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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 ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА НА  2019 РІК 

Запрошуємо вступати до 

Одеського державного  

аграрного університету! 

Етапи вступної компанії 

Денна форма навчан-

ня 
Навчання без відриву від 

виробництва* 

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за спорідненими та 

неспорідненими спеціальностями 

Початок прийому заяв та доку-

ментів 
10 липня 2019 року 10 липня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та до-

кументів 
18.00 годин 

22 липня 2019 року 
18.00 годин 

 22 липня 2019 року 

Строки проведення фахових 

вступних випробувань 
з 23 до 30 липня 

2019 року 
з 23 до 30 липня 2019 року 

Одеський державний аграрний універ-

ситет  здійснює прийом на основі повної 

загальної середньої освіти, ОКР молод-

ший спеціаліст, диплома бакалавра, спе-

ціаліста, магістра за спорідненими та не-

спорідненими спеціальностями.  
Прийом заяв і документів, фахові вступні 

випробування, що проводить Одеський дер-

жавний аграрний університет, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступни-

ків для здобуття ступеня бакалавра на осно-

ві освітньо-кваліфікаційного рівня молод-

шого спеціаліста проводиться в наступні 

терміни: 

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання  

та нормативні терміни навчання  

Бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста 1 курс 

за скороченим терміном навчання 

Спеціальність Термін навчання 

Код Назва денна форма заочна форма 

201 Агрономія 1р. 10м. 2р. 7м. 

204 
Технологія виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва 
1р. 10м. 2р. 6м. 

211 Ветеринарна медицина 

2р. 10м - 

3р. 10м 

(на основі ОС 

бакалавр за  не-

спорідненими 

спеціальностя-

ми) 

- 

051 Економіка 1р. 10м. 1р. 10м. 

071 Облік і оподаткування 1р. 10м. 1р. 10м. 

073 Менеджмент 1р. 10м. 1р. 10м. 

193 Геодезія та землеустрій 1р. 10м. 2р. 10м. 

208 Агроінженерія 1р. 10м. 2р. 10м. 

Бакалавр на основі 

ОКР молодшого спеціаліста на 2 курс 

Спеціальність Термін навчання 

Код Назва 
денна  

форма  
заочна 

форма 

201 Агрономія 2р. 10м. 3р. 7м. 

202 Захист і карантин рослин 2р. 10м. 3р. 7м. 

203 
Садівництво та виноградарст-

во 
2р. 10м. 3р. 7м. 

204 
Технологія виробництва та 

переробки продукції тварин-

ництва 
2р. 10м. 3р. 10м. 

051 Економіка 2р. 10м. 2р. 10м. 

071 Облік і оподаткування 2р. 10м. 2р. 10м. 

073 Менеджмент 2р. 10м. 2р. 10м. 

193 Геодезія та землеустрій 2р. 10м. 3р. 10м. 

208 Агроінженерія 2р. 10м. 3р. 10м. 

Бакалавр на основі 

ОКР молодшого спеціаліста на 3 курс 

Спеціальність Термін навчання 

Код Назва денна фор- заочна форма 

201 Агрономія 1р. 10м. 2р. 7м. 

202 Захист і карантин рослин 1р. 10м. 2р. 7м. 

203 Садівництво та виноградарс- 1р. 10м. 2р. 7м. 

204 
Технологія виробництва та 

переробки продукції тварин-
1р. 10м. 2р. 10м. 

051 Економіка 1р. 10м. 1р. 10м. 

071 Облік і оподаткування 1р. 10м. 1р. 10м. 

073 Менеджмент 1р. 10м. 1р. 10м. 

193 Геодезія та землеустрій 1р. 10м. 2р. 10м. 

Вступник подає особисто заяву в паперовій формі. 

До заяви вступник додає: 
- копію документа та оригінал документа,  що посвід-

чує особу; 

- копію та оригінал військово-облікового документа 

(для військовозобов’язаних); 

- документ державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі яко-

го здійснюється вступ, і додаток до нього; 

- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови і літератури 2017, 2018 і 2019 років (для 

вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальнос-

тями 051 Економіка,  071 Облік і оподаткування та 073 

Менеджмент на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста); 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

* Крім напряму «Ветеринарна медицина»  


