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РЕКОМЕНДАЦІЇ  ТА ПОРАДИ 

ВСТУПНИКАМ 2018 РОКУ 



ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ! 

 

Вступна кампанія 2018 року містить ряд особливостей, на які приймальна 

комісія Одеського державного аграрного університету рекомендує звернути 

увагу, а саме: 

1. Прийом вступників до Одеського державного  аграрного університету 

на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році буде здійснюватися на 

бюджетні (відкриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. 

Відкриті конкурсні пропозиції  передбачають вступ на обрані спеціаль-

ності за державним замовленням. (Якщо вступник не набрав необхідну кількість 

балів для вступу та не рекомендований на бюджет, він не втрачає права участі в 

конкурсі на місця за кошти юридичних та/або фізичних осіб на умовах контрак-

ту). 

Небюджетні конкурсні пропозиції передбачають вступ на обрані спеціа-

льності виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (тільки на конт-

ракт). 

2. Для вступу до Одеського державного аграрного університету у 2018 

році будуть прийматися сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 року (іноземна мова 

– лише 2018 року) з конкурсних предметів відповідно до переліку (додаток 1). 

3. При виборі предметів на ЗНО для вступу до Одеського державного 

аграрного університету на денну та заочну форму навчання пропонуємо обирати 

наступні комбінації предметів: 

 

І. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА + МАТЕМАТИКА + ІНОЗЕМНА 

МОВА (або  ГЕОГРАФІЯ) – надає можливість вступу на бюджетні конкурсні 

пропозиції спеціальностей  071  Облік і оподаткування;   073  Менеджмент;  

051 Економіка. 

 

ІІ. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА + МАТЕМАТИКА + ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ (або  ГЕОГРАФІЯ) - надає можливість вступу на бюджетну пропо-

зицію спеціальності 193 Геодезія та землеустрій та  на небюджетні конкурсні 

пропозиції (тільки контракт)  спеціальностей 071  Облік і  оподаткування;  

073 Менеджмент; 051 Економіка. 

 

ІІІ. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА + БІОЛОГІЯ + ХІМІЯ (або  

МАТЕМАТИКА) – надає можливість вступу на бюджетні конкурсні пропозиції 

спеціальностей 201 Агрономія;  202 Захист і карантин рослин;  203 Садівниц-

тво та виноградарство;  204 Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва;  211 Ветеринарна медицина;  212 Ветеринарна гігієна, саніта-

рія та експертиза. 

 

ІV. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА + БІОЛОГІЯ + ХІМІЯ  (або   

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ) – надає можливість вступу на небюджетні конкурсні про-

позиції спеціальностей 201 Агрономія; 202 Захист і карантин рослин; 203 Са-

дівництво та виноградарство; 204 Технологія виробництва та переробки 



продукції тваринництва; 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігіє-

на, санітарія та експертиза. 

 

V. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА + МАТЕМАТИКА + ФІЗИКА 

(або  ІНОЗЕМНА МОВА) – надає можливість вступу на бюджетну  конкурсну 

пропозицію спеціальності 208 Агроінженерія. 

 

VІ.   УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА + МАТЕМАТИКА + ФІЗИКА 

(або  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ) – надає можливість вступу на небюджетну  конкур-

сну пропозицію спеціальності 208 Агроінженерія. 

 

4. Вступники можуть подавати до семи заяв на місця державного та ре-

гіонального замовлення у відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чо-

тирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конку-

рсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

5. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім всту-

пників, які мають спеціальні права відповідно до Умов прийому. Для створення 

електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка 

до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця 

проживання (у разі необхідності) рекомендуємо звернутися до консультаційного 

центру при приймальній комісії Одеського державного аграрного університету. 

Реєстрація електронних кабінетів розпочинається 02 липня 2018 року та закінчу-

ється о 18.00 год. 25 липня 2018 року. 

6. Прийом заяв та документів для вступу на перший курс ступеня «бака-

лавр» («магістр» ветеринарного спрямування) на основі повної загальної серед-

ньої освіти за денною та заочною формами навчання триватиме з 12 липня до 26 

липня 2018 року. 

7. Вступники, які претендують на місця державного замовлення за ден-

ною та заочною формами навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність 

(від 1 до 7), при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритет-

ність. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання від-

повідно до першого обраного пріоритету, він втрачає право на навчання за насту-

пними пріоритетами. Рекомендуємо Вам присвоїти вищу пріоритетність зая-

вам на спеціальності нашого університету. Це надасть Вам більше шансів для 

навчання в Одеському державному аграрному університеті. 

8. Правилами прийому до Одеського державного аграрного університету 

передбачено нарахування додаткових балів (до 20) за перемогу у Всеукраїнсь-

кій олімпіаді Університету. Рекомендуємо обов’язково взяти участь у Всеук-

раїнській олімпіаді, яка проводитиметься в Одеському державному аграрному 

університеті з математики, хімії, біології та географії. 

9. Правилами прийому до Одеського державного аграрного університету 

при вступі на спеціальності 193 Геодезія та землеустрій; 201 Агрономія; 202 За-

хист і карантин рослин; 203 Садівництво та виноградарство; 204 Технологія виро-

бництва і переробки продукції тваринництва; 208 Агроінженерія передбачено на-



рахування додаткових балів (до 10) за успішне закінчення підготовчих курсів 

Одеського державного аграрного університету. 

10. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають до Одеського державного аграрного університету, зараховують-

ся бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних 

іспитів): з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарно-

го спрямування) – не нижче 100 балів з кожного конкурсного предмету. Обчис-

лення конкурсного бала вступника відбувається з урахуванням вагових коефіцієн-

тів, які присвоюються сертифікатам ЗНО, середньому балу документу про повну 

загальну середню освіту та додаткових балів.  

Для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення 

подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах 

освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу  сільський коефіцієнт стано-

вить 1,02 (1,05 - для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продоволь-

ство»). 

Таким чином, вищий конкурсний бал матимуть вступники із сільської мі-

сцевості, які успішно закінчили підготовчі курси, зайняли призові місця Все-

української олімпіади та встановили пріоритетність 1 або 2 на спеціальності 

193 Геодезія та землеустрій; 201 Агрономія; 202 Захист і карантин рослин; 203 

Садівництво та виноградарство; 204 Технологія виробництва і переробки продук-

ції тваринництва; 208 Агроінженерія. 

11. Для зарахування до Одеського державного аграрного університету на 

місця державного замовлення особи, які отримали рекомендації до зарахування, 

зобов’язані особисто подати оригінали документів (атестат по повну загальну се-

редню освіту та додаток до нього, сертифікати ЗНО) до приймальної комісії до 

18.00 год.06 серпня 2018 року за адресою: м.Одеса, вул.Пантелеймонівська,13. 

 

 

Бажаємо Вам успішної здачі ЗНО та запрошуємо вступати  

до Одеського державного аграрного університету! 

 

Приймальна комісія: (048)785-10-43;( 048) 722-27-28 

Сайт ОДАУ: osau.edu.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних 
іспитів) 

Одеський державний аграрний університет 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти       

Спеціальності  

Вид про-
позиції 

Перелік конкурсних пре-
дметів (вступних іспитів) 

Вага пред-
метів сер-
тифікату  

ЗНО 

Вага атеста-
ту про пов-
ну загальну 

середню 
освіту  

Вага бала за 
успішне за-

кінчення під-
готовчих кур-

сів ОДАУ 

Код Назва 

Агробіотехнологічний 

201 Агрономія  

відкрита 

1. Українська мова та література  0,25 

0,1 

0,05 
2. Біологія  0,4 

3. Хімія 0,2 

3. Математика  0,2 

небюджнтна 

1. Українська мова та література  0,3 

 - 
2. Біологія  0,4 

3. Хімія 0,2 

3. Історія України  0,2 

202 
Захист і карантин 

рослин  

відкрита 

1. Українська мова та література  0,25 

0,1 

0,05 
2. Біологія  0,4 

3. Хімія 0,2 

3. Математика  0,2 

небюджнтна 

1. Українська мова та література  0,3 

 - 
2. Біологія  0,4 

3. Хімія 0,2 

3. Історія України  0,2 

203 
Садівництво та виног-

радарство  

відкрита 

1. Українська мова та література  0,25 

0,1 

0,05 
2. Біологія  0,4 

3. Хімія 0,2 

3. Математика  0,2 

небюджнтна 

1. Українська мова та література  0,3 

 - 
2. Біологія  0,4 

3. Хімія 0,2 

3. Історія України  0,2 

Ветеринарної медицини та біотехнологій 

204 

Технологія виробниц-
тва та переробки 

продукції тваринниц-
тва  

відкрита 

1. Українська мова та література  0,25 

0,1 

0,05 
2. Біологія  0,4 

3. Хімія 0,2 

3. Математика  0,2 

небюджнтна 

1. Українська мова та література  0,3 

 - 
2. Біологія  0,4 

3. Хімія 0,2 

3. Історія України  0,2 

Інженерно-економічний 

051 Економіка небюджнтна 

1. Українська мова та література  0,3 

0,1  - 
2. Математика  0,4 

3. Історія України 0,2 

3. Географія 0,2 

071 Облік і оподаткування  відкрита 

1. Українська мова та література  0,3 

0,1   - 
2. Математика  0,4 

3. Іноземна мова 0,2 

3. Географія 0,2 



небюджнтна 

1. Українська мова та література  0,3 

2. Математика  0,4 

3. Історія України  0,2 

3. Географія 0,2 

073 Менеджмент  

відкрита 

1. Українська мова та література  0,3 

0,1  - 

2. Математика  0,4 

3. Іноземна мова 0,2 

3. Географія 0,2 

небюджнтна 

1. Українська мова та література  0,3 

2. Математика  0,4 

3. Історія України  0,2 

3. Географія 0,2 

193 
Геодезія та землеуст-

рій  
відкрита 

1. Українська мова та література  0,3 

0,1  - 
2. Математика  0,4 

3. Географія 0,2 

3. Історія України  0,2 

208 Агроінженерія  

відкрита 

1. Українська мова та література  0,3 

0,1  - 

2. Математика  0,4 

3. Фізика 0,2 

3. Іноземна мова 0,2 

небюджнтна 

1. Українська мова та література  0,3 

2. Математика  0,4 

3. Фізика 0,2 

3. Історія України  0,2 

Магістр на основі повної загальної середньої освіти       

Спеціальності  

Вид про-
позиції 

Перелік конкурсних пре-
дметів (вступних іспитів) 

Вага пред-
метів сер-
тифікату  

ЗНО 

Вага атеста-
ту про пов-
ну загальну 

середню 
освіту  

Вага бала за 
успішне за-

кінчення під-
готовчих кур-

сів ОДАУ 

Код Назва 

Ветеринарної медицина та біотехнологій 

211 
Ветеринарна меди-

цина  

відкрита 

1. Українська мова та література  0,3 

0,1  - 

2. Біологія  0,4 

3. Хімія  0,2 

3. Математика 0,2 

небюджнтна 

1. Українська мова та література  0,3 

2. Біологія  0,4 

3. Хімія 0,2 

3. Історія України  0,2 

212 
Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

відкрита 

1. Українська мова та література  0,3 

0,1  - 

2. Біологія  0,4 

3. Хімія  0,2 

3. Математика 0,2 

небюджнтна 

1. Українська мова та література  0,3 

2. Біологія  0,4 

3. Хімія 0,2 

3. Історія України  0,2 

 


