
Протокол №10 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від  09 липня 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 зміни у складі відбіркової комісії за спеціальністю 204 ТВППТ. 

2. Про початок прийому заяв і документів на навчання від вступників для 

здобуття ступеня бакалавра і магістра ветеринарного спрямування на 

основі ПЗСО. 

3. Про початок прийому заяв і документів на навчання від вступників для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 Економіка і 

спеціальностей галузі знань  07 Управління та адміністрування. 

4. Про початок прийому заяв і документів на навчання від вступників для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст. 

 

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

про зміни у складі відбіркової комісії за спеціальністю 204 ТВППТ. 

Ухвалили: У зв’язку з виробничою необхідністю вивести зі складу 

відбіркової комісії вивести зі складу відбіркової комісії за спеціальністю 204 

ТВППТ Чігірьова В.О. - доцента кафедри генетики, розведення та годівлі 

с.г.тварин, голову комісії.  

Ввести до складу відбіркової комісії за спеціальністю 204 ТВППТ 

Сусола Р.Л. - завідувача кафедри  професора ТВППТ, голову комісії.  

 Голосували відкритим голосуванням 19  із 19 членів приймальної 

комісії. 

 

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

про початок прийому заяв і документів на навчання від вступників для 

здобуття ступеня бакалавра і магістра ветеринарного спрямування на основі 

ПЗСО. 

 Ухвалили: 10 липня початок прийому документів на навчання від 

вступників для здобуття ступеня бакалавра і магістра ветеринарного 

спрямування від осіб, які здобули ПЗСО. За Правилами прийому вступники 

подають заяви в електронній формі.  



 В паперовій формі :  

- для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних 

іспитів з конкурсних предметів у Одеському державному аграрному 

університеті та/або квотою-1, квотою-2 та квотою для іноземців 

відповідно до Правил прийому;  

-  для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за 

бюджетні кошти відповідно до цих Правил прийому;  

- для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих 

Правил прийому;  

- за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, 

ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в 

атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті 

зовнішнього незалежного оцінювання;  

- у разі подання іноземного документа про освіту; 

-  у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які 

постійно проживають в Україні;  

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого 

до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;  

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше; 

- для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених 

пунктом 7.14 розділу VІІ Правил прийому;  

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою 

приймальної комісії.  

 Голосували відкритим голосуванням 19  із 19 членів приймальної 

комісії. 

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

про початок прийому заяв і документів на навчання від вступників для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 Економіка і спеціальностей 

галузі знань  07 Управління та адміністрування. 

 Ухвалили: 10 липня початок прийому документів на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 Економіка і спеціальностей 

галузі знань  07 Управління та адміністрування на основі ступеня бакалавра, 

ОКР спеціаліста споріднених і неспоріднених спеціальностей. 

 Для конкурсного відбору осіб при вступі на навчання для здобуття 

ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) вищої освіти за спеціальностями 051 – Економіка та галузі знань 07 

Управління та адміністрування конкурсні вступні випробування проводяться 



у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної 

мови (англійська, німецька, французька або іспанська) та фахових вступних 

випробувань. Оцінки з англійської, німецької та французької мов 

приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року. 

 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальностей 

051 – Економіка та галузі знань 07 Управління та адміністрування на основі 

здобутого ступеня (ОКР) вищої освіти з інших спеціальностей – у формі 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька 

або іспанська) та фахових вступних випробувань, за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування. 

 Голосували відкритим голосуванням 19  із 19 членів приймальної 

комісії. 

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

про початок прийому заяв і документів на навчання від вступників для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст. 

 Ухвалили: 10 липня початок прийому документів на навчання на 

навчання від вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодший спеціаліст споріднений і неспоріднених спеціальностей. 

 Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю проводяться додаткові вступні 

випробування. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 

до 200 балів. До фахового вступного випробування за всіма спеціальностями 

освітнього ступеня бакалавра допускаються вступники які на додатковому 

вступному випробуванні отримали не нижче 100 балів. Конкурсний бал 

обчислюється як сума результатів середнього балу додатку до документа про 

вищу освіту та фахового вступного іспиту. 

 Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальностями 051 Економіка та галузі знань 07 Управління та 

адміністрування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста проводиться конкурсний відбір за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови та літератури 2017, 2018 і 2019 

років та фахового випробування. Конкурсний бал обчислюється як сума балів 

результату фахового випробування та результату зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови та літератури. 

 Голосували відкритим голосуванням 19  із 19 членів приймальної 

комісії. 

 

 


