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Порядок денний  

1. Про допуск вступників що претендують на участь у вступних випробуваннях 

та співбесідах   щодо заочної форми навчання  

 

І СЛУХАЛИ 

Паламарчук Валентину Вікторівну – члена Приймальної комісії, яка 

доповіла, що згідно розділу VІІІ Правил прийому на навчання у ДВНЗ «БДМРПТ» 

у 2019 році для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: 

- на основі повної загальної середньої освіти зараховуються бали 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  з української мови та 

літератури (перший предмет) та математики або історії України, або географії 

(другий предмет); 

- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового 

вступного випробування; 

- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  (ступеня) молодшого 

спеціаліста, або бакалавра, або спеціаліста, або магістра, зараховуються результати 

вступних іспитів з української мови та математики. 

 

І ВИСТУПИЛИ 

Александрова Ірина Олексіївна - відповідальний секретар Приймальної 

комісії, яка доповіла про результати прийому документів вступників на заочну 

форму навчання:  

1) Спеціальність «207 Водні біоресурси та аквакультура:ОПП «Експлуатація 

техніки промислового рибальства та аквакультури»: 

- на основі повної загальної середньої освіти – 2 особи; 

- на основі ОКР молодшого спеціаліста – 1 особа; 

2) Спеціальність «181 Харчові технології: ОПП «Зберігання, консервування 

та переробка риби і морепродуктів»: 

- на основі повної загальної середньої освіти – 1 особа; 

- на основі ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста та  бакалавра – 5 осіб; 

- на основі диплому кваліфікованого робітника – 2 особи. 

 



І УХВАЛИЛИ 

1. Допустити до вступних випробувань з української мови та математики 

на основі  ОКР молодшого спеціаліста спеціальності 207 Водні біоресурси та 

аквакультура: ОПП «Експлуатація техніки промислового рибальства та 

аквакультури» нижчезазначених вступників згідно списку: 

 

№ 

п/

п 

ПІБ 
№ особової 

справи 

1 Маковецький Андрій Віталійович 7д з/в 

     

 

2. Допустити до конкурсного відбору сертифікатів ЗНО на основі ПЗСО 

спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура: ОПП  «Експлуатація 

техніки промислового рибальства та аквакультури» нижчезазначених 

вступників згідно списку 

 

№ 

п/п 
ПІБ 

№ особової 

справи 

1 Гриценко Юрій Олексійович 8д з/в 

2  Слесаренко Костянтин Іванович 10д з/в 

 

 

3.  Допустити до вступного випробування з української мови та фахового 

випробування на основі ОКР кваліфікованого робітника спеціальності 

181 Харчові технології: ОПП «Зберігання, консервування та 

переробка риби і морепродуктів» нижчезазначених вступників згідно 

списку: 

 

№ 

п/п 
ПІБ 

№ особової 

справи 

1 Максимов Олег Борисович 4т з/в 

2 Крівопляс Станіслав Васильович 8т з/в 

 

4.  Допустити до вступного випробування з української мови  та 

математики на основі ОКР спеціаліста, бакалавра та молодшого 



спеціаліста спеціальності 181 Харчові технології: ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка риби і морепродуктів» 

нижчезазначених вступників згідно списку 

 

№ 

п/п 
ПІБ 

№ особової 

справи 

1 Якимюк Денис Олександрович 1т з/в 

2 Афанасьєв Станіслав Валентинович 2т з/в 

3 Еберт Роман Олександрович 3т з/в 

4 Білий Денис Володимирович 5т з/в 

5 Корчагін Євгеній Вікторович 6т з/в  

 

5. Допустити до конкурсного відбору сертифікатів ЗНО на основі ПЗСО 

спеціальності 181 Харчові технології: ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка риби і морепродуктів» 

нижчезазначених вступників згідно списку 

№ 

п/п 
ПІБ 

№ особової 

справи 

1 Слесаренко Костянтин Іванович 7т з/в 

 

 

Голова  Приймальної комісії                    Л.М.Бурдюжа 

Відповідальний секретар Приймальної комісії    І.О. Александрова 

 


