
Протокол №7 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 08 липня 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 зарахування іноземних громадян для здобуття освітнього ступеня 

магістра на основі освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 

073 Менеджмент, 211 Ветеринарна медицина. 

2. Про організацію вступної кампанії  у зв’язку із запровадженням 

карантину. 

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

про зарахування іноземних громадян для здобуття освітнього ступеня 

магістра на основі освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 073 

Менеджмент, 211 Ветеринарна медицина. 

 Ухвалили: зарахувати  іноземних громадян для здобуття освітнього 

ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями: 

- 211 Ветеринарна медицина: -Ель Баз Хасан Амін; -Кадрі Баха Еддіне; 

-Шафі Муніра; 

- 073 Менеджмент  Лі Вей. 

 2. .Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

М.Г. про організацію вступної кампанії  у зв’язку із запровадженням 

карантину (лист МОН України від 07.07.2020року № 1/9-365). 



 Ухвалили:  у зв’язку із запровадженням карантину  відповідно до Указу 

Президента України №103/2020 строки проведення чергових призовів 

перенесено на травень-липень 2020 року.  

 З метою забезпечення конституційних прав громадян України віком від 

20 років на здобуття ступеня освіти магістра МОН України рекомендує ЗВО 

здійснювати попередню реєстрацію таких вступників за їх зверненнями. 

 3.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 (додаток 3 до Правил 

прийому у 2020 році). для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі 

ОКР молодшого спеціаліста, магістра на основі здобутого раніше ступеню 

вищої освіти, магістра ветеринарного спрямування на основі ОКР молодшого 

спеціаліста, ступеню магістра, ОКР спеціаліста, а саме: 

208 - Агроінженерія 

Бакалавр  (з 

нормативн

им 

терміном 

навчання) 

на 2 курс 

2р. 

10міс. 

3р. 10 

міс. 

диплом 

молодшого 

спеціаліста, 

бакалавра, 

спеціаліста, 

магістра 

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 

Магістр  
1р. 4 

міс. 

1р. 4 

міс. 

диплом 

бакалавра, 

спеціаліста 

133 Галузеве машинобудування;                             

208 Агроінженерія; 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка; 6.100102 

Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва; 6.050702 

Електромеханіка; 7.10010203 Механізація 

сільського господарства 

 

 



211 Ветеринарна медицина 

Магістр 

(зі 

скороче

ним 

терміно

м 

навчан

ня) на 1 

курс 

4р. 

10міс

. 

диплом 

молодшог

о 

спеціаліст

а 

211 Ветеринарна 

медицина 

диплом 

молодшого 

спеціаліста, 

бакалавра, 

спеціаліста, 

магістрп 

221 Стоматологія; 

222 Медицина, 223 

Медсестринство; 224 

Технології медичної 

діагностики та 

лікування; 226 

Фармація 

диплом 

бакалавра, 

спеціаліста, 

магістра 

6.040102 Біологія, 

усі спеціальності з 

кодами 7.04010201 – 

7.04010213, 

8.04010201 – 

8.04010213, 

7.12010001 

Лікувальна справа 

Магістр  

5р. 

10міс

. 

  

диплом 

бакалавра, 

спеціаліста, 

магістра 

Усі інші 

спеціальності 

 

 Голосували відкритим голосуванням 17 присутніх із 21 членів 

приймальної комісії. 

 

 

 

 

 

 

 


