
 Протокол №11 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 23.07. 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 закінчення прийому заяв і документів від вступників. 

2. Про зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування 

на місця державного замовлення за квотою-2. 

3. Про деякі питання організації набору іноземних громадян у 2021 році. 

 

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

про закінчення прийому заяв і документів від вступників. 

23 липня 2021 року, о 18:00 завершується прийом заяв та документів для 

вступників на бакалавра чи наскрізного магістра за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, якщо вони були 

складені з 1 до 13 липня. 

Подання оригіналів документів здійснюватиметься до 18:00 2 серпня 

(саме до цього часу необхідно або привезти документи, або ж надіслати 

поштою (з обов’язковим описом вкладень) чи електронною поштою з 

накладанням на сканкопії КЕП вступника). Укладання договору про навчання 

між Одеським державним аграрним університетом та вступником (за участі 

батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) 

здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. 

Ухвалили: протягом 24-25 липня 2021 року здійснити перевірку даних 

вступників в ЄДЕБО і виправити помилки. Рейтингові списки вступників 

розташувати на веб-сайті ОДАУ.  

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

про зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування за 



результатами вступних випробувань  на місця державного замовлення за 

квотою-2. 

До ОЦ «Донбас-Україна»  ОДАУ звернулись вступники, які мешкають на 

тимчасово окупованій території, для вступу за спрощеною процедурою для 

здобуття ОС магістра за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина, бакалавра 

за спеціальностями 073 Менеджмент та 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва.  

Ухвалили:відповідно до п.6 розділу VІІІ Правил прийому до ОДАУ 

рекомендувати до зарахування вступників: 

-  267-7473364 Микиту Дмитровича за спеціальністю 211 Ветеринарна 

медицина денної форми здобуття освіти за результатами  ЗНО для 

здобуття ОС магістра; 

-   267-7527407 Олександра Сергійовича за спеціальністю 073 

Менеджмент денної форми здобуття освіти за результатами ЗНО для 

здобуття ОС бакалавра; 

- 267-7607654 Мар’яна Максимівна за спеціальністю 204 ТВППТ заочної 

форми здобуття освіти за результатами проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації та вступного екзамену з 

біології.  

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

про деякі питання організації набору іноземних громадян у 2021 році. 

Ухвалили: відповідно до листа МОН України від 20.07.2021 р. № 1/11-

5069 про деякі питання організації набору іноземних громадян у 2021 році 

звернути увагу на необхідність формування додатки наказу про встановлення 

періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів освіти, включаючи строк, 

необхідний для виконання процедур вступної кампанії та оформлення 

документів, що дають право перебування на території України протягом 

навчання, який встановлюється закладом освіти в межах 90 календарних 

днів. 

Призначити Тарандушко А.О. відповідальну за формування довідок про 

навчання для іноземних здобувачів освіти. 

 Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної комісії. 

 


