прийняті та зареєстровані технічними секретарями приймальної комісії.  

 Для доступу до ресурсів на дистанційній платформі MOODLE ОДАУ 

вступники повинні пройти авторизацію, використовуючи реєстраційні дані – логін 

та пароль. 

 Після авторизації вступник отримує доступ до списку вступних випробувань, 

використовуючи кодове слово. 

 Перед початком вступних випробувань вступнику необхідно:  

- перевірити наявність і швидкість Інтернет - з’єднання; 

-  закрити всі не потрібні програми; 



- прибрати мобільні телефони, підручники і конспекти. 

 При складанні іспиту вступнику заборонено:  

- передавати логін та пароль доступу до свого облікового запису третім особам; 

- надавати доступ до комп’ютера стороннім особам під час тестування; 

- допускати до складання іспиту третіх осіб під час тестування 

Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерних 

технологій, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та 

підписуються головою відповідної екзаменаційної комісії. 

Голосували відкритим голосуванням 17 із 17 членів приймальної комісії. 

 


