
Вступна кампанія 2019 

ОБРІЇ 
Спецвипуск 

СТУДЕНТСЬКІ 

ОДАУ - чекає тебе! 

ОДАУ – твоє майбутнє! 
 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАР-

НИЙ УНІВЕРСИТЕТ є навчальним за-

кладом ІV рівня акредитації, підпоряд-

кований Міністерству освіти і науки 

України, створений на базі Одеського 
сільськогосподарського інституту, 

який був заснований на початку 1918 

року. 
Зараз університет є провідним навча-

льно-методичним і науковим центром з 
підготовки висококваліфікованих кадрів 
для різних галузей сільськогосподарсько-
го виробництва південно-західного При-
чорномор’я. Підготовка ведеться за освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр 
та магістр. 

До структури університету входить 
20 кафедр, аспірантура, науково-

дослідні лабораторії, відділ доуніверси-

тетської підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців, музеї, центр куль-

тури і дозвілля, студентський спорти-

вно-оздоровчий табір «Лукомор’я» на 
березі Чорного моря. 

Серед викладачів університету є заслу-
жені діячі науки і техніки України, заслу-
жені працівники народної освіти Украї-

ни, заслужені винахідники України. До 
підготовки фахівців залучаються прові-
дні співробітники науково-дослідних 
установ, управлінь сільського госпо-

дарства та досвідчені практики 
фермерських господарств. 
В університеті функціонує одна 
з найбільших сільськогосподар-

ських бібліотек Півдня України, 

заснована ще 1921 року. У фон-
дах бібліотеки зараз налічуєть-

ся понад  820 тисяч вітчизня-

них та зарубіжних видань. 
Студенти мають можливість про-
ходити виробничу практику в 
кращих господарства України та 
за кордоном (Німеччина, Фран-
ція). 

До наукової роботи широко залуча-
ються студенти. Університет проводить 
і постійно бере участь в роботі міжна-
родних та місцевих симпозіумів, науко-
во-практичних конференцій і семінарів. 

 Матеріально-технічна база універ-
ситету, кадрове, матеріально-технічне 
та навчально-методичне забезпечення 
підготовки фахівців створюють умови 
для здобуття вищої аграрної освіти, на-
вчання в аспірантурі, підготовки до за-
хисту кандидатських і докторських ди-
сертацій. Університет має достатній 
потенціал для сучасних наукових дослі-
джень, в тому числі і з фахівцями зару-
біжних наукових та вищих навчальних 
закладів. 

 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
здійснює прийом на наступні  

спеціальності: 
 
051 Економіка 

071 Облік і оподаткування, 

073 Менеджмент 

193 Геодезія та землеустрій 

208 Агроінженерія 

201 Агрономія 

202 Захист і карантин рослин 

203 Садівництво та  

        виноградарство 

204 Технологія та переробка  

        продукції тваринництва 

211 Ветеринарна медицина 

212 Ветеринарна гігієна, 

        санітарія та експертиза 



Приймальна комісія: 

65012, м. Одеса, 

вул. Пантелеймонівська, 13, 

навчальний корпус №2 

(район залізничного вокзалу) 

тел. 785-10-43; 722-27-28. 

Сайт ОДАУ: osau.edu.ua 

Електронна пошта: 

vstupodau@ukr.net 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  ТА  ПОРАДИ ВСТУПНИКАМ   

НА  ОСНОВІ ПОВНОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ НА  2019 РІК 

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ! 

Вступна кампанія 2019 року містить ряд 

особливостей на які приймальна комісія 

Одеського державного аграрного університе-

ту рекомендує звернути увагу, а саме: 

Прийом вступників до Одеського держав-

ного  аграрного університету на основі пов-

ної загальної середньої освіти у 2019 році 

буде здійснюватися на бюджетні (відкриті) 

та небюджетні конкурсні пропозиції. 

Відкриті конкурсні пропозиції  передба-

чають вступ на обрані спеціальності за дер-

жавним 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 контракту.) 

Небюджетні конкурсні пропозиції пе-

редбачають вступ на обрані спеціальності 

виключно за кошти фізичних та/або юридич-

них осіб (тільки на контракт). 

Для вступу до Одеського державного аг-

рарного університету у 2019 році будуть 

прийматися сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 

2019 року (іноземна мова –2018, 2019 років) 

з конкурсних предметів відповідно до пере-

ліку (додаток 1). 

Вступники можуть подати до семи заяв 

на місця державного та регіонального замов-

лення в відкритих конкурсних пропозиціях 

не більше ніж з чотирьох спеціальностей. 

Подання заяв на конкурсні пропозиції для 

участі в конкурсі на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб не обмежується. 

Вступники на основі повної загальної се-

редньої освіти за денною та заочною форма-

ми навчання подають заяви тільки в елект-

ронній формі, крім вступників, які мають 

спеціальні права відповідно до Умов прийо-

му. Для створення електронного кабінету, 

звнесення заяв в електронній формі, заванта-

ження додатка до документа про повну зага-

льну середню освіту, довідки про реєстрацію 

місця проживання (у разі необхідності) реко-

мендуємо звернутися до консультаційного 

центру при приймальній комісії Одеського 

державного аграрного університету. Реєстра-

ція електронних кабінетів розпочинається 01 

липня 2019 року. 

Прийом заяв та документів для вступу на 

перший курс ступеня «бакалавр» («магістр» 

ветеринарного спрямування) на основі пов-

ної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формами навчання триватиме з 10 

липня по 22 липня 2019 року. 

Вступники, які претендують на місця дер-

жавного замовлення за денною та заочною 

формами навчання, у кожній заяві зазнача-

ють її пріоритетність (від 1 до 7), при цьому 

показник пріоритетності 1 означає найвищу 

пріоритетність. У випадку, коли вступник 

рекомендується до зарахування на навчання 

відповідно до першого обраного пріоритету, 

він втрачає право на навчання за наступними 

пріоритетами. Рекомендуємо Вам присвоїти 

вищу пріоритетність заявам на спеціальності 

нашого університету. Це надасть Вам більше 

шансів для навчання в Одеському державно-

му аграрному університеті. 

Правилами прийому до Одеського держа-

вного аграрного університету передбачено 

нарахування додаткових балів (до 20) за 

перемогу у Всеукраїнській олімпіаді Уні-

верситету на спеціальності, яким надається 

особлива підтримка. Рекомендуємо обов’яз-

ково взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді, 

яка проводитиметься в Одеському державно-

му аграрному університеті з математики, 

хімії, біології та географії.  (І тур олімпіади 

з 11 лютого до 29 березня; ІІ тур – 20 квіт-

ня 2019 року о 10.00 год.) 

Правилами прийому до Одеського держа-

вного аграрного університету при вступі на 

спеціальності, яким надається особлива підт-

римка:  193 Геодезія та землеустрій; 201 Аг-

рономія; 202 Захист і карантин рослин; 203 

Садівництво та виноградарство; 204 Техно-

логія виробництва і переробки продукції тва-

ринництва; 208 Агроінженерія передбачено 

нарахування додаткових балів (до 10) за 

успішне закінчення підготовчих курсів Оде-

ського державного аграрного університету. 

Для конкурсного відбору осіб, які на осно-

ві повної загальної середньої освіти вступа-

ють до Одеського державного аграрного уні-

верситету, зараховуються бали сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання 

(результати вступних іспитів): з трьох пред-

метів для здобуття ступеня бакалавра 

(магістра ветеринарного спрямування) – не 

нижче 100 балів з кожного конкурсного пре-

дмету. Обчислення конкурсного бала вступ-

ника відбувається з урахуванням вагових ко-

ефіцієнтів, які присвоюються сертифікатам 

ЗНО, середньому балу документу про повну 

загальну середню освіту та додаткових балів.  

Для осіб, зареєстрованих у селах та які 

здобули повну загальну середню освіту у за-

кладах 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 продовольство» 

та спеціальності 193 Геодезія та землеуст-

рій). 

Таким чином, вищий конкурсний бал ма-

тимуть вступники із сільської місцевості, які 

успішно закінчили підготовчі курси, зайня-

ли призові місця Всеукраїнської олімпіади 

та встановили пріоритетність 1 або 2 на 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій; 

201 Агрономія; 202 Захист і карантин рос-

лин; 203 Садівництво та виноградарство; 204 

Технологія виробництва і переробки продук-

ції тваринництва; 208 Агроінженерія. 

Для зарахування до Одеського державно-

го аграрного університету на місця держав-

ного замовлення особи, які отримали реко-

мендації до зарахування, зобов’язані особис-

то подати оригінали документів (атестат про 

повну загальну середню освіту та додаток до 

нього, сертифікати ЗНО, ксерокс паспорта, 4 

кольорові фото 3Х4) до приймальної комісії 

до 18.00 год. 31 липня 2019 року. 

Додаток 1 

 
 Перелік конкурсних предметів 

ВІДКРИТА  

пропозиція  

(бюджетна) 

НЕБЮДЖЕТНА  

пропозиція №1  

(контрактна) 

НЕБЮДЖЕТНА 

пропозиція №2  

(контрактна) 

201 Агрономія 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 2. Біологія 2. Біологія 
3. Хімія 3. Математика 3. Географія 
3. Математика 3. Історія України 3. Іноземна мова 

202 Захист і карантин рослин 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 2. Математика 2. Історія України 
3. Хімія 3. Географія 3. Іноземна мова 
3. Математика 3. Історія України 3. Географія 

203 Садівництво та виноградарство 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 2. Біологія 2. Історія України 
3. Хімія 3. Іноземна мова 3. Географія 
3. Математика 3. Історія України 3. Математика 

204 Технологія виробництва та переробки продукції  

тваринництва 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 2. Біологія 2. Математика 
3. Хімія 3. Математика 3. Історія України 
3. Математика 3. Історія України 3. Іноземна мова 

051 Економіка 

1. Українська мова та література 

2. Математика 2. Математика 2. Іноземна мова 
3. Іноземна мова 3. Історія України 3. Історія України 
3. Географія 3. Географія 3. Географія 

Перелік конкурсних предметів 
ВІДКРИТА  

пропозиція  

(бюджетна) 

НЕБЮДЖЕТНА  

пропозиція №1  

(контрактна) 

НЕБЮДЖЕТНА 

пропозиція №2  

(контрактна) 

071 Облік і оподаткування 

1. Українська мова та література 

2. Математика 2. Математика 2. Історія України 
3. Іноземна мова 3. Історія України 3. Біологія 
3. Географія 3. Географія 3. Іноземна мова 

073 Менеджмент 

1. Українська мова та література 

2. Математика 2. Математика 2. Історія України 
3. Іноземна мова 3. Історія України 3. Біологія 
3. Географія 3. Географія 3. Географія 

193 Геодезія та землеустрій 

1. Українська мова та література 

2. Математика 2. Історія України 
2. Історія Украї-

ни 
3. Географія 3. Біологія 3. Географія 
3. Історія України 3. Іноземна мова 3. Іноземна мова 

208 Агроінженерія 

1. Українська мова та література 

2. Математика 2. Історія України 
2. Історія Украї-

ни 
3. Фізика 3. Біологія 3. Географія 
3. Географія 3. Іноземна мова 3. Математика 

МАГІСТР НА   ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ 

211 Ветеринарна медицина 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 2. Біологія 2. Біологія 
3. Хімія 3. Математика 3. Географія 
3. Математика 3. Історія України 3. Іноземна мова 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 2. Біологія 2. Іноземна мова 
3. Хімія 3. Математика 3. Математика 
3. Математика 3. Історія України 3. Географія 

Бажаємо Вам успішно-

го складання ЗНО та за-

прошуємо вступати до 

Одеського державного 

аграрного університету! 


