
Протокол №8 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 10.06. 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 відбіркових комісій. 

2. Про зміни у складі фахової екзаменаційної комісії. 

3. Про затвердження графіку роботи приймальної комісії на період прийому 

електронних заяв від вступників.  

4. Про зміни до Правил прийому ОДАУ у 2021 році. 

5.Про перерозподіл ліцензії (створення небюджетних пропозицій за ОП 

Флористика з садовим мистецтвом, 229 Громадське здоров’я) . 

 

1.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про зміни у складі відбіркових комісій. 

Ухвалили: внести зміни до наказу від 20 січня 2021 року №21-заг «Про 

склад відбіркових комісій приймальної комісії Одеського державного 

аграрного університету», а саме: 

- ввести до складу відбіркової комісії за спеціальністю 204 Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва Чебан А.І. – старший 

лаборант кафедри генетики, розведення та годівлі. 

2. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про зміни у складі фахової екзаменаційної комісії. 

Ухвалили: внести зміни до п. 2 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: 



-  Створити фахову атестаційну комісію для здобуття ступеню магістр 

на основі раніше здобутого  ступеню бакалавра, магістра, освітньо-

кваліфікаційного рівня  спеціаліста за спеціальністю 229 Громадське 

здоров’я у складі: 

Роша Л.Г. – доцент кафедри нормальної та патологічної морфології та 

судової ветеринарії; 

Сукманський О.І. – професор кафедри фізіології, патофізіології та 

біохімії. 

- З метою перевірки набуття компетентностей та результатів навчання, 

що визначені стандартом вищої освіти зі спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, створити фахову атестаційну комісію 

для здобуття ступеню магістр на основі раніше здобутого ступеню бакалавра, 

магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста у складі:  

Решетніченко О.П. - голова комісії, директор навчально-наукового 

інституту біотехнологій та аквакультури; 

Сусол Р.Л. – завідувач  кафедри ТВППТ д.н. – член комісії.   

Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій М.Г. 

про затвердження графіку роботи приймальної комісії на період прийому 

електронних заяв від вступників. 

Ухвалили: Встановити порядок роботи приймальної комісії: 

Робочі дні Години роботи Перерва на обід 

 
1 зміна 2 зміна 1 зміна 2 зміна 

Понеділок 8.00-16.30  10.30-19.00 11.00-11.30 14.30-15.00 

Вівторок 8.00-16.30 10.30-19.00 11.00-11.30 14.30-15.00 

Середа 8.00-16.30 10.30-19.00 11.00-11.30 14.30-15.00 

Четвер 8.00-16.30 10.30-19.00 11.00-11.30 14.30-15.00 

П’ятниця 8.00-16.30 10.30-19.00 11.00-11.30 14.30-15.00 

Субота 8.30-14.00 8.30-14.00 Без перерви 

Неділя Вихідний 

03.06; 16.07; 23.07; 02.08; 07.08; 16.08; 09.08 - до 18.00 

 

 



4.Слухали: проректора з НП та МР  І.В. Малецьку щодо внесення змін до Правил прийому ОДАУ у 2021 році, 

відповідального секретаря приймальної комісії М.Г. Бельдій. 

Ухвалили: закріпити у Правилах прийому до ОДАУ у 2021році, наступні зміни:  

 у додатку 3 (п.3 розділу ІІІ) : 

208 - Агроінженерія 
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Усі спеціальності, крім тих, які входять до галузей знань: 01 

Освіта/Педагогіка; 02 Культура і мистецтво; 06 

Журналістика; 21 Ветеринарна медицина; 22 Охорона 

здоров'я 
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208 Агроінженерія; 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка; 

6.100102 Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва; 6.050702 

Електромеханіка 
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208 Агроінженерія, усі спеціальності галузі 

знань 1001 Техніка та енергетика аграрного 

виробництва, 7.10010203 Механізація 

сільськогогоподарства 

  

203 Садівництво та виноградарство 
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5.09010101 Промислове квітництво; 5.09010102 

Організація і технологія ведення фермерського 

господарства; 5.09010103 Виробництво і 

переробка продукції рослинництва 
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229 Громадське здоров’я 

1 Магістр 
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 229 Громадське здоров’я диплом 

бакалавра, 

спеціаліста

, магістра 

Усі інші спеціальності 

 

 

 

 

 

 



 у додатку 6 (п.2, розділ VII): 

1 2 3 4 5 6 7 

203 

Садівництво та 

виноградарство 

Флористика з 

садовим 

мистецтвом 

небюджетна 

1. Українська мова 0,25 

0,1 - - 

2. Біологія  0,35 

3. Історія України 

або математика, або 

іноземна мова, або 

географія, або 

фізика, або хімія 

0,3 

229 

Громадське 

здоров’я 

небюджетна 

1. Українська мова 0,3 

0,1 - - 
2. Математика 0,4 

3. Біологія або хімія, 

або фізика 
0,2 

Молодший бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста 

Код та назва 

спеціальності 
Вид пропозиції 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів) 

Вага конкурсних 

предметів  

Коледж управління біоресурсами 

204 

Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції 

тваринництва 

небюджетна 

1. Українська мова 0,3 

2.Математика або історія України, або 

іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,3 

3. Фаховий іспит 0,4 

Молодший бакалавр на основі ОПС фахового молодшого бакалавра 
Код та назва 

спеціальності 
Вид пропозиції 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів) 

Вага конкурсних 

предметів  

Коледж управління біоресурсами 

204 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

небюджетна 

1. Українська мова 1 

2.Математика або історія України, або 

іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

1 

229 

Громадське 

здоров’я 

небюджетна 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної 

мови 
0,4 

2. Фаховий іспит 0,6 

 

 

 Доповнити  Правила прийому до ОДАУ у 2021 році додатком 10 

та викласти його у наступній редакції: 

Додаток 10 

до Правил прийому до                                                                                                                                     

Одеського державного      

аграрного університету 

 в 2021 році 

Порядок 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 

 Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини  

четвертої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», абзацу першого 

частини третьої статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту», 

визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та 

особливі умови прийому для здобуття вищої, фахової передвищої освіти до 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – заклади освіти) 

особами, які проживають на тимчасово окупованій території окремих районів 

Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення, із наданням можливостей вступати у межах встановлених квот до 

Одеського державного аграрного університету. 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.Цей Порядок поширюється також на осіб, які переселилися з 

тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя, тимчасово 

окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей 

після 1 січня у рік вступу. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

заявник - особа, яка: 

після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної 

загальної середньої освіти території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя; 

після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти 

або повної загальної території окремих районів Донецької та Луганської 

областей; 

проживає на тимчасово окупованих територіях України або території 

населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 

зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 

лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 07 листопада 2018 року N 79-р) (далі тимчасово окуповані 



території України), отримала документ про базову середню освіту або повну 

загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях 

України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти; 

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить 

інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів 

навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованих 

територіях України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження 

річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація 

заповнюється згідно з додатком 1 цього Порядку та підписується заявником 

особисто. 

У цьому порядку термін "тимчасово окупована територія України 

Автономної Республіки Крим та м.Севастополя» вживається в значенні,  

наведеному в Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України», термін 

"тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської 

областей" вживається в значенні, наведеному в Законі України "Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській 

областях". 

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації для здобуття вищої, 

фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти таких 

категорій заявників: 

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих 

територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та 

здобувають освіту на відповідному рівні вперше; 

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, особи, яким надано статус біженців Україні, особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 

закордонного українця, які перебувають на території України на законних 

підставах та проживають на тимчасово окупованих територіях України або 

на території населених пунктів на лінії зіткнення. 



4. Заявники мають право на: 

 проходження річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації; 

 отримання документа державного зразка про базову середню 

освіту або повну загальну середню освіту; 

 прийом до Одеського державного аграрного університету для 

здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) 

за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання (за вибором заявника); 

 прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-

технічної) освіти; 

 безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на 

підготовчих курсах Одеського державного аграрного університету 

тривалістю до одного року з  наступним вступом до закладів вищої освіти як 

внутрішньо переміщені особи у порядку, визначеному Умовами прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти. 

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово 

окупованій території Автономної республіки Крим, м. Севастополя та  

окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються. 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗАЯВНИКАМИ 

1.Організацію роботи із заявниками здійснюють освітній центр "Крим-

Україна" (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополь) та освітній центр "Донбас-Україна" (для 

заявників з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та 

Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення (далі 

– Центри) в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади вищої або 

фахової передвищої освіти. 

2.Центри створюються на базі закладів вищої або фахової передвищої 

освіти, яким встановлюються квоти для зарахування заявників для здобуття 

вищої або фахової передвищої освіти на конкурсних засадах за кошти 

державного (регіонального) бюджету спільно із закладами загальної 

середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами 



управління освітою Київської міської державної адміністрації та обласних 

державних адміністрацій серед закладів середньої освіти відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання 

та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа 

державного зразка про базову середню освіту та повну загальну середню 

освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі -уповноважені заклади 

загальної середньої освіти).  

Центр функціонує на правах підрозділу приймальної комісії Одеського 

державного аграрного університету. 

Керівником Центру призначається один із заступників відповідального 

секретаря приймальної комісії. 

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, 

правила прийому та встновлені квоти розміщується на веб-сайтах 

Міністерства освіти і науки України та закладів освіти. 

3. Центр: 

 надає консультації та сприяє в оформленні декларації заявника; 

 забезпечує консультування заявника щодо річного оцінювання 

(зразки тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій 

тощо); 

 сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації заявника з української мови та історії України, видачі 

йому документів державного зразка про базову середню освіту 

або повну загальну середню освіту (відповідальний - 

уповноважений заклад загальної середньої освіти); 

 організовує оформлення документів заявника як вступника, 

проведення вступного випробування (вступних випробувань) до 

закладу освіти (з обов'язковою особистою участю заявника) та (в 

разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації 

для вступу до закладів вищої або фахової передвищої освіти 

(відповідальний - базовий заклад освіти), до закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти; 



 сприяє поселенню заявника на час проходження річного 

оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення 

вступного випробування до гуртожитку закладу освіти; 

 сприяє отриманню заявником документів, що посвідчують особу; 

 забезпечує консультування заявника щодо можливості навчання 

на підготовчих курсах. 

4.Центр працює з 07 червня до 24 вересня. 

 

III. ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЗАЯВНИКАМИ ДОКУМЕНТІВ 

ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Заявники для отримання документів про повну загальну середню 

освіту, необхіднх для здобуття ступенів вищої освіти, проходять річне 

оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою 

здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти. 

2. Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до 

уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з 

наказом його керівника та за: 

 заявою (для повнолітніх заявників); 

 за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про 

народження; 

 заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників 

(для неповнолітніх заявників). 

 Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у 

супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її 

законними представниками. 

Під час подання заяви заявник пред'являє особисто документ, що 

посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження. 

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з 

вклеєною до неї фотокарткою. 



Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання 

електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі 

цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати 

наведену в декларації інформацію. 

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому 

порядку. Оригінали документів повертаються заявнику. 

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, 

зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих 

класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші 

строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про 

зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати 

початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи 

Центрів. 

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані 

на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно 

пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної 

загальної середньої освіти. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 

посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про 

загальну середню освіту як "атестований". Результати річного оцінювання з 

української мови та історії України визначаються відповідно до 

результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються 

у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал 

документа про освіту розраховується як середній бал результатів 

державної підсумкової атестації. 

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне 

оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про 

індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 

року N 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 
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року за N 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 

лютого 2021 року N 160). При цьому заявникові видається новий додаток до 

документа про повну загальну середню освіту. 

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому 

закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України 

відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 

2018 року N 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 

2019 року за N 8/32979. 

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає 

заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний 

документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та 

після отримання від відповідного органу управління освітою видає його 

відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та 

повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 

2003 року N 811, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 

2004 року за N 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 13 серпня 2007 року N 737). 

 

IV. Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти 

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на 

основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

середньої або повної загальної середньої освіти. 

2.Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової 

передвищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного 

(регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. 
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3. Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, 

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 Центру, 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 цього Порядку. 

 Доповнити  Правила прийому до ОДАУ у 2021 році додатком 12 

та викласти його у наступній редакції:  

 

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 
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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 – 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. 

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 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141706.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141706.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141706.html


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. 

 

 Доповнити  Правила прийому до ОДАУ у 2021 році додатком 13 

та викласти його у наступній редакції: 

ПОРЯДОК  

організації та проведення  

Всеукраїнських олімпіад Одеського державного аграрного 

університету для професійної орієнтації вступників на основі 

повної загальної середньої освіти 

 Даний Порядок визначає основні завдання, організацію та умови 

проведення Всеукраїнських Олімпіад Одеського державного аграрного 

університету. 

 Порядок розроблено на основі наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.12.2016 № 1587 «Про затвердження Положення про 

Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти», «Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році», 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від «15»жовтня 

2020 р. № 1274 та Правил прийому на навчання до Одеського державного 

аграрного університету на 2021 рік. 

I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.1. Порядок організації та проведення Всеукраїнських олімпіад 

Одеського державного аграрного університету для професійної орієнтації 



вступників на основі повної загальної середньої освіти розроблено на основі 

наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2016 № 1587 «Про 

затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального 

закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти», «Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2021 році», затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від ««15»жовтня 2020 р. № 1274 та Правил прийому на 

навчання до Одеського державного аграрного університету на 2021 рік. 

1.2. Порядок організації та проведення Всеукраїнських олімпіад 

Одеського державного аграрного університету для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти (далі – Порядок) 

визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади (далі – 

Олімпіада) Одеського державного аграрного університету (далі – 

Університет) для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти.  

1.3. Основними завданнями Олімпіади є: 

-  виявлення, розвиток обдарованих вступників; 

-  надання їм допомоги у виборі професії; 

-  залучення їх до навчання в Університеті; 

-  реалізація здібностей талановитих учнів. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЛІМПІАД 

2.1.Організатором та координатором проведення Олімпіад є Одеський 

державний аграрний університет, який здійснює організаційно-методичне 

забезпечення. 

2.2.Для складання завдань Олімпіад Університет формує предметно-

методичні комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі, у складі не 

більше п’яти осіб. Члени предметно-методичної комісії забезпечують 

науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту 

оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є 

членом предметно-методичної комісії, не допускається. 

2.3.Для проведення Олімпіад на належному рівні, Університет створює 

організаційні комітети, які відповідають за організаційне та методичне 

проведення Олімпіад. 

2.4.До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну 

загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну 

загальну середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіади. 

2.5.Учасники Олімпіад мають право ознайомитись з відповідями 

(розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, 



та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття 

остаточних підсумків. 

2.6.Олімпіади проводяться у два тури - дистанційний та очний. 

2.7. Результати розв’язування завдань виконаних учасниками Олімпіади, 

оцінюються за 100 бальною шкалою - від 0 до 100 балів. 

2.8. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади 

ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті Університету, та 

розв’язують їх. 

2.9. Другий тур Олімпіади проводиться в Університеті. До участі в 

другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 балів у 

дистанційному турі. 

2.10. Організаційні комітети Олімпіад зобов’язані не пізніше ніж за 

місяць до проведення другого туру Олімпіад повідомити загальноосвітні 

навчальні заклади сіл та селищ щодо проведення таких Олімпіад. 

2.11.Додаткові бали нараховуються учасникам Олімпіад, які набрали не 

менше ніж 90 балів у другому турі. Додаткові бали до одного з предметів 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання встановлюються в обсязі 

від 1 до 20 балів ( див. додаток). 

ІІІ. ФОРМУВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

3.1. Для розгляду апеляцій учасників оргкомітетом Олімпіад 

створюється апеляційна комісія. 

3.2. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності 

оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право після 

кожного туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяви до апеляційної 

комісії та одержувати письмові відповіді до підбиття остаточних підсумків 

відповідного туру. 

3.3. Строки подання апеляції визначаються організаційним комітетом, 

про що повідомляється учасникам перед початком змагань. У заяві учасник 

Олімпіади повинен зазначити причину апеляції. 

3.4. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї 

комісії та надається для ознайомлення заявнику. 

ІV ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ОЛІМПІАД 

4.1. Громадські організації мають право вести спостереження за 

проведенням Олімпіад.  



4.2. Університет створює належні умови для присутності громадських 

спостерігачів на Олімпіаді. 

4.3. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями 

Олімпіади виключно після її проведення. 

Додаток 

Розподіл додаткових балів, що нараховуються до одного з 

предметів сертифіката ЗНО у ІІ етапі Олімпіади 

Кількість балів, набраних 

учасником у ІІ етапі Олімпіади 

Додаткові бали (1-20) 

90-92 5 

93-95 10 

96-98 15 

99-100 20 
 

5. Слухали: проректора з науково-педагогічної та методичної роботи, 

заступника голови приймальної комісії  Малецьку І.В. про перерозподіл 

ліцензії (створення не бюджетних  пропозицій для здобуття ОС бакалавра за 

спеціальністю 203 Садівництво і виноградарство ОП Флористика з садовим 

мистецтвом денної форми здобуття освіти, ОС магістра 229 Громадське 

здоров’я денної і заочної форми здобуття освіти) . 



Ухвалили: здійснити перерозподіл ліцензійного обсягу за ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти,  ОС 

магістра на основі ОС бакалавра. Додаток 5 до Правил прийому до ОДАУ у 2021році викласти у наступній редакції (п.5 розділу 

ІV): 

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 назва спеціальності / 

освітньої програми 
Освітній рівень 

Ліцензований 

обсяг 

Розподіл ліцензованого обсягу 

денна форма 

здобуття освіти 

заочна форма 

здобуття освіти 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
05 – Соціальні та 

поведінкові науки 
051 – Економіка  

бакалавр 100 65 35 

магістр 90 35 55 

2 
07 – Управління та 

адміністрування  

071 – Облік і оподаткування 
бакалавр 130 60 70 

магістр 95 35 60 

073 – Менеджмент 
бакалавр 150 75 75 

магістр 90 35 55 

3 
19 – Архітектура та 

будівництво 
193 - Геодезія та землеустрій 

бакалавр 145 75 70 

магістр 100 40 60 

4 
20 – Аграрні науки та 

продовольство 

201 – Агрономія 
бакалавр 120 60 60 

магістр 95 45 50 

202 – Захист і карантин рослин 
бакалавр 60 30 30 

магістр 30 10 20 

203 – Садівництво та виноградарство 
бакалавр 110 50 60 

магістр 30 10 20 

203 – Садівництво та виноградарство 

освітня програма Флористика з 

садовим мистецтвом 
бакалавр 10 10 - 

204 – Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

молодший бакалавр 50 25 25 

бакалавр 150 100 50 

магістр 50 25 25 



22 

208 – Агроінженерія 
бакалавр 170 85 85 

магістр 50 25 25 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
21 – Ветеринарна 

медицина 

211 – Ветеринарна медицина 

магістр на основі ПЗСО 

150 

110 

- 

магістр на основі ОКР 

молодшого спеціаліста 
24 

магістр на основі здобутого 

рівня освіти бакалавра / 

спеціаліста / магістра 

16 

212 – Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

магістр на основі ПЗСО 

100 

40 

магістр на основі ОКР 

молодшого спеціаліста 
35 

магістр на основі здобутого 

рівня освіти бакалавра / 

спеціаліста / магістра 

25 

6 22 – Охорона здоров’я 229 – Громадське здоров’я 
бакалавр 15 15 - 

магістр 30 15 15 
 

 

Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної комісії. 
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