
АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 



Спеціальності: 

201 “Агрономія” 

202 “Захист і  

карантин рослин” 

203 “Садівництво  

та виноградарство” 



201 “АГРОНОМІЯ” 

    Сьогодні агроном – це найважливіший фахівець 

сільського господарства.     

 Фахівець даної спеціальності підготовлений до роботи пов’язаної з  

вирощуванням зернових, технічних та кормових культур. 

    Агрономія – наука про закони землеробства, а в широкому розумінні слова це  

наукова основа сільськогосподарського виробництва. 

Зародилась вона дуже давно, ще у Стародавніх Греції й Римі.  

Саме до його завдань входить розробка нових 

методів підвищення врожайності, 

культивація різноманітних видів рослин; 

освоєння нових, раніше не властивих  

для певної місцевості сільськогосподарських 

культур. 



        Всесвітній досвід підтверджує 
велику роль агронома у 
збільшенні врожайності 
сільськогоподарських культур, 
піднесенні культури 
землеробства.          

Обов’язки та особливості професії агронома 

-  Організовує виробництво сільськогосподарських культур. 

-  Визначає раціональну структуру посівних площ. 

-  Розробляє системи сівозміни, внесення добрив і застосування засобів захисту рослин. 

-  Складає науково обґрунтовані карти обробітку культур і робочі плани на окремі періоди 

сільськогосподарських робіт і організовує їхнє виконання. 

-  Застосовує індустріальні прийоми агротехніки. 

-  Здійснює заходи з одержання високих урожаїв на поливних і осушених землях. 

-  Ставить і вирішує завдання, пов'язані з організацією насінництва, прогнозуванням 

одержання нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур. 

-  Здійснює виробничі досліди й наукові дослідження. 

-  Організовує зберігання, первинну переробку й реалізацію сільськогосподарських культур. 

Агроном має багатогранні і складні обов’язки, він: 



Майбутнє працевлаштування за обраною професією  
Агроном 

Керівник сільськогосподарського підприємства 

Насіннєзнавець 

Консультант з питань агротехнологій  

Керівник в сфері агропромислового комплексу області, району 

Наукові працівники дослідних інститутів 

Менеджер-консультант представництв провідних аграрних 

маркетингових фірм 

 
 

У органах державної влади, що контролюють аграрну сферу: інспектор, експерт, 

дорадник 

Можливість організації власної фермерської справи з виробництва нішевих культур чи 

крафтових продуктів 



202 “ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН” 
     Захист рослин в сучасних агротехнологіях виходить на провідні позиції і  

є обов'язковою умовою для отримання високого врожаю. Це комплекс заходів,  

спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану 

рослин, багаторічних насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту 

через шкідників, хвороб та бур'янів.  



    Фахівець-захисник рослин, це працівник, який не тільки аналізує методи 

боротьби в знищенні шкідників чи запобіганні захворюванням рослин, але і в 

прогнозуванні часу їх появи і можливих масштабів поширення. А також 

розробляє і впроваджує нові заходи боротьби зі хворобами, шкідниками та 

бур’янами. 

Особливості професії захист та карантин рослин 



Майбутнє працевлаштування за обраною професією 

Агроном з захисту рослин в агроформуваннях 

Співробітник контрольно-токсичних лабораторій 

Карантинний інспектор на прикордонній та митній службі 

Інспектор з захисту рослин 

Спеціаліст біологічного захисту рослин в господарствах різної 

форми власності 

Співробітник в пунктах прогнозування та сигналізації розвитку 

шкідників, хвороб і бур’янів 

Науковий співробітник 

Співробітник контрольно-токсичних лабораторій 

Дорадник, дорадник-експерт 

Менеджер-консультант фірм, які діють на аграрному ринку України 

Кредитний та страховий експерт 



203 “САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО” 

   У найдавніших міфах і легендах можна зустріти твердження не 

лише про користь, що її дарують людям фрукти, овочі і виноград, 

але також про їхню зовнішню чарівність і таємну суть, що містить 

у собі молодість, красу і кохання.  

   Давні  греки вважали, що плодові дерева – це прекрасно як 

музика, а їхні плоди – музика харчування. 



Особливості професії  

агронома плодоовочівника-виноградаря 

   Агроном плодоовочівник-виноградар повинен володіти методами  

вдосконалення технологій вирощування плодових, ягідних, овочевих культур 

та винограду. 

   Він повинен знати: 

- шляхи підвищення культури землеробства, врожайності, рівня 

продуктивності праці і рентабельності виробництва; 

- закономірності росту і плодоношення рослин;  

- методи організації праці, планування виробництва та керування ним; 

- вміти розробляти і здійснювати ефективне ведення галузей садівництва, 

овочівництва і виноградарства на промисловій основі 

-Впроваджувати методи вирощування  плодоовочевих  

та ягідних культур за “органік стандартом” . 



Можливості працевлаштування у широкому спектрі галузей: агрономія, плодоовочівництво і 

виноградарство, захисті і карантин рослин, садово-паркове господарство; агрохімічні лабораторії; 

переробні підприємства с.-г. продукції; торгові компанії з реалізації витратних матеріалів для 

сільськогосподарського виробництва;  аграрний консалтинг і т.і. ;  

Агроном аграрних підприємств за напрямами овочівництво, плодівництво, виноградарство, закритий 

грунт, польові культури  

Керуючими аграрних підприємств чи їх підрозділів 

Спеціалісти у тепличних комбінатах 

Наукові співробітники у науково-дослідних установах 

Керівник в сфері агропромислового комплексу області, району 

Менеджер-консультант представництв провідних аграрних маркетингових фірм 

Можливість побудувати успішний сімейний бізнес  

Підтримка міжнародними проектами зокрема український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва  

Випускники освітнього ступеня «магістр», мають право викладати в школах, ліцеях, коледжах, вищих 

навчальних закладах. 
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За всіма спеціальностями проходять навчально-

виробничі практики в кращих господарствах 

України, Німеччини, Франції, Данії та інших країн. 



Агробіотехнологічний факультет співпрацює з  

Одеською обласною сільськогосподарською дорадчою службою  

«Центр розвитку та правової підтримки села» 

з Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), 

який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади,  

реалізується та співфінансується  

Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA).  

MEDA співпрацює з Ізраїльським агентством міжнародного  

співробітництва (MASHAV) 

                                                                 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ БІЗНЕС-РОЗВИТКУ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА 
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  Даний проект дає можливості студентам безкоштовно відвідувати 

сучасні семінари, конференції, вебінари, дні поля присвячені аграрній 

тематиці. 

  Проходження виробничих практик в кращих сільськогосподарських 

підприємствах України з оплатою. 

                                                                 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ БІЗНЕС-РОЗВИТКУ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА 
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   Здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за денною та 

заочною формою навчання, а також за скороченим терміном 

навчання (випускники технікумів). 

Необхідні сертифікати ЗНО: 

Бюджетна пропозиція 

УКРАЇНСЬКА МОВА, БІОЛОГІЯ, ХІМІЯ або МАТЕМАТИКА 

Не бюджетна пропозиція  

УКРАЇНСЬКА МОВА, БІОЛОГІЯ, ХІМІЯ або ІСТОРІЯ 



Приймальна комісія: 

Україна, 65012, м. Одеса 

вул. Пантелеймонівська, 13 

Каб № 101, 102 

Тел. (048) 785-10-43, 722-27-28 

E-mail: vstupodau@ukr.net 

Сайт ОДАУ: osau.edu.ua 

Деканат агробіотехнологічного факультету 

Україна, 65012, м. Одеса 

Вул. Канатна, 99 

Тел. (048) 722-48-02, (048) 734-78-10 

E-mail: odauabt@ukr.net 

mailto:vstupodau@ukr.net


ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!!! 


