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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження доповнень до Правил прийому на навчання у ДВНЗ «Білгород-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» у 2019 році у вигляді Додатку 7 та  

розкладу вступних випробувань згідно Графіку ІІ та ІІІ сесій (Додаток 5 Правил прийому) за 

заочною формою навчання. 

 

І СЛУХАЛИ 

 

Сідюк Оксану Анатоліївну – члена Приймальної комісії, яка розробила небюджетні 

Конкурсні пропозиції (КП) з урахуванням вимог Навчальних планів та Додатку 5 Правил 

прийому на навчання у ДВНЗ «БДМРПТ» у 2019 році  для ІІ та ІІІ сесій прийому документів за 

заочною формою навчання  за спеціальностями: «207 Водні біоресурси та аквакультура. 

Освітня програма  «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури»; «207 

Водні біоресурси та аквакультура. Освітня програма  «Рибництво і аквакультура»; «181 

Харчові технології. Освітня програма «Зберігання, консервування та переробка риби і 

морепродуктів». 

 

  

І ВИСТУПИЛИ 

 

Александрова Ірина Олексіївна - відповідальний секретар Приймальної комісії, яка 

ознайомила присутніх із розкладом проведення вступних випробувань під час ІІ та ІІІ сесій 

прийому документів для вступників заочної форми навчання на основі ОКР Кваліфікований 

робітник та ОКР (ступеня) Молодший спеціаліст, Бакалавр, Спеціаліст, Магістр. 

 

І УХВАЛИЛИ 

 

 

1. Затвердити наданий  Додаток 7 до Правил прийому на навчання у ДВНЗ 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум» у 2019 році. 

 

2. Сідюк Оксані Анатоліївні – члену Приймальної комісії до 01 вересня 2019 року 

Додаток 7 до Правил прийому на навчання у ДВНЗ «Білгород-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум» у 2019 році викласти на офіційному веб-сайті та створити 

відповідні небюджетні КП в ЄДЕБО. 

 

 



3. Затвердити Розклад проведення вступних випробувань під час ІІ та ІІІ сесій 

прийому документів для вступників заочної форми навчання на основі ОКР Кваліфікований 

робітник та ОКР (ступеня) Молодший спеціаліст, Бакалавр, Спеціаліст, Магістр. 

 

4. Сідюк Оксані Анатоліївні – члену Приймальної комісії до 01 вересня 2019 року 

викласти на офіційному веб-сайті розклад проведення вступних випробувань під час ІІ та ІІІ 

сесій прийому документів для вступників заочної форми навчання на основі ОКР 

Кваліфікований робітник та ОКР (ступеня) Молодший спеціаліст, Бакалавр, Спеціаліст, 

Магістр. 

 

 

Голова Приймальної комісії     Л.М. Бурдюжа 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії    І.О. Александрова 


