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Відповідно до роз’яснення заступника Міністра освіти і науки України 

Юрія Рашкевича на прес-брифінгу, текст якого був опублікований 13 травня 

2019 року  на сайті Міністерства освіти і науки України,  внести зміни до 

Правил прийому: 

- 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 осві-

ти бакалавра для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 

05 «Соціальні і поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» про-

водиться в терміни: 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Реєстрація вступників 

для складання єдиного 

вступного іспиту з іно-

земної мови 

13 травня 2019 року 13 травня 2019 року 

Закінчення реєстрації 

вступників для складан-

ня єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

03 червня 2019 року 03 червня 2019 року 

Основна сесія єдиного 

вступного іспиту з іно-

земної мови 

02 липня 2019 року 02 липня 2019 року 

Початок прийому заяв 

та документів  

10 липня 2019 року 10 липня 2019 року 

Закінчення прийому за-

яв та документів  

23 липня 2019 року 23 липня 2019 року 

Прийом документів на 

основі ОКР спеціаліста і 

ступеня магістра, здобу-

того за іншою спеціаль-

ністю 

17 червня 2019 року-25 

червня 2019 року 

17 червня 2019 року-25 

червня 2019 року 

Фахові вступні випро-

бування  

24 липня – 26 липня 

2019 року  

року 24 липня – 26 лип-

ня 2019 року 

Терміни оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

на місця державного за-

мовлення не пізніше 

14.00 годин 27 липня 

2019 року 

на місця державного за-

мовлення не пізніше 

14.00 годин 27 липня 

2019 року 

за кошти фізичних або 

юридичних осіб не піз-

за кошти фізичних або 

юридичних осіб не піз-



ніше 12.00 годин 11 

серпня 2019 року 

ніше 12.00 годин 11 

серпня 2019 року 

Терміни зарахування 

вступників 

на місця державного за-

мовлення не пізніше 

12.00 години 11 серпня 

2019 року 

на місця державного за-

мовлення не пізніше 

12.00 години 11 серпня 

2019 року 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 13 сер-

пня 2019 року 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 13 сер-

пня 2019 року 

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

ку 3 до Правил прийому, а саме для здобуття ступеня  магістра на основі здо-

бутого 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 здобу-

тий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється 

вступ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальнос-

тями 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 

 

Протокол №6 засідання виймальної комісії від 03 червня 2019 року.  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                          М.Г.Бельдій 
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реєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18 червня 2019 року за  

№ 634/33605) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Одеса 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

На засіданні Вченої  Ради ОДАУ 

«27»   червня  2019 р. 

Протокол № 11 

 



 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 травня 

2019 року №760, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18 чер-

вня 2019 року за № 634/33605 внести зміни до Правил прийому до Одеського 

державного аграрного університету у 2019 році  та до Порядку подання та 

розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до одесь-

кого державного аграрного університету в 2019 році. 

1.В абзаці четвертому у вступі до Правил прийому до Одеського дер-

жавного аграрного університету слова та цифри «з 01 липня 2019 року до 30 

червня 2020 року» замінити словами «протягом календарного року». 

2. У пункті 1.5 розділу І: 

1) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції: 

«квота -1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 

відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць 

(для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути викорис-

тана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що 

мають право на вступ на основі вступних іспитів, кріс осіб, які мають право 

на квоту -2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття ви-

щої та професійної (професійно-технічної освіти) осіб, місцем проживання 

яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 

2016 року №697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 

2016 року за №907/29037 (далі – наказ №697);»; 

 2) в абзаці п’ятнадцятому слова «професійно-технічної» замінити сло-

вами «професійної (професійно-технічної)». 

 3.У розділі ІІ: 

 1)у другому реченні пункту 2.6 слова «(третій) курс» замінити словами 

«(старші) курс (и)»; 

 2) пункт 2.8 викласти в такій редакції: 

 «2.6 Особливості прийому до Одеського державного аграрного універ-

ситету осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористи-

чної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забез-

печення національної безпеки і оборони, відсічі стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях (на період їх здійс-

нення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з 

неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом №697.». 

 4. У розділі V: 

 1) пункт 5.2 викласти в такій редакції: 



 «прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, ро-

зпочинається 10 липня та закінчується о 18:00  16 липня – для осіб, які всту-

пають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18:00 22 липня – для осіб, які 

вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання;»; 

 2) пункт 5.5 доповнити абзацами наступного змісту: 

 «Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов уклада-

ються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для 

вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступе-

ня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).»; 

 3) пункт 5.6 доповнити абзацами такого змісту: 

 «Одеський державний аграрний університет в Правилах може передба-

чити зарахування вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у 

тому числі до дати закінчення прийому документів у 2019 році) на не бюдже-

тні конкурсні пропозиції за умови зарахування таких вступників до 30 листо-

пада 2019 року. У разі якщо такі конкурсні пропозиції згідно з цими Прави-

лами передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники можуть 

за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту або скласти ві-

дповідний вступний іспит у Одеському державному аграрному університе-

ті.».  

 «Додатковий набір вступників на навчання без відриву від виробництва 

для здобуття ступеню бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних і юридичних осіб здійснюється у наступні терміни : 

Етапи вступної кампанії Здобуття ступеню бакалавр на основі 

ПЗСО 

Терміни прийому документів. 2.09-18.09 2019 р 

Строки проведення вступних випро-

бувань 

19.09-25.09 2019 р 

Оприлюднення рейтингового списку 26.09 2019 р. 

Виконання вимог до зарахування 27.09 2019 р. 

Терміни зарахування 30.09 2019 р 

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 серп-

ня.». 

 5.У розділі VІ: 

1) у пункті 6.1: 

абзац сьомий викласти у наступній редакції: «за наявності розбіжнос-

тей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата наро-

дження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття 

повної загальної середньої освіти»; 



абзац одинадцятий після слова «строків» доповнити словом «реєстра-

ції»; 

2) пункт 6.20 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Одеським державним аграрним університетом на підставі рішення прийма-

льної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у 

паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення ві-

дповідних даних до Єдиної бази, що підтверджуються актом про допущену 

технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається 

неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Скасована заява 

вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника 

Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для 

електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під  час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а 

факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронно-

го зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, 

після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетніс-

тю.». 

6. У розділі VІІ:  

1) пункт 7.6 викласти у такій редакції: 

«Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магіс-

тра (ОКР спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра 

для здобуття спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові нау-

ки», 07 «Управління і адміністрування» зараховуються результати єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійсь-

ка, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з інозе-

мної мови (у випадках, передбачених цими Правилами) та фахового вступно-

го випробування. Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового 

випробування, іноземної мови, середнього балу додатку до документа про 

освітній рівень.  

Результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови можуть зарахо-

вуватись, як результати вступного іспиту з іноземної мови під час вступу на 

спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспи-

ту». 

 2)у пункті 7.7 після слів «єдиного вступного іспиту з іноземної мови» 

доповнити словами (крім випадків, передбачених цими Правилами)»; 



7. У розділі VІІІ:  

1)пункт 8.6 доповнити новим абзацом такого змісту: 

Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують в 

процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціа-

льної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних умов, що ство-

я України від 29 серп-

ня 2016  року за №1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хі-

мії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у Оде-

ському державному аграрному університеті.». 

 2) пункт 8.12 викласти у такій редакції: 

8.12. Підлягають переведенню на вакантні місяця державного або регі-

онального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо во-

ни зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту 

або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію: 

1) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі прове-

дення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення націо-

нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних 

конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забез-

печення національної безпеки чи оборони, відсічі і стримування збройної аг-

ресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 

чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в пері-

од участі в антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-

ської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

я, одержаних під час участі Революції 

Гідності; 

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а та-

язаного з перебуванням на території ін-

ших держав під час цих дій та конфліктів; 

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбов-

цем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час ви-

язків військової служби.». 



8. У розділі ІХ: 

1)абзац шостий пункту 9.3 викласти у такій редакції: 

«ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-

1, квотою-2 або квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців (тільки на основі 

повної загальної середньої освіти);»; 

2) в абзаці другому пункту 9.7 цифри «11» замінити цифрами «12»; 

3) Пункт 9.9 розділу ІХ викласти у такій редакції: 

 «9.9. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для кон-

курсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у ме-

жах ліцензованих обсягів розробляється Одеським державним аграрним уні-

верситетом та надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники 

під час зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб після 

закінчення після закінчення строку прийому документів можуть змінювати 

спеціальність та форму навчання на іншу в межах Одеського державного аг-

рарного університету (за умови збігу вступних випробувань та за наявності 

вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).». 

 9. У розділі Х: 

У другому реченні третього абзацу пункту 10.1 слова «подання заяви, 

але до виконання вимог для зарахування» замінити словами «отримання до-

кумента про освіту, на підставі якого здійснюється вступ». 

10. У розділі ХІІ: 

1) у п’ятому абзаці пункту 12.3 після слів «що не отримали рекоме-

ндацій до зарахування на місця державного замовлення» доповнити словами 

«станом на дату переведення»; 

2) у пункті 12.3 абзац восьмий виключити. 

3) абзац перший пункту 12.4 викласти у такій редакції: 

 «12.4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на 

вакантні місця державного (регіонального) замовлення Одеський державний 

аграрний університет використовує для цього вакантні місця державного (ре-

гіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі  (тільки для осіб, 

зазначених в абзацах другому - п’ятому  пункту 12.3 цього розділу), а за їх 

відсутності - інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах 

другому-четвертому пункту 12.3 цього розділу) цієї або іншої форми 

здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення 

осіб, зазначених у пункті 12.3 цього розділу за відповідною спеціальністю та 

формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного 

державного (регіонального) замовника.». 

 11. Пункт 14.12 розділу ХІV викласти у такій редакції: 



«14.12 Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зарахову-

ються до Одеського державного аграрного університету на підставі наказів 

про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сфор-

мована в Єдиній базі.». 

 У додатках до Правил прийому: 

1) додаток 10 викласти у такій редакції: 

Додаток 10 до Правил прийому 

 на навчання до Одеського  державного 

 аграрного університету у 2019 році 

 (пункт 9.5 розділу ІХ) 

 

 

 

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ В ЕЛЕКТ-

РОННІЙ ФОРМІ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО ОДЕ-

СЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

в 2019 РОЦІ 

 1.У розділі ІІ: 

 1)У пункті 5: 

 після слів «дата народження» доповнити словом «тощо»; 

 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

 «Якщо в Єдиній базі вже наявна інформація щодо особи з такими са-

мими даними, вступник додатково зазначає дані одного з документів, що міс-

тяться в Єдиній базі (серію (за наявності) та номер документа про освіту або 

документа, що посвідчує особу ).». 

 У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.  

 У розділі ІІІ: 

2) пункт 4 викласти у такій редакції: 

 «4.Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Одеським державним аграрним університетом на підставі рішення прийма-

льної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у 

паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення ві-

дповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 



технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається 

неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

 Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника Єдиної бази 

не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електрон-

них заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних 

даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого 

подання анулюється в Єдиній базі.  

 Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронно-

го зв’язку повідомляє вступника про скасування заяви в день її скасування, 

після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю»; 

 2. У тексті Порядку слово «атестат» у всіх відмінках замінити слово 

«документ» у відповідних відмінках і числах. 
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Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                     Бельдій М.Г  

 


