
Додаток 12  

до Правил прийому до Одеського державного  

аграрного університету в 2021 році 
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ОСІБ  З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ  

 

Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому для здобуття вищої 

освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 

жовтня 2020 року N 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 

2020 року за N 1225/35508 (далі - Умови прийому), з урахуванням особливостей, 

визначених Порядком прийому для здобуття ступеня вищої освіти осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 

Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, 

затверджуються Вченою  радою як додаток до правил прийому до Одеського 

державного аграрного  університету (далі - Правила прийому). 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.Заявник має право вступати до Одеського державного аграрного 

університету для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра 

(магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти. 

2.Заявник має право вступати для здобуття ступеня вищої освіти на місця, що 

фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних 

та юридичних осіб. 

3. Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один освітній центр 

«Крим-Україна», «Донбас-Україна», у тому числі, в електронній формі (у разі вступу 

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) з наступним поданням 

документів, що підтверджують право на вступ за квотою. 

 4. Заявник може звернутись до освітнього центру Одеського державного 

аграрного університету «Крим-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) та "Донбас-Україна" (для 

заявників з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та 

Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення (далі – 
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Центр), у тому числі електронною поштою або іншими каналами зв'язку із 

зазначенням можливого строку прибуття для отримання Запрошення для 

проходження державної підсумкової атестації та/або участі у вступних 

випробуваннях для вступу через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-

Україна" за формою згідно з додатком 2 до Порядку прийому для здобуття ступеня 

вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих 

районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення. 

5. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи: 

✓ заява; 

✓ сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 

років (за бажанням); 

✓ довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності); 

✓ документ, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про 

народження. 

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію 

місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження 

факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у 

документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", копіях документів, 

до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію 

місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на 

відповідних територіях; 

✓ чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

✓ документ про освіту державного зразка та додаток до нього; 

✓ довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік 

вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до 

нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання. 
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6. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) за кошти 

державного бюджету приймаються в два етапи: 

⎯ до 12:00 години 20 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється 12:00 години 20 липня а 

зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 23 липня; 

⎯ до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 

22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 вересня. 

7. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну 

підсумкову атестацію, подає до Одеського державного аграрного університету 

документ про повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні 

іспити з предметів, визначених Правилами прийому. 

8. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) 

визначається Правилами прийому Одеського державного аграрного університету. 

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть 

використовуватись як оцінки вступних іспитів. 

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ 

1. Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця 

державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом 

відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені Умовами прийому 

до ЗВО України та Правилами прийому до ОДАУ. 

2. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах 

про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному заявникові 

присвоюється цифровий код у вигляді XXXX-ДДДДДДД, де XXXX відповідає коду 

закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - 

коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти. 

3. Зарахування заявників здійснюється: 



 

✓ на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно 

до Правил прийому, але не пізніше 24 вересня; 

✓ на заочну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти 

за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб - не пізніше 18 жовтня відповідно до Правил 

прийому до ОДАУ у 2021 році. 

4. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 

державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені 

Умовами прийому при вступі до ЗВО України у 2021 році та Правилами прийому до 

ОДАУ у 2021 році, з урахуванням особливостей, зазначених у Порядку прийому для 

здобуття ступеня вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій 

території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених 

пунктів на лінії зіткнення. 

5.Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання), які передбачені Умовами прийому при вступі до ЗВО України у 2021 

році та Правилами прийому до ОДАУ у 2021 році, обов'язково мають бути подані до 

приймальної комісії Одеського державного аграрного університету впродовж трьох 

місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений 

строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такого заявника. 

 


