
Протокол №31 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 15.12. 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 зарахування іноземних громадян   на 1 курс на навчання для 

здобуття ОС бакалавра за кошти фізичних осіб на основі ПЗСО денної 

форми здобуття освіти. 

2. Про Правила прийому на навчання до Одеського державного аграрного 

університету у 2022 році. 

3. Про Положення про приймальну комісію ОДАУ. 

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 

спеціальностями:  

ОС Бакалавр 

073 Менеджмент: 

- Іхеквоаба Убеавучі Узюма; 

- Маннал Вейл; 

- Сарігул Сертан. 

201 Агрономія: 

- Шомгуі Мбобда Поль Алексіз; 

ОС Магістр 211 Ветеринарна медицина 

на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання 5р.10міс): 

- Кая Махмут; 



- Хадуші Соніа; 

На основі ОС молодшого бакалавра (термін навчання 4р.10міс.) 

- Йілдіз Ерхан 

2. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

М.Г. про Правила прийому на навчання до ОДАУ у 2022 році. 

 Ухвалили: Правила прийому на навчання до ОДАУ у 2022 році 

розроблені Приймальною комісією Одеського державного аграрного 

університету  відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України в 2022 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 № 1098 та зареєстрованих 

в Міністерстві юстиції України 26.11.2021 за № 1542/37164. 

 Правила прийому до ОДАУ затверджуються на Вченій раді 

університету. 

Правила прийому до Одеського державного аграрного університету 

діють протягом календарного року та оприлюднюються на веб-сайті 

(osau.edu.ua) університету державною мовою та вносяться до ЄДЕБО до 31 

грудня 2021 року. Правила прийому до аспірантури затверджується Вченою 

радою Одеського державного аграрного університету як додаток до Правил 

прийому. Затверджені Правила прийому до аспірантури діють протягом 

календарного року. 

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

про Положення про приймальну комісію ОДАУ. 

 Ухвалили: Положення про приймальну комісію Одеського державного 

аграрного університету затвердити на Вченій раді університету  відповідно 

до Положення про приймальну комісію вищих навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 

листопада 2015 року за № 1353/27798 (зі змінами внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 622 від 06.06.2016). Положення про 

приймальну комісію Одеського державного аграрного університету 

оприлюднити на офіційному веб-сайті (osau.edu.ua) університету. 

Голосували відкритим голосуванням 17 із 17 членів приймальної комісії. 


