
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Факультет ветеринарної медицини  та біотехнологій 

Запрошує на навчання за  
Галузь знань  20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальністю 204: 
“ Технологія виробництва та  

переробки продукції тваринництва ” 



УСПІХИ ЛЮДСТВА НЕ МАЛІ - БЕЗЛІЧ НАУК, КРАЇН, РЕЧЕЙ.  
ТА ВСЕ, ЩО Є В НАС НА СТОЛІ.  

СТВОРИВ ТЕХНОЛОГ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

 



 



Підготовка  здійснюється 
за  денною  та  заочною  формами навчання. 

Навчання за ступенями вищої освіти: 
«Бакалавр» – термін навчання 4 роки 
«Магістр» – термін навчання 1,5 року 



НАШІ ПЕРЕВАГИ – СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  !!! 

«Племінна справа» 
«Кінологія» 
«Бджільництво» 
«Рибництво» 



 Головна мета навчання – підготовка висококваліфікованих фахівців-
технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва. У процесі 
навчання формуються навички та здібності студента з фізіології, генетики, 
відтворення, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин. У 
процесі підготовки студенти вивчають сучасні технології виробництва 
молока, яловичини, свинини, баранини, яєць і м’яса с-г птиці, риби, 
продукції бджільництва, основ кінного спорту, маркетингу та 
менеджменту племінної продукції і технології переробки молока, м’яса, 
риби та іншої продукції тваринництва. 



Переваги навчання за напрямом підготовки  
204 "ТВППТ": 

 
•Зручне розташування у мальовничому районі з розвинутою інфраструктурою. 
•Наявність державних місць на факультеті. 
•Потужний науково-педагогічний колектив факультету. 
•Можливість проходження навчальних і виробничих практик за кордоном – 
(США, Німеччина, Франція, Чехія, Данія та ін.) діють програми обміну 
студентів. 
•100 % забезпеченість житлом у гуртожитку студентів 1 курсу факультету. 
•Активне та цікаве студентське життя – наявність численних спортивних 
секцій та гуртків художньої самодіяльності. 
•Перспективи працевлаштування – можливість після закінчення навчання 
влаштуватися на роботу на провідні  підприємства з тваринництва як в 
Україні, так і закордоном. 



 Працевлаштування:  
випускники працюють у господарствах різних форм власності керівниками 

та головними технологами на підприємствах з виробництва або переробки 
продукції тваринництва, селекціонерами, технологами-дослідниками, 
організаторами з племінної справи та спеціалістами з контролю якості 
продукції, кінологами при УМВС та митній службі України, іхтіологами, 
тощо. 

дукції, кінологами при  митній службі України, іхтіологами, 



Для вступу на перший курс за освітньо-
професійною програмою підготовки фахівців 
освітнього ступеня “Бакалавр” спеціальності 
“Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва” необхідно пройти зовнішнє 
незалежне оцінювання з наступних дисциплін: 
•Українська мова та література. 
•Біологія (профільний предмет). 
•Хімія або математика. 
•Історія України (контрактна форма навчання) 













Студенти на виїздних практичних заняттях Студенти на виїздних практичних заняттяхСтуденти на виїздних практичних заняттяхСтуденти на виїздних практичних заняттях







Студентське дозвілля 





Ласкаво просимо! 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 

65012, м. Одеса,  
вул. Пантелеймонівська, 13, 

навч. корпус № 2. 
Телефони: 785-10-43,  
785-10-41, 722-27-28 

 ВИБІР ПРОФЕСІЇ – ЦЕ ВИБІР СВОЄЇ ДОЛІ!!! 




