
   

 

 

 

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ! 
 

Вступна кампанія 2019 року містить ряд особ-

ливостей на які приймальна комісія Одеського 

державного аграрного університету рекомен-

дує звернути увагу, а саме: 

Прийом вступників до Одеського державного  

аграрного університету на основі повної загаль-

ної середньої освіти у 2019 році буде здійснюва-

тися на бюджетні (відкриті) та небюджетні кон-

курсні пропозиції. 

Відкриті конкурсні пропозиції  передбача-

ють вступ на обрані спеціальності за державним 

замовленням. (Якщо вступник не набрав необ-

хідну кількість балів для вступу та не рекомен-

дований на бюджет, він не втрачає права участі в 

конкурсі на місця за кошти юридичних та/або 

фізичних осіб на умовах контракту.) 

Небюджетні конкурсні пропозиції передба-

чають вступ на обрані спеціальності виключно за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб (тільки 

на контракт). 

Вступники, які претендують на місця держав-

ного замовлення за денною та заочною формами 

навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритет-

ність (від 1 до 7), при цьому показник пріоритет-

ності 1 означає найвищу пріоритетність. У випа-

дку, коли вступник рекомендується до зараху-

вання на навчання відповідно до першого обра-

ного пріоритету, він втрачає право на навчання  
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за наступними пріоритетами. Рекомендуємо Вам 
присвоїти вищу пріоритетність заявам на спеціаль-
ності нашого університету. Це надасть Вам більше 
шансів для навчання в Одеському державному аг-
рарному університеті. 

Правилами прийому до Одеського державного 
аграрного університету передбачено нарахування 
додаткових балів (до 20) за перемогу у Всеукра-
їнській олімпіаді Університету на спеціальності, 
яким надається особлива підтримка. Рекомендуємо 
обов’язково взяти участь у Всеукраїнській олімпіа-
ді, яка проводитиметься в Одеському державному 
аграрному університеті з математики, хімії, біо-
логії та географії.  (І тур олімпіади з 11 лютого 
до 29 березня; ІІ тур – 20 квітня 2019 року о 10-
.00 год.) 

Правилами прийому до Одеського державного 
аграрного університету при вступі на спеціальнос-
ті, яким надається особлива підтримка:  193 Гео-

дезія та землеустрій; 201 Агрономія; 202 Захист 
і карантин рослин; 203 Садівництво та виногра-
дарство; 204 Технологія виробництва і перероб-
ки продукції тваринництва; 208 Агроінженерія 
передбачено нарахування додаткових балів (до 
10) за успішне закінчення підготовчих курсів Оде-
ського державного аграрного університету. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі пов-
ної загальної середньої освіти вступають до Одесь-
кого державного аграрного університету, зарахову-
ються бали сертифіката зовнішнього незалежного 
оцінювання (результати вступних іспитів): з трьох 
предметів для здобуття ступеня бакалавра 
(магістра ветеринарного спрямування) – не нижче 
100 балів з кожного конкурсного предмету. Обчи-
слення конкурсного бала вступника  відбувається з 
урахуванням вагових коефіцієнтів, які присвою-
ються сертифікатам ЗНО, середньому балу докуме-
нту про повну загальну середню освіту та додатко-
вих балів.  

Для осіб, зареєстрованих у селах та які здобу-
ли повну загальну середню освіту у закладах 
освіти, що знаходяться на території сіл, у рік 
вступу  сільський коефіцієнт становить 1,02 
(1,05 - для спеціальностей галузі знань 20 
«Аграрні науки та продовольство» та спеціа-
льності 193 Геодезія та землеустрій). 

Таким чином, вищий конкурсний бал мати-
муть вступники із сільської місцевості, які успі-
шно закінчили підготовчі курси, зайняли при-
зові місця Всеукраїнської олімпіади та встано-
вили пріоритетність 1 або 2 на спеціальності 
193 Геодезія та землеустрій; 201 Агрономія; 202 
Захист і карантин рослин; 203 Садівництво та 
виноградарство; 204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва; 208 Агроін-
женерія. 

Для зарахування до Одеського державного аг-
рарного університету на місця державного замо-
влення особи, які отримали рекомендації до за-
рахування, зобов’язані особисто подати оригіна-
ли документів (атестат про повну загальну сере-
дню освіту та додаток до нього, сертифікати 
ЗНО, ксерокс паспорта, 4 кольорові фото 3Х4) 
до приймальної комісії до 18.00 год. 31 липня 
2019 року за адресою: м.Одеса, 
вул.Пантелеймонівська,13. 

Для вступу до Одеського державного аграр-
ного університету у 2019 році будуть приймати-
ся сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 року 
(іноземна мова –2018, 2019 років) з конкурсних 
предметів відповідно до переліку (додаток 1). 

При виборі предметів на ЗНО для вступу до 
Одеського державного аграрного університету 
на денну та заочну форму навчання пропонуємо 
обирати наступні комбінації предметів: 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ   

ТА  ПОРАДИ 

 

ВСТУПНИКАМ  

 НА  ОСНОВІ  

ПОВНОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ   

НА  2019 РІК 

Додаток 1      

Перелік конкурсних предметів для вступу на на-

вчання для здобуття ОС бакалавра (магістра ветери-

нарного спрямування) на відкриті та небюджетні 

конкурсні пропозиції на основі ПЗСО та вагові кое-

фіцієнти балів конкурсних предметів у 2019 році …......твій крок у майбутнє! 
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УНІВЕРСИТЕТ 

Прагнеш  стати  кращим 

 — крокуй до нас!! 

 

Приймальна комісія: 
65012, м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 13,   

 Тел.: (048) 785-10-43,  722-27-28,  

  Ел. пошта: vstupodau@ukr.net 

  Сайт http://osau.edu.ua 

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 України 

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 України 

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 


