
Протокол №6 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 12 червня 2020 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні 17 з 21 членів приймальної комісії. 

Порядок денний: 

1. Про Положення про порядок прийому та зарахування на навчання до 

ОДАУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території в 

Криму та Донбасі в ОЦ ОДАУ «Крим-Донбас-Україна». 

2. Про підготовку вступної кампанії 2020 р. 

3. Про інформаційні матеріали щодо документів вступників до ЗВО. 

4. Про зміни у складі відбіркової комісії, предметних екзаменаційних 

комісій. 

5. Про зміни у Переліку галузей знань та спеціальностей (основних, 

споріднених та не споріднених) для вступу до ОДАУ (додаток 3 до 

Правил прийому у 2020 році). 

 

 

 1.Слухали: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Панасюк О.П. про Положення про порядок прийому та зарахування на 

навчання до ОДАУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території в 

Криму та Донбасі в ОЦ ОДАУ «Крим-Донбас-Україна».  

 Ухвалили: З метою надання доступу до освіти та безпечного освітнього 

середовища для вступників із тимчасово окупованих територій Одеський 

державний аграрний університет став ОЦ «Крим-Україна», «Донбас-

Україна». Керівник ОЦ ОДАУ «Крим-Донбас-Україна» Панасюк О.П. взяла 

участь в онлайн нараді, яку проводило МОН України 27 травня 2020 року. 

 Положення про порядок прийому та зарахування на навчання до ОДАУ 

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території в Криму та Донбасі 

в ОЦ ОДАУ «Крим-Донбас-Україна» розглянути на вченій раді університету, 

розмістити на сайті університету. 

  2. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

М.Г. про підготовку вступної кампанії 2020 р., а саме розглянули листи МОН 

України від 26.05.2020 року №1/9-274, від 28.05.2020 року  № 1/9-286. 

 Ухвалили:  З метою підготовки до вступної кампанії 2020 року 

заступник відповідального секретаря, адміністратор ЄДЕБО Давиденко С.М. 

до 14 червня  повинна здійснити перевірку в ЄДЕБО бюджетних конкурсних 

пропозицій для встановлення нових термінів проведення вступної кампанії 



відповідно до змін до Умов прийому на навчання до ЗВО України в 2020 

році.   

 Усі не бюджетні пропозиції необхідно внести до ЄДЕБО до 14 червня 

2020 року включно.  

  Бал за мотиваційний лист для конкурсного відбору  для здобуття 

ступеню бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі ПЗСО у 

період вступної кампанії 2020 році не запроваджувати. 

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

про інформаційні матеріали щодо документів вступників до ЗВО (лист МОН 

України від 27.05.2020 року № 1/9-282). 

 Ухвалили: використовувати у практичній роботі приймальної комісії 

ОДАУ інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на 

спеціальні умови участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти. 

 4. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

М.Г. про зміни у складі відбіркової комісії, предметних екзаменаційних 

комісій. 

 Ухвалили: Внести зміни до наказу №26-заг від 03 лютого 2020 року 

«Про склад відбіркових комісій», а саме: 

 - Трандафір І.В. - старшого лаборанта кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії, вивести зі складу відбіркової комісії за 

спеціальностями 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 

Садівництво і виноградарство; 

 - Бикову Н.В.- старшого лаборанта кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії,  ввести до складу відбіркової комісії за 

спеціальностями 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 

Садівництво і виноградарство. 

 Внести зміни до наказу №27-заг від 03 лютого 2020 року «Про склад 

предметних екзаменаційних комісій», а саме: 

 -ввести до складу предметної екзаменаційної комісії  з української 

мови Івлєву С.М. старшого викладача кафедри мовної та загально 

гуманітарної підготовки для іноземців ОНУ ім.І.І.Мечнікова. 

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

про зміни у Переліку галузей знань та спеціальностей (основних, 

споріднених та не споріднених) для вступу до ОДАУ (додаток 3 до Правил 

прийому у 2020 році). 

 Ухвалили: відповідно до розділу ІІІ п.3 Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України у 2020 році, за поданням деканів факультетів 

внести зміни до Переліку галузей знань та спеціальностей (основних, 

споріднених та не споріднених) для вступу до ОДАУ для здобуття освітнього 

ступеню бакалавра (зі скороченим терміном навчання) за спеціальностями, 

зазначених в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка 

(додаток 3 до Правил прийому у 2020 році). 



193 – Геодезія та землеустрій 

Бакалавр (зі 

скороченим 

терміном 

навчання) на 1 

курс 

1р. 10міс. 2р. 10міс. 

диплом 

молодшого 

спеціаліста 

Усі спеціальності, крім тих, які 

входять до галузей знань: 01 

Освіта/Педагогіка; 02 Культура і 

мистецтво; 06 Журналістика; 21 

Ветеринарна медицина; 22 Охорона 

здоров'я 

 

201 Агрономія 

Бакалавр 

(зі 

скорочен

им 

терміном 

навчання

) на 1 

курс 

2р. 

10міс. 

3р. 7 

міс. 
диплом молодшого спеціаліста 

5.09010101 Промислове квітництво; 

5.09010102 Організація і технологія 

ведення фермерського господарства; 

5.09010103 Виробництво і переробка 

продукції рослинництва; 5.09010303 

Зелене будівництво і садово-паркове 

господарство; 5.12010101 Лікувальна 

справа 

 

202 Захист і карантин рослин 

Бакалавр (з 

нормативним 

терміном навчання) 

на 2 курс 

2р. 

10міс. 

3р. 7 

міс. 

диплом 

молодшого 

спецаліста 

5.09010101 

Промислове 

квітництво; 

5.09010102 

Організація і 

технологія 

ведення 

фермерського 

господарства; 

5.09010103 

Виробництво і 

переробка 

продукції 

рослинництва 

диплом 

молодшог

о 

спеціаліст

а, 

бакалавра 

Усі інші 

спеціальності 

 

203 Садівництво і виноградарство 

Бакалавр (з 

нормативним 

2р. 

10міс
3р. 7 

диплом 

молодшог

5.09010101 Промислове 

квітництво; 5.09010102 

диплом 

молодш

Усі інші 

спеціально



терміном 

навчання) на 2 

курс 

. міс. о 

спецаліста 

Організація і технологія 

ведення фермерського 

господарства; 5.09010103 

Виробництво і переробка 

продукції рослинництва 

ого 

спеціалі

ста, 

бакалавр

а 

сті 

 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

Бакалавр (зі 

скороченим терміном 

навчання) на 1 курс 

2р. 10міс. 
3р. 10 

міс. 

диплом 

молодшого 

спеціаліста,  

5.09010201 Виробництво та 

переробка продукції тваринництва; 

5.09010202 Бджільництво; 

5.09010203 Звірівництво; 

5.09020101 Рибництво і 

аквакультура 

204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 

207 Водні біоресурси та 

аквакультура; 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології; 211 Ветеринарна 

медицина; 212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія та експертиза 

 

208 Агроінженерія 

Бакалавр  (зі 

скороченим 

терміном 

навчання) на 1 

курс 

2р. 10 міс. 3р. 6 міс. 

диплом 

молодшого 

спеціаліста 

5.05050204 Експлуатація та 

ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і 

обладнання; 5.05050307 

Виробництво автомобілів і 

тракторів; 5.05070205 

Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і 

тракторів; 5.07010602 

Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів; 5.091902 

Механізація сільського 

господарства; 5.10010201 

Експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового 

виробництва 

274 Автомобільний транспорт, 

5.10010102 Монтаж, 

обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі; 

5.12010106 Стоматологія 



ортопедична 

 

 Голосували відкритим голосуванням 17 присутніх осіб із 21 членів 

приймальної комісії. 

 


