
Протокол №7 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 20.05. 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 зміни у складі приймальної комісії. 

2.Про зміни у складі відбіркових комісій. 

3.Про зміни у складі предметних, фахових екзаменаційних, апеляційних 

комісій та комісій для проведення співбесід. 

4. Про роботу освітніх центрів «Крим-Донбас-Україна». 

 

 1.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про зміни у складі приймальної комісії. 

  Ухвалили: у зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до 

наказу від 30 грудня 2021 року № 510-заг, а саме: 

 - вивести  зі складу приймальної комісії Балан Г.О. - виконуючу 

обов’язки декана Агробіотехнологічного факультету; 

 - ввести до складу приймальної комісії Іщенко І.О. - декана 

Агробіотехнологічного факультету. 

2. Внести зміни до наказу від 20 січня 2021 року №21-заг «Про склад 

відбіркових комісій приймальної комісії Одеського державного аграрного 

університету», а саме: 

 - вивести зі складу відбіркової комісії за спеціальностями 051 

Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент Казанджі А.В. - 

доцент кафедри менеджменту, к.е.н. 



- ввести до складу відбіркової комісії за спеціальностями 051 Економіка, 

071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент Барабаш С.В. –провідний 

фахівець кафедри обліку і оподаткування; 

- ввести до складу відбіркової комісії за спеціальностями  211 

Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

Семенченко Н.В.  - лаборанта кафедри фізіології, паразитології та біохімії. 

3. Внести зміни до п. 1 наказу від 26 січня 2021 року №30-заг «Про склад 

предметних, фахових екзаменаційних, апеляційних комісій та комісій для 

проведення співбесід Одеського державного аграрного університету», а саме: 

- ввести до складу предметної екзаменаційної комісії з іноземної мови 

Роман Л.Г. – доцент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних 

тварин, к.вет.н. 

- ввести до складу екзаменаційної комісії для проведення вступних 

випробувань з іноземними громадянами за спеціальностями 201 Агрономія, 

202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 204 

Технологія виробництва та переробки  продукції тваринництва; 211 

Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

Пожарицького О.П. – доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології 

та хімії, к.х.н.  

 4. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про роботу освітніх центрів «Крим-Донбас-Україна». 

12.06.2021 року відбулась нарада щодо особливостей вступної кампанії-2021 

для дітей з тимчасово окупованих територій України та початку роботи 

освітніх центрів «Крим-Україна» і «Донбас-Україна». Для організації вступу 

до закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-

технічної) освіти через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» 

затверджено новий Порядок прийому 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 затверджено новий 

https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-novij-poryadok-prijomu-osib-z-timchasovo-okupovanih-teritorij-nakaz-mon


Порядок прийому 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 (наказ МОН України від 1 березня 2021 

року  № 271 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 

року за № 505/36127). Порядок дозволить реалізувати право дітей з 

тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської 

областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на 

освіту, а саме: 

 проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; 

 отримання документа державного зразка про базову середню освіту або 

повну загальну середню освіту; 

 прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти 

(на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника); 

 прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-технічної 

освіти); 

 подання до 5 заяв на різні спеціальності через один освітній центр. 

 Вступати через освітні центри мають право особи, які:  

 мають український документ про освіту (дистанційна або екстернатна форма 

здобуття освіти); 

 не мають українського документа про освіту; 

 проходили ЗНО і мають відповідні сертифікати 2018, 2019, 2020 або 2021 

року; 

 не проходили ЗНО. 

Для того, щоб стати студентом ОДАУ, дитині з ТОТ необхідно 

дотримуватися наступного порядку. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/29.04/poryadok-08042021.pdf


1. Звернутись до ОЦ «Донбас-Україна» або «Крим-Україна» ОДАУ. 

2. Особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в ОЦ до 20 липня, 

щоб вступити на бюджетну форму здобуття освіти (квота-2), до 20 вересня – 

на контрактну форму. 

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи 

фармацевтичного спрямування): 

 прийом документів – до 20 липня; 

 вступні іспити – до 20 липня; 

 зарахування – до 23 липня. 

3. Скласти на базі ОЦ два іспити державної підсумкової атестації: українська 

мова та історія України. 

4. Скласти один профільний вступний іспит (встановлює ЗВО). Для вступу на 

спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість 

вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. 

Вступати можна лише через один освітній центр (подавати до 5 заяв). 

Освітні центри будуть працювати з 7 червня до 24 вересня 2021 року. 

Відповідальний за роботу ОЦ «Крим-Донбас-Україна» Ніколенко І.В. 

 Ухвалили:  інформацію взяти до відома. 

Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної комісії. 


