
Протокол №9 

Засідання приймальної комісії Одеського державного аграрного університету 

від 22.06. 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  прийом документів від вступників, які вступають на основі 

вступних випробувань для здобуття ОС магістрів.  

2. Про прийом документів від вступників, які вступають на основі 

вступних випробувань для здобуття ОС магістрів на основі здобутого 

раніше ОС магістра, ОКР спеціаліста. 

3. Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників, які мають 

право на спеціальні умови. 

4. Про участь у нараді МОН України з питань вступної кампанії 2021 

року. 

 

1.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про прийом документів від вступників, які вступають на основі 

вступних випробувань для здобуття ОС магістрів у період з 22 червня по 25 

червня. 

Ухвалили: відповідно до п.14 розділу VІІІ Правил прийому до ОДАУ у 

2021 році у період з 22 червня по 25 червня  можуть здавати іноземну мову 

замість ЄВІ: 

- особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті через 

наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та 

патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 

серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; 

- особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують 

створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих 



(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201— 0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 

0601, 0701, 0702; 

- вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 01 квітня 2020 

року. 

2. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про прийом документів від вступників, які вступають на основі 

вступних випробувань для здобуття ОС магістрів на основі здобутого раніше 

ОС магістра, ОКР спеціаліста. 

Ухвалили: під час вступу на не бюджетні конкурсні пропозиції, які 

згідно з Умовами прийому та Правилами прийому до ОДАУ у 2021 році 

передбачають складання єдиного вступного іспиту,  вступники на основі 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх 

вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти 

відповідний вступний іспит у Одеському державному аграрному 

університеті. 

3. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. щодо інформаційних матеріалів про документи вступників, які мають 

право на спеціальні умови під час в  ступу для здобуття вищої освіти в 2021 

році (лист МОН України № 1/9-311 від 14.06.2021 року). 

Ухвалили: у практичній роботі приймальної комісії обов’язково 

використовувати  інформаційні матеріали щодо документів вступників, які 

мають право на спеціальні умови під час вступу для здобуття вищої освіти у 

2021 році. Забезпечити дотримання норм законодавства при прийомі заяв та 

документів від категорій вступників, які мають право на спеціальні умови. 

4.Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії  Бельдій 

М.Г. про участь у нараді МОН України з питань вступної кампанії 2021 року. 

Ухвалили:  23 червня 2023 року о 11.00  в онлайн режимі взяти участь у 

нараді-семінарі МОН України з питань вступної кампанії 2021 року. 

Голосували відкритим голосуванням 19 із 19 членів приймальної 

комісії. 


