
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Приймальна комісія: тел. (048)-785-10-43, (048)-722-27-28 
                                         ел. пошта vstupodau@ukr.net  
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КРОК 1 
Вибрати не більше 4 спеціальностей для вступу ( у 2018 році ). 

В ОДАУ здійснюється прийом на наступні спеціальності:  

 051 Економіка 
 071 Облік і оподаткування 
 073 Менеджмент 
 193 Геодезія та землеустрій 
 201 Агрономія 
 202 Захист і карантин рослин 
 203 Садівництво та виноградарство 
 204 Технологія та переробка продукції тваринництва 
 208 Агроінженерія 
 211 Ветеринарна медицина 
 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза
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КРОК 2 
 
Вибрати університети та призначити  
пріоритет кожній заяві для вступу на 
бюджет.  
 
У 2018 році можна подати не більше 7 
заяв на бюджет з пріоритетністю від 1 
до 7 (1 – найвищий пріоритет) та 
необмежену кількість заяв на контракт 
( без пріоритетів ). 
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КРОК 3 
 
Визначити предмети ЗНО для вступу на 
обрані спеціальності в обраних університетах.  
 
Перелік конкурсних предметів для вступу на 
спеціальності в ОДАУ наведено на наступному 
слайді. 
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Код та назва спеціальностей 
Перелік конкурсних предметів 

на відкриті конкурсні пропозиції на небюджетні конкурсні пропозиції 

Агробіотехнологічний факультет

201 Агрономія; 
202 Захист і карантин рослин; 
203 Садівництво та виноградарство 

1.Українська мова та література; 
2.Біологія; 
3.Хімія або математика 

1.Українська мова та література; 
2.Біологія; 
3.Хімія або історія України 

Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій 

204 Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва; 
211 Ветеринарна медицина; 
211 Ветеринарна гігієна, санітарія 
та експертиза 

1.Українська мова та література 
2.Біологія 
3.Хімія або математика 

1.Українська мова та література 
2.Біологія 
3.Хімія або історія України 

Інженерно-економічний факультет 

051 Економіка 
071 Облік і оподаткування; 
073 Менеджмент 

1.Українська мова та література 
2.Математика 
3.Географія або іноземна мова 

1.Українська мова та література 
2.Математика 
3. Географія або історія України 

193 Геодезія та землеустрій 1.Українська мова та література 
2.Математика 
3.Географія або історія України 

- 

208 Агроінженерія 
1.Українська мова та література 
2.Математика 
3.Фізика або іноземна мова 

1.Українська мова та література 
2.Математика 
3.Фізика або історія України 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРОК 4 
 
Підготуватись та успішно скласти ЗНО 

 
 

Календар проходження ЗНО 
 

Реєстрація в термін з 06.02.2018р. по 19.03.2018р. 
Отримання запрошення 30.04.2018р. 
Основна сесія ЗНО в термін з 22.05.2018р. по 13.06.2018р. 
Остаточні результати здачі ЗНО 21.06.2018р. 
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРОК 5 
 

Після отримання результатів здачі ЗНО розрахувати власний конкурсний бал 
вступу за формулою: 
 
 

КБ=К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ, 
 

де К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти балів з предметів ЗНО; 
     К4 – ваговий коефіцієнт середнього балу додатку до атестату; 
     К5 – ваговий коефіцієнт результату підсумкової атестації за успішне 
закінчення підготовчих курсів ОДАУ; 
     П1, П2, П3 – бали ЗНО з конкурсних предметів; 
     А – середній бал додатку до атестату; 
    ОУ – бал підсумкової атестації за успішне закінчення підготовчих курсів 
ОДАУ 
 
Значення вагових коефіцієнтів в ОДАУ наведено на наступному слайді 
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Код та назва спеціальностей Вид 
пропозиції Перелік конкурсних предметів 

Ваговий 
коефіцієнт  
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Ваговий коефіцієнт 
додатку до атестату 
про повну загальну 

середню освіту 

Ваговий коефіцієнт 
балу за успішне 

закінчення 
підготовчих курсів 

ОДАУ 

Агробіотехнологічний факультет 
 
201 Агрономія; 
202 Захист і карантин рослин; 
203 Садівництво та виноградарство 

відкрита 

1. Українська мова та література 0,25 

0,1 

0,05 2. Біологія 0,4 

3. Хімія або математика 0,2 

небюджетна 

1. Українська мова та література 0,3 

 - 2. Біологія 0,4 

3. Хімія або історія України 0,2 

Факультет ветеринарної 
медицини та біотехнологій 
 
204 Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва 

відкрита 

1. Українська мова та література 0,25 

0,1 

0,05 2. Біологія 0,4 

3. Хімія або історія України 0,2 

небюджетна 

1. Українська мова та література 0,3 

- 2. Біологія 0,4 

3. Хімія або історія України 0,2 

211 Ветеринарна медицина; 
212 Ветеринарна гігієна, санітарія та 
експертиза 

відкрита 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 - 

2. Біологія 0,4 

3. Хімія або математика 0,2 

небюджетна 

1. Українська мова та література 0,3 

2. Біологія 0,4 

3. Хімія або історія України 0,2 
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Інженерно-економічний 
факультет 
 
051 Економіка; 
071 Облік і оподаткування; 
073 Менеджмент 

відкрита 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 - 

2. Математика 0,4 

3. Географія або іноземна мова 0,2 

небюджетна 

1. Українська мова та література 0,3 

2. Математика 0,4 

3. Географія або історія України 0,2 

193 Геодезія та землеустрій відкрита 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 - 2. Математика 0,4 

3. Географія або історія України 0,2 

208 Агроінженерія 

відкрита 

1. Українська мова та література 0,3 

0,1 - 

2. Математика 0,4 

3. Фізика або іноземна мова 0,2 

небюджетна 

1. Українська мова та література 0,3 

2. Математика 0,4 

3. Фізика або історія України 0,2 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Код та назва спеціальностей Вид пропозиції Перелік конкурсних предметів 

Ваговий 
коефіцієнт  
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Ваговий коефіцієнт 
додатку до атестату 
про повну загальну 

середню освіту 

Ваговий коефіцієнт 
балу за успішне 

закінчення 
підготовчих курсів 

ОДАУ 

Продовження таблиці 
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Розрахунок  конкурсного балу вступу на відкриту (бюджетну) конкурсну 
пропозицію на спеціальність 201 Агрономія. 

 
Вступник А склав наступні предмети ЗНО з такими балами: 
 
Українська мова та література – 140 балів; 
Біологія – 160 балів; 
Хімія – 120 балів. 
 
Середній бал додатку до атестату – 9,8 балів (178 балів за 200 бальною шкалою. 
Таблицю переведення наведено на сайті університету в додатку 7 до Правил прийому 
до ОДАУ). 
 
Вступник закінчив підготовчі курси ОДАУ і отримав 140 балів 
 
Конкурсний бал: 
 
КБ= 0,25*140+0,4*160+0,2*120+0,1*178+0,05*140=147,80 
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Коригування здійснюється шляхом множення конкурсного балу на наступні 
коефіцієнти: 

Регіональний коефіцієнт – 1,02 для усіх заяв; 
Галузевий коефіцієнт – 1,02 для заяв з пріоритетом 1 або 2 для спеціальностей: 

193 Геодезія та землеустрій ; 
201 Агрономія;  
202 Захист і карантин рослин;  
203 Садівництво та виноградарство; 
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; 
208 Агроінженерія. 

    В інших випадках галузевий коефіцієнт дорівнює 1. 
Сільський коефіцієнт: 

1,02  для вступників, які зареєстровані та проживають у селах або селищах не менше 
2 років та здобули повну загальну середню освіту у закладах, які знаходяться на 
території сіл, у рік вступу; 
1,05 для вище зазначених категорій вступників, які  вступають на спеціальності: 201 
Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, 204 
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, 208 Агроінженерія ; 
В інших випадках сільський коефіцієнт дорівнює 1. 
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(продовження прикладу, наведеного на слайді 10) 

Вступник А з конкурсним балом 147,8, який подав заяву з пріоритетом 2 на вступ до 

ОДАУ на спеціальність 201 Агрономія, проживає у селі 2 роки і закінчив там школу у 

2018 році. 
 
В результаті коригування його конкурсного балу вступник А отримує: 
КБ=((1,02*147,8)*1,02)*1,05=161,46 

сільський 
коефіцієнт 

регіональний 
коефіцієнт 

галузевий 
коефіцієнт 
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Переможцям ІІ туру Всеукраїнської олімпіади ОДАУ для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на 
спеціальності: 

   193 Геодезія та землеустрій; 
   201 Агрономія; 
   202 Захист і карантин рослин; 
   203 Садівництво та виноградарство; 
   204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 
   208 Агроінженерія 

нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного 
предмета при розрахунку конкурсного бала в ОДАУ в обсязі від 1 до 20 балів. 

УВАГА!!! 

13 



ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(продовження прикладу, наведеного на слайді 10) 
 

Вступник А приймав участь у Всеукраїнській олімпіаді в ОДАУ, став переможцем ІІ туру з 
біології та отримав 15 балів. Ці бали додаються до результату ЗНО з біології: 160+15=175 
 
Конкурсний бал: 
КБ= 0,25*140+0,4*175+0,2*120+0,1*178+0,05*140=153,8 
 
Коригування конкурсного балу: 
КБ=((1,02*153,8)*1,02)*1,05=168,01 
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРОК 6 
Створити електронний кабінет 

на сайті 

 ez.osvitavsim.org.ua 
 
у термін з 02.07.2018 по 25.07.2018 

(до 1800)
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

16

зазначити дійсну адресу власної електронної пошти на офіційному українському поштовому 
сервері (це логін для входу до особистого електронного кабінету, з якого здійснюється розсилка 
заяв на вступ тощо); 
зазначити та запам’ятати пароль для входу до електронного кабінету; 
зазначити серію та номер паспорту; 
зазначити серію та номер атестату про повну загальну середню освіту; 
зазначити середній бал додатка до атестата, обчислений за 12-бальною шкалою. Середній бал, 
введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно 
до подання першої заяви; 
зазначити номер, пін-код та рік отримання сертифіката(тів) ЗНО; 
зазначити номер контактного телефону; 
завантажити сканкопії: 

•додатка до атестату; 
•кольорової фотокартки розміром 3х4, яка в майбутньому буде на студентському квитку та у 
заліковій книжці; 
•для вступників, які претендують на нарахування сільського коефіцієнту, завантажити скан 
копію довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 02 березня 2016 року № 207), яка надається селищною радою (слайд 18); 

(продовження на наступному слайді) 
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(продовження) 
 
зазначити  заклад вищої освіти, до якого надсилається заявка, освітній ступінь 
(бакалавра або магістра), форму навчання (денна або заочна), спеціальність, 
пріоритет; 
бути уважним при виборі одного з трьох варіантів участі у конкурсі: 

•на бюджетні або контрактні місця (у випадку неотримання рекомендації 
на бюджет) – найбільш розповсюджений та оптимальний варіант; 
•виключно на бюджетні місця (у цьому випадку втрачається можливість 
участі у конкурсі на контракт, якщо не отримано рекомендацію на бюджет); 
•виключно на контракт (у цьому випадку втрачається можливіть участі у 
конкурсі на бюджет). 

 
В ОДАУ під час прийому заяв (у термін з 12.07.2018 по 25.07.2018 до 1800) 
працюватиме консультаційний центр для надання допомоги вступникам при 
поданні заяв в електронній формі 



18 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРОК 7 
 
Здійснити розсилку електронних заяв з електронного 
кабінету у термін з 12.07.2018 по 26.07.2018 (до 1800). 
 
Дозволено надавати 7 заяв на бюджетні пропозиції 
університетів та необмежену кількість заяв на контракт 
(небюджетні пропозиції) на 4 обрані спеціальності 
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРОК 8 
 
 
Очікування  публікації рейтингового списку вступників в 

обраному університеті на обрану спеціальність та 
отримання в електронному кабінеті рекомендації до 

зарахування на бюджет 01.08.2018р. 
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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРОК 9 

Якщо отримано рекомендацію до зарахування на бюджет, до приймальної комісії  
університету надати в паперовій формі документи у термін до 06.08.2018р. (до 1800). 

Перелік документів: 
оригінал та ксерокопія паспорту; 
оригінал військового квитка або приписного свідоцтва; 
оригінал атестату про повну загальну середню освіту та додаток до нього; 
оригінал(ли) сертифікату(тів) ЗНО (дійсні сертифікати попередніх років: 2016 та 
2017, крім сертифікатів з іноземної мови) та роздрукованої на сайті УЦОЯО (за 
адресою testportal.gov.ua) Інформаційної сторінки учасника ЗНО з переліком 
предметів та отриманими балами; 
4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см 
 для вступників, яким нараховано сільський коефіцієнт, надати оригінал довідки 
про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця 
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 02 березня 2016 року № 207), яка надається селищною радою (слайд 18). 
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КРОК 10 
 
 

Зарахування на 
бюджет  

 
07.08.2018р. 
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КРОК 11 
 
Вступ на контракт, в тому числі, якщо не отримано рекомендацію до 
зарахування на бюджет: 
 
надати до приймальної комісії оригінали документів (слайд 21) у термін до 
10.08.2018 (до 1800); 
зарахування на контракт 16.08.2018р. 
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Приймальна комісія ОДАУ 




