
Протокол №10 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 06.07. 2021 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 зарахування іноземних громадян на навчання для здобуття ОС 

магістра за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. 

2. Про зарахування іноземних громадян на навчання для здобуття ОС 

магістра за спеціальністю 073 Менеджмент. 

3. Про організацію прийому заяв та документів від вступників. 

4. Про лист МОН України 1/11-48/37 від 05.07.2021р. 

 1.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  

Бельдій М.Г. про зарахування іноземних громадян на навчання для здобуття 

ОС магістра за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. 

 Ухвалили: зарахувати іноземних громадян на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра за спеціальністю 211 

Ветеринарна медицина за кошти фізичних або юридичних осіб, а саме: 

Беннада Хамза, Боузаяне Мохаммед Ель Моез, Лаіфі Віссем. 

 2.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  

Бельдій М.Г. про зарахування іноземних громадян на навчання для здобуття 

ОС магістра за спеціальністю 073 Менеджмент. 

 Ухвалили: зарахувати іноземних громадян на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра за спеціальністю 073 

Менеджмент, а саме: Діалло Маріамма Кессо Бінта; Ду Чжанчен; Абу Бакр 

Мохамед Ванніс. 

 3.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  

Бельдій М.Г. про організацію прийому заяв та документів від вступників. 



 Ухвалили: відповідно до Правил прийому до ОДАУ у 2021 році 

реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження документів 

розпочалась 1 липня.  

Прийом заяв та документів розпочнеться 14 липня, а завершиться: 

 16 липня –  для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних 

іспитів, творчих конкурсів. 

 23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих 

конкурсів, які були складені з 1 по 13 липня.  

 Вступні іспити та творчі конкурси  проводяться з 1 по 13 

липня включно.  

 Співбесіди для вступу будуть проводитися з 17 до 19 липня включно. 

 Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі 

результатів ЗНО та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1,) буде 

не пізніше 28 липня. 

 Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 

18:00 02 серпня. 

 Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету 

проводиться 9 серпня. 

 За рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня. 

 Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди та за квотою-2 здійснюється не пізніше 12:00 

20 липня.  

 Зарахування цих категорії вступників за державним замовленням 

відбудеться не пізніше 15:00 23 липня. 

4.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про лист МОН України 1/11-48/37 від 05.07.2021р. щодо вступників з 

документами про ПЗСО, які містять помилки. 

Ухвалили: інформацію взяти до відома. 

Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної 

комісії. 


