
Протокол №7 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від  24 червня 2019 року  

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

Відповідальний секретар приймальної комісії                    М.Г. Бельдій  

Присутні 19 з 19 членів приймальної комісії. 

 

Порядок денний: 

1. Про надання запрошень на навчання іноземним громадянам. 

2. Про лист МОН України від 12.06.2019 року  за № 1/9-373 щодо 

перевірки інформації ОДАУ в ЄДЕБО. 

3. Про початок прийому документів на навчання для здобуття ступеню 

магістра. 

4. Про створення консультаційного центру для надання допомоги 

вступникам під час  подання заяв в електронній формі. 

5. Про документи вступників, які посвідчують особу та громадянство. 

 

1.Слухали: начальника відділу по роботі з іноземними громадянами 

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

Ухвалили: видати запрошення на навчання іноземним громадянам, а 

саме 

Ліван - 1;Марокко - 18; Бангладеш - 1; Лівія - 1; Сирія - 1; Сенегал - 1. 

Голосували відкритим голосуванням 19 з 19 членів приймальної комісії. 

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

про лист МОН України від 12.06.2019 року  за № 1/9-373 щодо перевірки 

інформації ОДАУ в ЄДЕБО. 

Ухвалили:  інформацію про Одеський державний аграрний університет в 

ЄДЕБО ретельно перевірити і, за необхідності, внести зміни. 



Голосували відкритим голосуванням 19 з 19 членів приймальної 

комісії. 

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

про початок прийому документів на навчання для здобуття ступеню магістра 

за спеціальностями: 193 Геодезія та землеустрій; 201 Агрономія, 202 Захист і 

карантин рослин; 203 Садівництво і виноградарство; 204 ТВППТ; 208 

Агроінженерія. 

 Ухвалили: за правилами прийому 1 липня 2019 року розпочинається 

прийом документів на навчання для здобуття ступеню магістра за 

спеціальностями: 193 Геодезія та землеустрій; 201 Агрономія, 202 Захист і 

карантин рослин; 203 Садівництво і виноградарство; 204 ТВППТ; 208 

Агроінженерія. Організувати прийом відповідних документів для здобуття 

ступеня магістра, розклад вступних випробувань розмістити на сайті 

університету. 

Голосували відкритим голосуванням 19 з 19 членів приймальної комісії. 

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

про створення консультаційного центру для надання допомоги вступникам 

під час  подання заяв в електронній формі. 

 Ухвалили: створити консультаційний центр для надання допомоги 

вступникам під час  подання заяв в електронній формі.  

Призначити відповідальними особами для роботи по сприянню подач 

електронних заяв на час вступної кампанії: 

 - методиста навчального відділу Соловйову Лілію Анатоліївну; 

 - методиста навчального відділу Кушніра Володимира Юрійовича; 

 - інспектора з наукової статистики навчального відділу Ніколенка Ігоря 

Володимировича. 

  Встановити режим роботи консультаційного центру в період з 01 

липня по 22 липня 2019 року: 

 - понеділок - п’ятниця: з 8
30

 по 17
00

; 

 - субота: з 8
30

 по 13
30

.  

Голосували відкритим голосуванням 19 з 19 членів приймальної комісії. 



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

про документи вступників, які посвідчують особу та громадянство. 

 Ухвалили: з метою врегулювання питання вступу осіб, які є 

громадянами України, але за релігійними переконаннями відмовляються 

отримувати паспорт у вигляді ІD-картки, МОН України (Ю.Рашкевич) та 

Державна міграційна служба (М.Соколюк) провели спільну нараду і 

ухвалили, що для вступу у 2019 році такі вступники подають особисто: 

- заяву на ім’я ректора закладу вищої освіти (ОДАУ) про дозвіл на 

подання свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу 

Державної міграційної служби з інформацією про належність особи до 

громадянства України замість документа, що посвідчує особу і громадянство 

відповідно до ст. 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її соціальний статус»; 

- - свідоцтво про народження; 

- лист територіального підрозділу Державної міграційної служби з 

інформацією про належність особи до громадянства України; 

- заяву на ім’я керівника закладу вищої освіти (ОДАУ) про те, що вони 

проінформовані щодо неможливості без отримання документа, який 

посвідчує особу і громадянство, реалізувати право на отримання стипендії; 

студентського квитка, документа про здобуту освіту. 

Голосували відкритим голосуванням 19 з 19 членів приймальної комісії. 

 

 


