
Протокол №1 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 30.12. 2020 року  

Голова приймальної комісії, ректор                     Брошков М.М. 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Бельдій М.Г. 

Присутні : Брошков М.М., Коваленко О.А.,  Данчук О.В., Малецька І.В., Балан Г.О., 

Малащук О.С., Ніколенко І.В., Родіонова К.О., Решетніченко О.П.,  Гурс  О.Ф., Ісмаїлов 

А.А., Бельдій М.Г., Давиденко С.М., Тарандушко А.О., Ожован О.О., Дідур Г.І., Цимбал 

Н.В., Богдан М.К., Гєрдєва А.О.   

Порядок денний: 

1. Про Правила прийому на навчання до Одеського державного аграрного університету у 

2021 році.  

2. Про розподіл ліцензійних місць для здобуття бакалавра і магістра в розрізі 

спеціальностей на денну і заочну форми здобуття освіти. 

3. Про склад приймальної комісії ОДАУ у 2021 році. 

 4. Про Положення про приймальну комісію ОДАУ. 

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

прийому на навчання до ОДАУ у 2021 році. 

 Ухвалили: Правила прийому на навчання до ОДАУ у 2021 році розроблені 

Приймальною комісією Одеського державного аграрного університету  відповідно до 

законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2021 році 

(далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2020 № 1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року 

за № 1225/35508, затверджені на Вченій раді ОДАУ (протокол №4 від 23.12.2020 р.) та 

оприлюднені на сайті університету та в ЄДЕБО. 

Правила прийому на навчання до Одеського державного аграрного університету 

діють протягом календарного року та оприлюднюються на веб-сайті (osau.edu.ua) 

університету державною мовою та вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2020 року. Правила 

прийому до аспірантури затверджені Вченою радою Одеського державного аграрного 

університету як додаток до Правил прийому. Затверджені Правила прийому до 

аспірантури діють протягом календарного року. 

 2.Слухали: деканів факультетів Малащук О.С., Родіонову К.С., Балан Г.О., 

директора коледжу Управління біоресурсами Ніколенка І.В., директора навчально-

наукового інституту біотехнологій та аквакультури Решетніченка О.П. про розподіл 

ліцензійних місць для здобуття бакалавра і магістра в розрізі спеціальностей на денну і 

заочну форми здобуття освіти. 

Ухвалили: розподілити ліцензійні місця для здобуття бакалавра і магістра в розрізі 

спеціальностей на денну і заочну форми здобуття освіти, а саме: 



 

Розподіл ліцензованого обсягу між формами здобуття освіти, бюджетними (відкритими/фіксованими) і небюджетними 

конкурсними пропозиціями в 2021 році 

№ 

з.п. 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та спеціальність Освітній рівень 
Ліцензова

ний обсяг 

Розподіл ліцензованого обсягу 

денна форма здобуття 

освіти 

заочна форма здобуття 

освіти 

бюджетні 

пропозиції 

небюджетні 

пропозиції 

бюджетні 

пропозиції 

небюджетні 

пропозиції 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
05 – Соціальні та 

поведінкові науки 
051 – Економіка  

бакалавр 100     

магістр 100     

2 
07 – Управління та 

адміністрування  

071 – Облік і оподаткування 
бакалавр 130     

магістр 100     

073 – Менеджмент 
бакалавр 150     

магістр 100     

3 
19 – Архітектура та 

будівництво 
193 - Геодезія та землеустрій 

бакалавр 145     

магістр 100     

4 
20 – Аграрні науки та 

продовольство 

201 – Агрономія 
бакалавр 120     

магістр 100     

202 – Захист і карантин 

рослин 

бакалавр 60     

магістр 30     

203 – Садівництво і 

виноградарство 

бакалавр 120     

магістр 30     

204 – Технологія виробництва 

і переробки продукції 

тваринництва 

молодший 

бакалавр 
100     

бакалавр 150     

магістр 50     

208 – Агроінженерія 
бакалавр 185     

магістр 50     

 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
21 – Ветеринарна 

медицина 

211 – Ветеринарна медицина 

магістр на основі 

ПЗСО 

 

  

 

магістр на основі 

ОКР молодшого 

спеціаліста 

  

магістр на основі 

здобутого рівня 

освіти бакалавра / 

спеціаліста / 

магістра 

  

212 – Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

магістр на основі 

ПЗСО 

100 

  

магістр на основі 

ОКР молодшого 

спеціаліста 

  

магістр на основі 

здобутого рівня 

освіти бакалавра / 

спеціаліста / 

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

склад приймальної комісії ОДАУ. 

 Ухвалили: для організації прийому вступників до Одеського 

державного аграрного університету у 2021 році створити приймальну 

комісію, склад якої затвердити наказом ректора.  

Склад приймальної комісії: 

Брошков М.М.  – ректор, голова комісії; 

 Малецька І.В. - проректор з науково-педагогічної та методичної 

роботи, заступник голови; 

 Данчук О.В. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків; 

 Коваленко О.А. – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи; 

 Ісмаїлов А.А. - проректор з господарської роботи; 

 Балан Г.О. – в.о декана агробіотехнологічного факультету; 

 Малащук О.С. – декан інженерно-економічного факультету; 

 Родіонова К.О.– в.о. декана факультету ветеринарної медицини; 

Ніколенко І.В. - директор коледжу Управління біоресурсами, заступник 

відповідального секретаря; 

Решетніченко О.П. - директор навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури; 

 Богдан М.К. – голова первинної профспілкової організації; 

 Гурс О.Ф. - завідувач Центру міжнародної освіти з підготовки 

іноземних громадян; 

 Цимбал Н.В. – голова студентської ради університету; 

 Гєрдєва А.О. - завідувач кафедри хірургії, акушерства та хвороб 

дрібних тварин; 

 Дідур Г.І. - доцент кафедри менеджменту; 

 Ожован О.О. - завідувач кафедри польових і овочевих культур; 

Бельдій М.Г. – відповідальний секретар приймальної комісії; 

Давиденко С.М. – адміністратор ЄДЕБО, відповідальна з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, перевірку достовірності даних в 

ЄДЕБО з питань освіти, заступник відповідального секретаря; 

Тарандушко А.О. – відповідальна за внесення даних до ЄДЕБО з 

питань освіти та обробки даних на ЕОМ. 

 

 4. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Бельдій 

М.Г. про Положення про приймальну комісію ОДАУ. 
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 Ухвалили: Положення про приймальну комісію Одеського державного 

аграрного університету затверджено на Вченій раді університету (протокол 

№4 від 23 грудня 2020 року) відповідно до Положення про приймальну 

комісію вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 (зі 

змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 

622 від 06.06.2016). Положення про приймальну комісію Одеського 

державного аграрного університету оприлюднити на офіційному веб-сайті 

(osau.edu.ua) університету. 

 

 Голосували відкритим голосуванням при наявності кворуму: присутні 

20  з 20 членів приймальної комісії. 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор                                                                 Михайло  БРОШКОВ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                              Марія БЕЛЬДІЙ 


