
ОДЕСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ 
АГРАРНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
- освітній центр «Крим –Україна»

 Приймальна комісія:
м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 13 
тел. (048)-785-10-43, (048)-722-27-28, 

viber (+38) 093 99 65 339 
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beldiimari@gmail.com
 

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 
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Економіст здатний дати повний економічний  
аналіз роботи підприємства, галузі та визначити 
подальшу стратегію їх розвитку. Таких  
професіоналів на ринку праці цінують дуже високо

073 - «Менеджмент»

 

Без обліку і оподаткуваня світ став би некерований. 
Бухгалтер – професія затребувана. Скільки б не минуло 
часу, як би не змінювався світ, бухгалтери будуть 
потрібні до тих пір, поки будуть існувати економічні 
відносини 

051 - «Економіка»

У майбутніх менеджерів формується харизма 
успішного керівника, з’являються навички 
управлінської діяльності, що дозволяє побудувати 
власну кар’єру в підприємствах різних секторів 
економіки, наукових установах, органах державного 
управління 

071 - «Облік і оподаткування» 



193 – «Геодезія та землеустрій»

Землевпорядник  є основним учасником 

землевпорядної, кадастрової  та  оціночної діяльності. 

ОДАУ є одним з 2-х закладів в Україні, в якому 

спеціальність «Геодезія та землеустрій» за програмою  

World bank group (світового банку в Україні) 

забезпечена найкращими світовими зразками приладів і 

програмного забезпечення

208 – «Агроінженерія»

Сьогодні ти школяр, а
завтра будеш Інженером.      
Головний напрям навчання –
підготовка висококваліфікованих
фахівців з експлуатації та 
технічного сервісу машин та 
обладнання



211 – «Ветеринарна медицина»
212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»

Гуманна медицина рятує людину, а ветеринарна - людство

Ветеринарно-санітарна експертиза являє собою комплекс 
діагностичних і спеціальних досліджень з метою оцінки безпечності 
та якості сировини тваринного і рослинного походження, харчових 
продуктів, що призначаються для харчування  людей, переробки і 
годівлі тварин.



201 «Агрономія»,  
202 «Захист і карантин рослин»,
203 «Садівництво та виноградарство»
Агрономія – наука про закони землеробства, а в широкому розумінні слова 
це  наукова основа сільськогосподарського виробництва. 

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.  

Агроном плодоовочівник-виноградар повинен володіти методами 
вдосконалення технологій вирощування плодових, ягідних, овочевих культур 
та винограду. 



204 – «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва»

Успіхи людства не малі - безліч наук, країн, речей. Та все, що є в нас 
на столі. Створив технолог для людей.

 У процесі підготовки студенти вивчають сучасні технології 
виробництва молока, яловичини, свинини, баранини, яєць і 
м’яса сільськогосподарської птиці, риби, продукції 
бджільництва, основ кінного спорту, маркетингу та 
менеджменту племінної продукції і технології переробки 
молока, м’яса, риби та іншої продукції тваринництва.



     Вступники забезпечуються місцями  у 16-поверховому гуртожитку по вул. Канатній, 98  поряд з 
навчальним корпусом №4, №3, можуть займатися спортом на спортивних  майданчиках та в 
тренувальних залах, відпочивати влітку  в оздоровчому  таборі «Лукомор’я» на березі Чорного моря

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!!!
ЗАПРОШУЄМО ВАС, ДО ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – ДО НАШОЇ ВЕЛИКОЇ, 

ДРУЖНЬОЇ СІМ’Ї.
ЦЕ ВАШ КРОК У МАЙБУТНЄ. ДО ЗУСТРІЧІ!!
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