
Протокол №6 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від  03 червня 2019 року  

Голова приймальної комісії, в.о. ректора                Коваленко О.А. 

Відповідальний секретар приймальної комісії        Бельдій М.Г. 

Присутні 19 із 19 членів приймальної комісії. 

Порядок денний: 

1. Про роботу ОЦ «Крим-Україна» 

2. Про надання запрошень на навчання іноземним громадянам. 

3. Про роботу підготовчого відділення. 

4. Про зміни до Правил прийому ОДАУ. 

5. Про встановлення плати за навчання на контрактній основі. 

 1.Слухали: заступника відповідального секретаря приймальної комісії  

Панасюк О.П. про роботу ОЦ «Крим-Україна». 

Ухвалили: ОЦ «Крим-Україна» працює з 03 червня до 27 вересня 2019 

року. Прийом документів здійснюється до 12.00 19 липня 2019 року. 

Зарахування на бюджет до 15.00 22 липня. Вступ на контракт здійснюється 

до 26 вересня, зарахування 27 вересня 2019 року. Спрощена процедура 

вступу до ОДАУ  розміщена на сайті університету. 

Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної комісії. 

2.Слухали: начальника відділу по роботі з іноземними громадянами 

Король І.В. про надання запрошень на навчання іноземним громадянам. 

Ухвалили: видати 18 запрошень на навчання іноземним громадянам, а 

саме: 

14 запрошень громадянам Марокко, 3 запрошення громадянам Сирії,    1 

запрошення громадянину Тунісу. 

 Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної 

комісії. 

 3.Слухали: завідувача підготовчого відділення Бельдій М.Г. про роботу 

підготовчого відділення. 

 Ухвалили: Нарахувати випускникам підготовчого відділення додаткові 

бали за умови вступу до ОДАУ на спеціальності, які потребують особливої 

підтримки  (додаток 4 до Правил прийому на навчання до ОДАУ у 2019 

році). 

 Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної 

комісії. 

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

про зміни у Правилах прийому до ОДАУ у 2019 році. 



Ухвалили:відповідно до роз’яснення заступника Міністра освіти і науки 

України Юрія Рашкевича на прес-брифінгу, текст якого був опублікований 

13 травня 2019 року,  внести зміни до Правил прийому (протокол Вченої 

ради №10 від 27 травня 2019 року): 

- п.5.5 розділу V викласти у наступній редакції:  

 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої 

освіти бакалавра для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей 

знань 05 «Соціальні і поведінкові науки», 07 «Управління та 

адміністрування» проводиться в терміни: 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Реєстрація вступників 

для складання єдиного 

вступного іспиту з 

іноземної мови 

13 травня 2019 року 13 травня 2019 року 

Закінчення реєстрації 

вступників для 

складання єдиного 

вступного іспиту з 

іноземної мови 

03 червня 2019 року 03 червня 2019 року 

Основна сесія єдиного 

вступного іспиту з 

іноземної мови 

02 липня 2019 року 02 липня 2019 року 

Початок прийому заяв 

та документів  

10 липня 2019 року 10 липня 2019 року 

Закінчення прийому 

заяв та документів  

23 липня 2019 року 23 липня 2019 року 

Прийом документів на 

основі ОКР спеціаліста і 

ступеня магістра, 

здобутого за іншою 

спеціальністю 

17 червня 2019 року-25 

червня 2019 року 

17 червня 2019 року-25 

червня 2019 року 

Фахові вступні 

випробування  

24 липня – 26 липня 

2019 року  

року 24 липня – 26 

липня 2019 року 

Терміни оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

на місця державного 

замовлення не пізніше 

14.00 годин 27 липня 

2019 року 

на місця державного 

замовлення не пізніше 

14.00 годин 27 липня 

2019 року 



за кошти фізичних або 

юридичних осіб не 

пізніше 12.00 годин 11 

серпня 2019 року 

за кошти фізичних або 

юридичних осіб не 

пізніше 12.00 годин 11 

серпня 2019 року 

Терміни зарахування 

вступників 

на місця державного 

замовлення не пізніше 

12.00 години 11 серпня 

2019 року 

на місця державного 

замовлення не пізніше 

12.00 години 11 серпня 

2019 року 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 13 

серпня 2019 року 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 13 

серпня 2019 року 

- За поданням декана АБТ факультету Іщенко І.О. внести зміни у 

додатку 3 до Правил прийому, а саме для здобуття ступеня  магістра на 

основі здобутого раніше ступеня (ОКР)  вищої освіти за іншою спеціальністю 

на денну і заочну форми навчання встановити термін навчання 1 рік 6 місяців 

(додаток 3 додається). 

- Встановити шкалу переведення середнього бала документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого 

здійснюється вступ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 051 Економіка та галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники (п.7.17 

розділу VІІ): 

5-бальна шкала 20-бальна шкала 

3 задовільно 10 

4 добре 15 

5 відмінно 20 

5.Слухали: проректора з навчально-методичної роботи Кучеренка Ю.Л. 

про встановлення вартості навчання в ОДАУ на контрактній основі. 

Ухвалили: планово-фінансовому відділу розрахувати вартість навчання 

в ОДАУ на контрактній основі на денну і заочну форми навчання для 

здобуття ступеня бакалавра, магістра і ПЗСО в розрізі спеціальностей. Наказ 

про встановлення плати за навчання надати до приймальної комісії. 

Інформацію про вартість навчання розмістити на сайті університету.  

Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної комісії. 

 

 


