
Протокол №10 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 20.08 2020 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні 18 з 20 членів приймальної комісії. 

Порядок денний: 

 1.Інформація щодо реєстрації вступників для участі у спеціально 

організованій сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

 2. Про зміни Правил прийому на навчання до Одеського державного 

аграрного університету у 2020 році. 

 3.Інформація щодо застосування сільського коефіцієнту. 

 4.Про встановлення розміру плати за проживання в гуртожитках ОДАУ 

на 2020/2021 н.р. 

 5.Про переведення на вакантні місця державного замовлення 

вступників, які були зараховані за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 6. Про допущену технічну помилку при внесенні заяви до ЄДЕБО. 

 

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

інформацію щодо реєстрації вступників для участі у спеціально 

організованій сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття 

освітнього ступеню магістра на основі освітнього ступеню бакалавра за 

спеціальностями: 

- 051 Економіка; 

-071 Облік і оподаткування; 

-073 Менеджмент; 

-193 Геодезія та землеустрій; 

-211 Ветеринарна медицина; 

- 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза. 



 Ухвалили: наказом МОН України від 06 серпня 2020 року №1010 

змінено терміни реєстрації та проведення спеціально організованої сесії 

єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови, яка проводиться  за 

рахунок коштів фізичних  осіб в установленому законодавством порядку для 

вступників, які зареєструвалися для участі в ЄВІ, але бажають повторно 

скласти ЄВІ та осіб, які не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ. 

 Реєстрація вступників для участі у спеціально організованій сесії ЄВІ 

проводитиметься з 17.08. до 25.08.2020 року включно. 

 Проведення спеціально організованої сесії ЄВІ відбудеться 19 вересня 

2020 року. 

 Інформацію про терміни реєстрації для участі в ЄВІ та проведення 

спеціально організованої сесії ЄВІ розмістити на сайті університету. 

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

про зміни Правил прийому на навчання до Одеського державного аграрного 

університету у 2020 році. 

 Ухвалили: на виконання наказу МОН України від 21 липня 2020 року 

№939 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів МОН 

України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2020 

року за № 790/35073 (набув чинності 18 серпня 2020 року) внести зміни до 

Правил прийому на навчання до ОДАУ у 2020 році, зокрема затвердити 

Правила прийому до ОДАУ вступників з тимчасово окупованих територій, як 

додаток до основних Правил прийму до ОДАУ. 

 Зазначеним наказом з метою реалізації Закону України від 03 липня 

2020 року №744-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про вищу 

освіту» щодо особливостей вступу до ЗВО осіб з тимчасово окупованої 

території АР Крим та м. Севастополя, Донецької та Луганської областей» 

внесено зміни до Умов прийому до ЗВО України у 2020році, а саме: 

- надати рекомендації до зарахування вступників за кошти державного 

бюджету за квотою-2 не пізніше 12.00 20 серпня 2020 року; 



- вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення до 10.00 22 серпня 2020 

року, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на 

інші місця державного замовлення; 

- зарахування такої категорії вступників за державним замовленням 

відбудеться не пізніше 15.00 22 серпня 2020 року; 

- заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення 

виключаються впродовж 22 серпня 2020 року. 

 Терміни роботи ОЦ Крим-Донбас-Україна продовжено до 23 жовтня 

2020 року. Завершальний етап зарахування вступників, які мають право на 

участь у конкурсному відборі в межах квоти-2, за кошти державного 

бюджету відбудеться не пізніше 15.00 23 жовтня 2020 року шляхом 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. 

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

про застосування сільського коефіцієнту. 

 Ухвалили: інформацію щодо застосування сільського коефіцієнту 

відповідно до листа МОН України №1/9-453 від 19.08.2020 р. взяти до уваги. 

 Операторам, членам відбіркової комісії за окремими спеціальностями 

здійснити ретельну перевірку документів вступників, які допущені до участі 

у конкурсному відборі з застосуванням сільського коефіцієнту. 

 Звернути увагу, що підтвердженням сільського коефіцієнту є довідка 

форма якої визначена у додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та 

порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2016 року №207. 

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

про встановлення розміру плати за проживання в гуртожитках ОДАУ на 

2020/2021 н.р. 



 Ухвалили:  інформацію про встановлення розміру плати за проживання 

в гуртожитках ОДАУ на 2020/2021 н.р., розмістити на стенді приймальної 

комісії, довести до відома вступників. 

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

про переведення на вакантні місця державного замовлення вступників, які 

були зараховані за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 Ухвалили:  на виконання наказу від 11.10.2019 року №1285 

зарахування вступників за державним замовленням для здобуття освітнього 

ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра ветеринарного 

спрямування  на основі повної загальної середньої освіти за денною формою 

здобуття освіти здійснюється 5 вересня 2020 року, переведення на вакантні 

місця державного замовлення для осіб, які мають на те право здійснюється не 

пізніше 15 вересня 2020 року. 

- 6. Слухали: заступника відповідального секретаря приймальної комісії, 

адміністратора ЄДЕБО Давиденко С.М. про допущену технічну помилку під 

час реєстрації у ЄДЕБО заяви Караповська Т.А. (акт №16535 від 

01.08.2020р.). 

- Ухвалили:  подану заяву Караповської Т.А. скасувати з причини зміни 

конкурсної пропозиції. 

 

 

 

 

 


