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Зміни до Правил прийому на навчання до Уманського національного
університету садівництва в 2019 році розроблені Приймальною комісією
Уманського НУС та обговорені на засіданні Приймальної комісії протокол
№ 17 від 05.07.2019 р.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України  від 31
травня 2019 року № 760 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096» зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 634/33605 та рішення
Приймальної комісії від 05.07.2019 р. протокол № 17, внести до Правил
прийому на навчання до Уманського національного університету садівництва
у 2019 році затверджених рішенням Вченої ради Уманського НУС (протокол
№ 5 від 05.02.2019 року) такі зміни:

1. У пункті 6 розділу І:
1) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
«квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць

(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних
місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути
використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої
освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які
мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для
здобуття вищої та професійної (професійно-технічної освіти) осіб, місцем
проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській
областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21
червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01
липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);»;

2) в абзаці п’ятнадцятому слова «професійно-технічної» замінити
словами «професійної (професійно-технічної)».

2. У розділі II:
1) у другому реченні пункту 2 слова «(третій) курс» замінити словами

«(старші) курс(и)»;
2) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб , місцем

проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на
період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх
здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які
переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.»;

3) доповнити новим пунктом такого змісту:
«7. Особливості прийому на навчання до Національної академії

державного управління при Президентові України за освітньо-професійною



програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління
та адміністрування» визначаються Положенням про прийом слухачів до
Національної академії державного управління при Президентові України ,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013
року № 255.».

3. У розділі V:
1) у пункті 5:
в таблиці у заголовку третього рядка після слів «єдиного вступного

іспиту» доповнити словами «та фахового вступного випробування»;
в таблиці заголовок шостого рядка викласти в такій редакції:
«Відповідні вступні іспити з іноземної мови в Уманському НУС у

випадках, визначених цими Правилами та Умовами прийому, проводяться за
графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами
(завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості
освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для
проведення у Уманському НУС вступних іспитів з іноземної мови не раніше
дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 09:00 дня проведення іспиту;»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту,

порядок їх організації та проведення здійснюється відповідно до Порядку
організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський)
рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов
укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних
мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста).

3) доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені
в пунктах 1–6 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами
прийому, при цьому зарахування на навчання за державним замовленням
закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених розділами
XIII, XIV цих Умов. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
закінчується не пізніше 30 листопада 2019 року. Реєстрація та робота
електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня.»;

У зв’язку із цим пункт 8 вважати пунктом 9.
4) пункт 9 викласти у такій редакції:
«9. Уманський НУС в Правилах прийому передбачає зарахування

вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра
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(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у строки визначені у пунктах 4-
5 цього розділу на небюджетні конкурсні пропозиції за умови зарахування
таких вступників до 30 листопада 2019 року. У разі якщо такі конкурсні
пропозиції згідно з цими Правилами та Умовами прийому передбачають
складання єдиного вступного іспиту, вступники можуть за їх вибором або
подати результат єдиного вступного іспиту або скласти відповідний
вступний іспит в Уманському НУС.».

4. У розділі VI:
1) у пункті 1:
в абзаці шостому слова «в атестаті про повну загальну середню

освіту» замінити словами «у відповідному документі про здобуття повної
загальної середньої освіти»;

абзац десятий після слова «строків» доповнити словом «реєстрації»;
2) пункт 14 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована

Уманським НУС на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення
прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови
допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної
бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку,
сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється в Єдиній базі.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована
Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника
Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для
електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення
відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а
факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або
електронного зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її
скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою
пріоритетністю.».

5. У розділі VII:
1) абзац третій пункту 1 після слів «єдиного вступного іспиту з

іноземної мови» доповнити словами «(крім випадків, передбачених цими
Правилами та Умовами прийому)»;

2) абзац другий підпункту 1 пункту 4 викласти в такій редакції:
«результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту

з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або
вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими
Правилами та Умовами прийому);»;

6. У розділі VIII:
1) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які



використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують
створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих
(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми
потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання ,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України , Міністерства
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської,
іспанської, німецької та французької мов проводяться у Уманському НУС.»;

2) в абзаці другому пункту 10 після слова «вищих» доповнити
словами «медичних і»;

3) пункт 12 викласти у такій редакції:
«12. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або

регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо
вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту
або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

1) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання,
одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції
Гідності;

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав , а
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території
інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи,  у яких один з батьків (усиновлювачів)  був
військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою
особою під час виконання ним обов'язків військової служби.».

7. У розділі IX:
1) абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції:
«ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди , за

квотою- 1, квотою-2 або квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців (тільки на
основі повної загальної середньої освіти);»;



2) в абзаці другому пункту 7 цифри «11» замінити цифрами «12».
8. У третьому реченні пункту 1 розділу X слова «подання заяви, але

до виконання вимог для зарахування» замінити словами «отримання
документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ».

9. У розділі XII:
1) у пункті 3:
абзац шостий після слів «що не отримували рекомендацій до

зарахування на місця державного замовлення» доповнити словами «станом
на дату переведення»;

абзац восьмий виключити.
2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
«4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на

вакантні місця державного (регіонального) замовлення Уманський НУС
використовує для цього вакантні місця державного (регіонального)
замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в
абзацах другому - п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності - інших
галузей знань (тільки для осіб,  зазначених в абзацах другому -  четвертому
пункту 3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після
переведення на вакантні місця державного замовлення осіб , зазначених у
пункті 3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття
освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального)
замовника.».

10. У розділі XІV:
1) в абзаці другому пункту 1 слова та цифри «з 01 липня 2019 року до

30 червня 2020 року» замінити словами «протягом календарного року»;
2) пункт 6 викласти у такій редакції:
«6. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для

конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у
межах ліцензованих обсягів розробляється Уманським НУС та надається за
всіма заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку
прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на
іншу в межах Уманського НУС (за умови збігу вступних випробувань та за
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення
заяви).»;

11. У додатках до Умов прийому:
1) пункт 4 додатку 3 викласти у такій редакції:
«4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються

до Уманського НУС на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням
факту навчання може бути довідка, сформована в Єдиній базі.».

2) додаток 6 викласти у такій редакції:































3) у Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у
конкурсному відборі до закладів вищої освіти  України в 2019 році (додаток
7 до Правил прийому) внести наступні зміни:

ЗМІНИ
до Порядку подання та розгляду заяв в електронній

формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти
України в 2019 році

1. У розділі II:
1) пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована

закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати
закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за
умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до
Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку,
сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється в Єдиній базі.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована
Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника
Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для
електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення
відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а
факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або
електронного зв'язку повідомляє вступника про скасування заяви в день її
скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою
пріоритетністю»;

2) у пункті 5: |
після слів «дата народження» доповнити словом «тощо»;
після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту :

«Якщо в Єдиній базі вже наявна інформація щодо особи з такими самими
даними, вступник додатково зазначає дані одного із документів, що містяться
в Єдиній базі (серію (за наявності) та номер документа про освіту або
документа, що посвідчує особу).».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. У тексті Порядку слово "атестат" в усіх відмінках і числах замінити
словом "документ" у відповідних відмінках і числах.



4) пункт 1 розділу V додатку 8 викласти у такій редакції:

«1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір

та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Строки вступної компанії
набір

за державним
замовленням і за
кошти фізичних

та/або юридичних
осіб

набір
виключно за кошти

фізичних та/або
юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р. 18 лютого 2019р.
Закінчення прийому заяв та документів до 1800 год. 30 липня

2019р.
до 1400 год.

01 березня 2019р.
Строки проведення вступних
випробувань

01-14 серпня 2019 р. 04-14 березня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку
вступників

не пізніше 1200 год.
15 серпня 2019р.

не пізніше 1200 год.
15 березня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до
зарахування

до 1800 год.
20 серпня 2019р.

до 1800 год. 18
березня 2019 р.

Терміни зарахування вступників не пізніше 30 серпня
2019р.

не пізніше 20
березня 2019р.

Початок навчання 01 вересня 2019р. 01 квітня 2019 р.
».

4) інформаційну таблицю 3 викласти у такій редакції:



Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове
випробування

Код
/може повторювати
назву спеціальності/

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

201 ВСЬОГО: 6

Термін
навчання

Код

Кількість місць*
(інформація 2018 р.)

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва Назва

Курс

лісове господарство

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),

напрями підготовки ОКР бакалавра

Агрономія

виробництво і переробка продукції
рослинництва

виробництво і переробка продукції
тваринництва

бджільництво

5.09010101

5.09010301

5.09010102

5.09010302

5.09010203

промислове квітництво

5.09010103

5.09010201

5.09010202

звірівництво

201 Фаховий іспит

5.09010303

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

організація і технологія ведення
фермерського господарства

Агрономія 1 Курс

Таблиця 3

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший  (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Уманський національний університет садівництва

(назва вищого навчального закладу)

Агрономії

Агрономія

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

 2 р. 10 м.

41

мисливське господарство

За кошти
державного

бюджету



201 Агрономія 1 Курс

072 ВСЬОГО: 7

072 Фінанси, банківська справа
та страхування 1 Курс

071 ВСЬОГО: 13

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

Фінанси, банківська справа
та страхування

5.03050401

5.03050801

5.03050601прикладна статистика

5.03051002

товарознавство та комерційна діяльність

маркетингова діяльність

фінанси і кредит

оціночна діяльність

комерційна діяльність

прикладна статистика 5.03050601

5.03050701

економіка підприємства

маркетингова діяльність

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201

Агрономія

5.03050901

 2 р. 10 м.
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

5.03050802

5.03051001

1 Курс 1 р. 10 м.

Облік і оподаткування

072

5.03050701

5.03050702

07

Фаховий іспит
(Додатковий);

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Фінанси, банківська справа та
страхування

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство" 20

економіка підприємства

бухгалтерський облік

Інші спеціальності

5.09010304

5.03050401

Фінанси, банківська справа та
страхування 1 р. 10 м.

природно-заповідна справа

Економіки і підприємництва

Фінанси, банківська справа та
страхування

11

7



071 Облік і оподаткування 1 Курс

076 ВСЬОГО: 6

076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність 1 Курс

Облік і оподаткування

076

071

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції 5.03051002

5.03050701

5.03050201

5.03050901

5.03050702

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050702

оціночна діяльність

5.03050801

комерційна діяльність

бухгалтерський облік

Інші спеціальності

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування" 07

фінанси і кредит

інформаційна діяльність підприємства

економіка підприємства

прикладна статистика

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

фінанси і кредит

оціночна діяльність

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

Інші спеціальності

5.03050802

5.03051001

5.03050601

5.03050801

1 р. 10 м.

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

1 Курс

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

1 р. 10 м.

5.03050901

1 Курс

5.03051002

5.03051001

07

Облік і оподаткування

Фаховий іспит
(Додатковий);

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

8Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Фаховий іспит
(Додатковий);

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Облік і оподаткування

1 р. 10 м.Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

5.03050401

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

5.03050802
1 р. 10 м.



075 ВСЬОГО: 1

075 Маркетинг 1 Курс

051 ВСЬОГО: 2

економіка підприємства 5.03050401

5.03050801

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050601

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

фінанси і кредит Економіка Економіка051

маркетингова діяльність

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

інформаційна діяльність підприємства

комерційна діяльність

фінанси і кредит

інформаційна діяльність підприємства

економіка підприємства

прикладна статистика

прикладна статистика

оціночна діяльність

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

Інші спеціальності

спеціальності галузі знань
05 "Соціальні та поведінкові науки"

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001

5.03050201

5.03050401

5.03050601

075

6Економіка

Маркетинг

Фаховий іспит
(Додатковий);

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит
1 Курс

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

5.03050802

5.03050201

5.03051002

5.03050901

5.03050801

05

07

5.03051002

5.03050901

5.03050702

5.03050701

1 р. 10 м.
ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

1 Курс

8



051 Економіка 1 Курс

122 ВСЬОГО: 2

122 Комп'ютерні науки 1 Курс

208 ВСЬОГО: 1

208 Агроінженерія 1 Курс

обслуговування систем баз даних і знань

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

обслуговування програмних систем і
комплексів

Фаховий іспит
(Додатковий);

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового виробництва

експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання

обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в

агропромисловому комплексі

спеціальності галузі знань
12 "Інформаційнітехнології"

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство" 20

Економіка

12

208

Інші спеціальності

122 Комп'ютерні науки

5.10010201

експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу

Інші спеціальності

5.10010203

5.05010301розробка програмного забезпечення

монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

Інженерно-технологічний

Інші спеціальності

5.05010101

5.10010202

5.05010201

1 Кур 2с  р. 10 м.

1 Курс 1 р. 10 м.

20

Агроінженерія Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

Комп'ютерні науки

Агроінженерія

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Фаховий іспит

Агроінженерія

Комп'ютерні науки

Агроінженерія

5.10010101

5.10010102

Комп'ютерні науки

5.05010102

3

 2 р. 10 м.



181 ВСЬОГО: 3

181 Харчові технології 1 Курс

205 ВСЬОГО: 0

бджільництво

спеціальності галузі знань
18 "Виробництво та технології" 18

Інші спеціальності

Лісового і садово-паркового господарства

205

5.05170104
виробництво хліба, кондитерських,

макаронних виробів і харчових
концентратів

зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів

зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів

виробництво харчової продукції

консервування

зберігання і переробка зерна 5.05170103

5.05170108

виробництво цукристих речовин та
полісахаридів

бродильне виробництво і виноробство

виробництво жирів і жирозамінників

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
рослинництва

виробництво і переробка продукції
тваринництва

зберігання, консервування та переробка
м'яса

звірівництво

лісове господарство

мисливське господарство

5.05170109

5.05170107

5.09010203

5.09010102

5.05170105

5.05170106

5.09010103

5.09010201

5.09010301

5.09010302

181

Лісове господарство

Харчові технології 1 р. 10 м.

Харчові технології

Лісове господарство

Харчові технології

Харчові технології

Лісове господарство

5.05170110

5.09010202

5.05170102

5.05170101

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Фаховий іспит

1 КурсФаховий іспит

1 Курс

24

 2 р. 10 м.

1 р. 10 м.

16



205 Лісове господарство 1 Курс

193 ВСЬОГО: 3

193 Геодезія та землеустрій 1 Курс

206 ВСЬОГО: 0

спеціальності галузі знань
19 "Архітектура та будівництво" 19

промислове квітництво

Лісове господарствоІнші спеціальності

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

Інші спеціальності

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

природно-заповідна справа

землевпорядкування

картографічні роботи

лісове господарство

5.09010102

мисливське господарство

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.09010302

20

5.09010303

5.09010304

5.08010101

5.09010202

5.09010203

5.09010101

5.08010103

5.08010102

5.09010101

 2 р. 10 м.

Садово-паркове
господарство

5.09010103

5.09010201

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Садово-паркове господарство

1 Курс

геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

Геодезія та землеустрій

промислове квітництво

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
рослинництва

звірівництво

Геодезія та землеустрій

193

Садово-паркове господарство

5.09010303

5.09010301

Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій

1 р. 10 м.

206бджільництво

1 р. 10 м.

1 р. 10 м.1 КурсФаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

11

10



206 Садово-паркове
господарство 1 Курс

241 ВСЬОГО: 1

241 Готельно-ресторанна
справа 1 Курс

073 ВСЬОГО: 8

073 Менеджмент 1 Курс

281 ВСЬОГО: 2

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство" 20

Інші спеціальності

Туристичне обслуговування

Ресторанне обслуговування

5.14010301

організація обслуговування населення

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

спеціальності галузі знань
24 "Сфера обслуговування"

5.14010202

обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

Готельне обслуговування

Інші спеціальності

5.14010101

Інші спеціальності

Менеджменту

5.03060101

5.09010304

Готельно-ресторанна
справа

Менеджмент
ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Готельно-ресторанна справа

1 Курс

Менеджмент

1 Курс

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Садово-паркове господарство

Менеджмент

241

Готельно-ресторанна справа

 1 р. 10 м.

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

5.03060102

5.14010102

5.14010201

природно-заповідна справа

Готельно-ресторанна справа

Менеджмент

Публічне управління та
адміністрування

07

073

1 р. 10 м.

 1 р. 10 м.

 1 р. 10 м.

0

0

9

р 1 . 10 м.

24



281 Публічне управління та
адміністрування 1 Курс

281
Публічне управління та

адміністрування 1 Курс

242 ВСЬОГО: 0

242 Туризм 1 Курс

091 ВСЬОГО: 0

091 Біологія Біологія Фаховий іспит 1 Курс

091 Біологія 1 Курс

101 ВСЬОГО: 0

28 Публічне управління та
адміністрування Фаховий іспит

Туризм

спеціальності галузі знань
28 "Публічне управління та

адміністрування"

Готельне обслуговування

Ресторанне обслуговування

організація обслуговування населення

5.14010102

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

5.14010301

Інші спеціальності

Туристичне обслуговування

Туризм

5.14010201

5.14010202

5.04010303

1 Курс242обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

Інші спеціальності

Біологія

5.14010101  2 р. 10 м.

 2 р. 10 м.

4

2 р. 10 м.

 2 р. 10 м.

0

Біологія
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

0

 2 р. 10 м.

Екологія

пошук та розвідка геофізичними методами 5.04010302

пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами

Фаховий іспитТуризм

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Публічне управління та
адміністрування

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Туризм

спеціальності галузі знань
24 "Сфера обслуговування" 24

пошук та розвідка геологічними методами 5.04010301

спеціальності галузі знань
09 "Біологія" 09

Інші спеціальності

аналітичний контроль якості хімічних
сполук 5.04010101

2 р. 10 м.



101 Екологія 1 Курс

183 ВСЬОГО: 0

5.05030103

5.05030301

5

101

Технології захисту навколишнього
середовища

Екологія Екологія Фаховий іспит
5.04010304

метеорологічні та гідрологічні
спостереження 5.04010501

експлуатація газонафтопроводів і
газонафтосховищ

механізація та автоматизація торфового
виробництва

збагачення корисних копалин

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

обробка природного каменю

обслуговування і ремонт обладнання
нафтових і газових промислів

випробування свердловин на нафту і газ 5.05030402

шахтне і підземне будівництво 5. 05030104

5.05030403

5.05030105

1 Курс 1 р. 10 м.

1 р. 10 м.

5.04010601

5.05030404

5.05030201

5.05030106

5.05030302

5.05030101

5.05030102

5.05030401

підземна розробка корисних копалин

маркшейдерська справа

буріння свердловин

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010502

експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій 5.04010503

прикладна екологія 5.04010602

спеціальності галузі знань
10 "Природничі науки" 10

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних

систем

Інші спеціальності Екологія
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

експлуатація нафтових і газових
свердловин

відкрита розробка корисних копалин

183 Технології захисту навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього середовища Фаховий іспит 1 Курс 1 р. 10 м.



183 Технології захисту
навколишнього середовища 1 Курс

203 ВСЬОГО: 1

203 Садівництво та
виноградарство 1 Курс

202 ВСЬОГО: 3

Садівництво та виноградарство Садівництво та
виноградарство

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

203

звірівництво

лісове господарство

виробництво і переробка продукції
рослинництва

бджільництво

промислове квітництво

5.09010102
організація і технологія ведення

фермерського господарства

5.09010103

природно-заповідна справа

Інші спеціальності

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

промислове квітництво

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
рослинництва

Садівництво та виноградарство

5.09010302

5.09010201

5.09010101

виробництво і переробка продукції
тваринництва

мисливське господарство

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

виробництво і переробка продукції
тваринництва

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

1 Курс

20

5.09010102

5.09010103

5.09010101

1 р. 10 м.

20

Садівництво та виноградарство

Захист і карантин рослин

Фаховий іспит

Інші спеціальності

 2 р. 10 м.

5.09010202

5.09010301

5.09010203

 2 р. 10 м.

Технології захисту навколишнього
середовища

5.09010303

5.09010304

5.09010201

спеціальності галузі знань
18 "Виробництво та технології" 18

20



202 Захист і карантин рослин 1 Курс

Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове
випробування

Код

/може повторювати
назву спеціальності/ За кошти

фізичних,
юридичних

осіб

201 ВСЬОГО: 31

5.09010101

Агрономія

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

5.09010301

бджільництво

мисливське господарство

звірівництво

лісове господарство

Назва

природно-заповідна справа

мисливське господарство

Фаховий іспит

Код

Захист і карантин рослин

Термін
навчання

Назва

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Інші спеціальності

Курс

Агрономії

5.09010302

організація і технологія ведення
фермерського господарства 5.09010102

промислове квітництво

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 3 роки)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),

напрями підготовки ОКР бакалавра

5.09010303

202 1 Кур 2с  р. 10 м.

 2 р. 10 м.

Кількість місць*
(інформація 2018 р.)

18

Захист і карантин рослинЗахист і карантин рослин

За кошти
державного

бюджету

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

5.09010304

5.09010302

5.09010202

5.09010203

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство" 20



201 Агрономія 1 Курс

051 ВСЬОГО: 0

5.09010201

5.09010103

5.09010303

5.09010304

5.09010203

5.09010202

5.09010301

Агрономія

Економіка

бухгалтерський облік

виробництво і переробка продукції
рослинництва

виробництво і переробка продукції
тваринництва

бджільництво

Інші спеціальності

економіка підприємства

прикладна статистика

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

спеціальності галузі знань
05 "Соціальні та поведінкові науки"

фінанси і кредит

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

оціночна діяльність

інформаційна діяльність підприємства

5.03050802

5.03051002

5.03050201

5.03050601

5.03050701

5.03050901

5.03050401

5.03051001

05

5.03050702

5.03050801

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит
1 КурсЕкономіка051 Економіка

природно-заповідна справа

товарознавство та комерційна діяльність

звірівництво

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

2 р. 10 м.

20

2 р. 10 м.

0

Економіки і підприємництва

лісове господарство

2 р. 10 м.1 КурсФаховий іспитАгрономіяАгрономія201



051 Економіка 1 Курс

071 ВСЬОГО: 48

071 Облік і оподаткування 1 Курс

072 ВСЬОГО: 31

оціночна діяльність

товарознавство та комерційна діяльність

економіка підприємства

маркетингова діяльність

фінанси і кредит

бухгалтерський облік

комерційна діяльність

інформаційна діяльність підприємства

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

5.03050401

5.03050601

маркетингова діяльність

економіка підприємства

прикладна статистика

прикладна статистика

комерційна діяльність

оціночна діяльність

Інші спеціальності

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність

фінанси і кредит

5.03050201

5.03050601

5.03050701

5.03050901

5.03050701

5.03051001

Інші спеціальності

5.03051001

5.03051002

5.03050401

5.03050801

5.03050901

5.03050702

5.03050702

5.03050801

5.03050802

5.03050802

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та
страхування

072

Економіка

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська справа
та страхування 2 р. 10 м.1 Курс

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит
1 Курс

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

0

2 р. 10 м.

12

07



072
Фінанси, банківська справа

та страхування 1 Курс

075 ВСЬОГО: 13

075 Маркетинг 1 Курс

076 ВСЬОГО: 3

Маркетинг

Маркетинг

Інші спеціальності

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

інформаційна діяльність підприємства

5.03051002

прикладна статистика

оціночна діяльність

фінанси і кредит

товарознавство та комерційна діяльність

Інші спеціальності

маркетингова діяльність

економіка підприємства

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

бухгалтерський облік

інформаційна діяльність підприємства

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

економіка підприємства

прикладна статистика

5.03050201

5.03050401

5.03050701

5.03050601

5.03050201

5.03050401

5.03050701

5.03050601

5.03051002

5.03051001

07

5.03050802

5.03050901

5.03050702

5.03050801

07

075

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Маркетинг
ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

1 Курс

Маркетинг

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

2 р. 10 м.

0

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

маркетингова діяльність

комерційна діяльність



076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність 1 Курс

122 ВСЬОГО: 1

122 Комп'ютерні науки 1 Курс

181 ВСЬОГО: 10

122 Комп'ютерні наукиобслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж 5.05010201

розробка програмного забезпечення

1 Курс

Харчові технології

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

інформаційна діяльність підприємства

обслуговування програмних систем і
комплексів

оціночна діяльність

Інші спеціальності

фінанси і кредит

зберігання і переробка зерна

комерційна діяльність

Інші спеціальності

5.05010301

консервування

бухгалтерський облік

спеціальності галузі знань
12 "Інформаційнітехнології"

5.03050801

5.03050802

5.05010101

5.03050901

5.03051001

5.03051002

5.03050201

5.05170102

5.05170103

5.03050702

12

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

076

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Комп'ютерні науки

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

2 р. 10 м.

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит
1 Курс

2 р. 10 м.

Інженерно-технологічний

2

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

11

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування" 07



181 Харчові технології 1 Курс

208 ВСЬОГО: 8

208 Агроінженерія 1 Курс

181 Харчові технології 1 Курс

Харчові технології

Харчові технології Фаховий іспит

Агроінженерія

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в

агропромисловому комплексі

виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових

концентратів

5.10010102

виробництво харчової продукції 5.05170101

Інші спеціальності

зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів

зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів

бродильне виробництво і виноробство

Інші спеціальності

зберігання, консервування та переробка
м'яса

експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання

експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового виробництва

експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу

виробництво жирів і жирозамінників

виробництво цукристих речовин та
полісахаридів

5.05170106

5.05170105

208

5.10010202

5.10010101

5.05170107

5.10010203

5.05170104

5.10010201

5.05170108

5.05170109

5.05170110

18

Агроінженерія Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Агроінженерія

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.1 Курс

2 р. 10 м.

11

2 р. 10 м.

Агроінженерія

спеціальності галузі знань
18 "Виробництво та технології"

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство" 20



205 ВСЬОГО: 4

205 Лісове господарство 1 Курс

206 ВСЬОГО: 0

звірівництво

205 Лісове господарство Лісове господарство

Лісове господарство

Лісового і садово-паркового господарства

організація і технологія ведення
фермерського господарства

1 Курс 2 р. 10 м.

1 Курс 2 р. 10 м.Садово-паркове
господарство

промислове квітництво

виробництво і переробка продукції
тваринництва

виробництво і переробка продукції
рослинництва

мисливське господарство

лісове господарство

мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове

господарство
природно-заповідна справа

Інші спеціальності

промислове квітництво

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

бджільництво

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
рослинництва

виробництво і переробка продукції
тваринництва

бджільництво
звірівництво

лісове господарство

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

5.09010102

5.09010103

5.09010301

5.09010302

5.09010302

5.09010303

5.09010102

5.09010103

5.09010303

Садово-паркове господарство

5.09010203

5.09010301

5.09010201

5.09010202

5.09010101

206

5.09010203

5.09010304

5.09010101

5.09010202

5.09010201

20

Лісове господарство

Фаховий іспит

Садово-паркове господарство

6

2 р. 10 м.

5

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Фаховий іспит



206 Садово-паркове
господарство 1 Курс

073 ВСЬОГО: 8

073 Менеджмент 1 Курс

281 ВСЬОГО: 0

281 Публічне управління та
адміністрування 1 Курс

281 Публічне управління та
адміністрування 1 Курс

101 ВСЬОГО: 0

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

073 Менеджмент 1 Курс

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

Менеджмент

організація обслуговування на транспорті 5.03060102

5.03060101

20

07
спеціальності галузі знань

07 "Управління та адміністрування"

організація виробництва

Інші спеціальності

Інші спеціальності

природно-заповідна справа

Менеджменту

5.09010304

Садово-паркове господарство
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Екологія

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий); ЗНО з

української мови і
літератури;

Фаховий іспит

Менеджмент

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

0

0

2 р. 10 м.

аналітичний контроль якості хімічних
сполук

5.04010301

5.04010302

5.04010303

5.04010101

пошук та розвідка геологічними методами

пошук та розвідка геофізичними методами

пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами

Менеджмент

Інші спеціальності

спеціальності галузі знань
28 "Публічне управління та

адміністрування"
28 Публічне управління та

адміністрування Фаховий іспит 2 р. 10 м.

Публічне управління та
адміністрування

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

2 р. 10 м.

Публічне управління та
адміністрування 0



101 Екологія 1 Курс

203 ВСЬОГО: 2

203 Садівництво та
виноградарство 1 Курс

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
рослинництва

виробництво і переробка продукції
тваринництва

203 Садівництво та
виноградарство 2 р. 10 м.

Інші спеціальності

промислове квітництво 5.09010101

звірівництво
бджільництво

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних

систем
експлуатація метеорологічних

радіолокаційних станцій

5.09010302

5.09010202

5.09010102

5.09010103

мисливське господарство

Садівництво та виноградарство

5.09010203

5.09010201 Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство 2 р. 10 м.
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

2 р. 10 м.

Фаховий іспит 1 Курс

6

метеорологічні та гідрологічні
спостереження

5.04010503

Екологія Фаховий іспит 1 Курс

5.04010501

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

2 р. 10 м.

Екологія101

5.04010502

5.04010304

прикладна екологія 5.04010602

Інші спеціальності Екологія

розвідування нафтових та газових родовищ

лісове господарство

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство" 20

спеціальності галузі знань
10 "Природничі науки" 10

5.09010301

5.09010303

5.09010304природно-заповідна справа

зелене будівництво і садово-паркове
господарство



Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове
випробування

Код
/може повторювати
назву спеціальності/

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

201 ВСЬОГО: 0

201 Агрономія 2 Курс

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, термін навчання - 3 роки)

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва Назва

Курс
Термін

навчання

Код

Кількість місць*
(інформація 2018 р.)

5.09010301лісове господарство

5.09010101

виробництво і переробка продукції
рослинництва

виробництво і переробка продукції
тваринництва

бджільництво

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),

напрями підготовки ОКР бакалавра

Агрономія

Агрономія

5.09010303

5.09010102

5.09010302

5.09010203

промислове квітництво

5.09010103

5.09010201

5.09010202

звірівництво

201

2 р. 10 м.
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Фаховий іспит

організація і технологія ведення
фермерського господарства

2 р. 10 м.Агрономія

20

Інші спеціальності

Агрономії

Агрономія 0

мисливське господарство

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

природно-заповідна справа

2 Курс

5.09010304

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

За кошти
державного

бюджету



072 ВСЬОГО:

072 Фінанси, банківська справа
та страхування 2 Курс

071 ВСЬОГО:

Фінанси, банківська справа
та страхування

5.03050401

5.03050801

5.03050601

5.03050201

5.03050701

прикладна статистика

5.03051002

економіка підприємства

маркетингова діяльність

фінанси і кредит

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

071

інформаційна діяльність підприємства

комерційна діяльність

5.03050702

5.03050601

5.03050801

5.03050701

товарознавство та комерційна діяльність

маркетингова діяльність

фінанси і кредит

оціночна діяльність

Облік і оподаткування

072

бухгалтерський облік

Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства

товарознавство та комерційна діяльність

прикладна статистика

оціночна діяльність

комерційна діяльність

5.03051001

5.03050201

5.03050901

5.03050802

5.03051001

2 р. 10 м.

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

5.03050901

2 Курс

бухгалтерський облік

Фінанси, банківська справа та
страхування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит
(Додатковий);

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Облік і оподаткування

економіка підприємства

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит
2 Курс

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

5.03050401

5.03050802

5.03050702

07

Фінанси, банківська справа та
страхування 2 р. 10 м.

Економіки і підприємництва

Фінанси, банківська справа та
страхування

2 р. 10 м.

0

0

0

0



071 Облік і оподаткування 2 Курс

076 ВСЬОГО:

076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність 2 Курс

075 ВСЬОГО:

076

07

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Інші спеціальності

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

5.03051002

5.03050701

5.03050201

5.03050901

5.03050702

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

інформаційна діяльність підприємства

економіка підприємства

прикладна статистика

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

фінанси і кредит

оціночна діяльність

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства

економіка підприємства

прикладна статистика

5.03050802

5.03050401

5.03050601

5.03050201

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування" 07

2 р. 10 м.Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

2 р. 10 м.

2 Курс

2 р. 10 м.

Маркетинг

Фаховий іспит
(Додатковий);

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

5.03051002

5.03051001

5.03050401

Фаховий іспит
(Додатковий);

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Облік і оподаткування

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

0Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

5.03050601

5.03050801

0

0

0



075 Маркетинг 2 Курс

051 ВСЬОГО:

051 Економіка 2 Курс

122 ВСЬОГО: 0

обслуговування програмних систем і
комплексів

оціночна діяльність 5.03050802

бухгалтерський облік

Економіка

Фаховий іспит
(Додатковий);

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

5.03050801

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

економіка підприємства 5.03050401

прикладна статистика 5.03050601

маркетингова діяльність 5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

5.03050901

Економіка Економіка

Економіка

051фінанси і кредит

фінанси і кредит

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

оціночна діяльність

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

Інші спеціальності

Інші спеціальності

спеціальності галузі знань
05 "Соціальні та поведінкові науки"

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

інформаційна діяльність підприємства

5.03051001

5.03050702

5.03050802

5.03050201

5.03051002

5.03050901

5.03051002

5.05010101

075

0

Маркетинг

Фаховий іспит
(Додатковий);

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

2 р. 10 м.

0

2 р. 10 м.

0

2 р. 10 м.2 Курс

Маркетинг

Маркетинг

Комп'ютерні науки

5.03050801

05

5.03050701

07

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит
2 Курс 2 р. 10 м.



122 Комп'ютерні науки 2 Курс

208 ВСЬОГО:

208 Агроінженерія 2 Курс

181 ВСЬОГО:

обслуговування систем баз даних і знань

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

спеціальності галузі знань
12 "Інформаційнітехнології" 12

Комп'ютерні науки122

20

розробка програмного забезпечення

монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

5.10010201

5.10010202

5.10010203

5.10010102

експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового виробництва

експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання

обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в

агропромисловому комплексі

зберігання і переробка зерна

Інженерно-технологічний

Інші спеціальності

експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу

208

5.05170103

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

5.05170101

Інші спеціальності

виробництво харчової продукції

консервування

5.10010101

5.05170102

5.05010201

5.05010301

2 Курс 2 р. 10 м.

2 Курс 2 р. 10 м.

0

Агроінженерія Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

Комп'ютерні науки

Агроінженерія

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Фаховий іспит

Агроінженерія

Агроінженерія

Харчові технології

5.05010102

Комп'ютерні науки

0

0

0



181 Харчові технології 2 Курс

205 ВСЬОГО:

спеціальності галузі знань
18 "Виробництво та технології" 18

бджільництво

Інші спеціальності

Лісового і садово-паркового господарства

промислове квітництво

205

виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових

концентратів

зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів

виробництво жирів і жирозамінників

5.05170104

зберігання, консервування та переробка
м'яса

зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів

5.09010202

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
рослинництва

виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.09010302

5.09010303

5.09010304

лісове господарство

мисливське господарство

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

звірівництво

5.05170105

5.05170106

5.05170107

виробництво цукристих речовин та
полісахаридів

бродильне виробництво і виноробство

5.09010203

природно-заповідна справа

5.09010103

5.09010201

5.09010301

5.05170110

5.05170108

5.05170109

5.09010102

5.09010101

181

Лісове господарство

Харчові технології 2 р. 10 м.Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

0

Лісове господарство

Харчові технології

Харчові технології

Лісове господарство

2 КурсФаховий іспит

2 Курс

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

0



205 Лісове господарство 2 Курс

193 ВСЬОГО:

193 Геодезія та землеустрій 2 Курс

206 ВСЬОГО: 0

206 Садово-паркове
господарство 2 Курс

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство" 20

спеціальності галузі знань
19 "Архітектура та будівництво" 19

Лісове господарство

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство" 20

землевпорядкування

картографічні роботи

Інші спеціальності

Інші спеціальності

лісове господарство

5.09010102

мисливське господарство

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

виробництво і переробка продукції
тваринництва

звірівництво

Інші спеціальності

5.08010101

5.09010202

5.09010203

5.09010101

5.08010103 Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

193

Садово-паркове господарство

5.09010303

5.09010301

Геодезія та землеустрій

Фаховий іспит

Геодезія та землеустрій

5.08010102

5.09010302

Садово-паркове
господарство

5.09010103

5.09010201

5.09010304

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Садово-паркове господарство

2 Курс

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

Геодезія та землеустрій

Садово-паркове господарство

промислове квітництво

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
рослинництва

2 р. 10 м.

природно-заповідна справа

206бджільництво

2 р. 10 м.Геодезія та землеустрій

2 Курс

0

0

0



241 ВСЬОГО:

241 Готельно-ресторанна
справа 2 Курс

073 ВСЬОГО:

073 Менеджмент 2 Курс

281 ВСЬОГО: 0

281 Публічне управління та
адміністрування 2 Курс

281 Публічне управління та
адміністрування 2 Курс

Фаховий іспит
спеціальності галузі знань

28 "Публічне управління та
адміністрування"

Ресторанне обслуговування

5.14010301

обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.14010202

Інші спеціальності

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

спеціальності галузі знань
24 "Сфера обслуговування"

організація обслуговування населення

Туристичне обслуговування

Готельне обслуговування

5.14010102

5.14010201

5.14010101

28

Інші спеціальності

24

Менеджменту

5.03060101

Менеджмент
ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Готельно-ресторанна справа

2 Курс

Менеджмент

Готельно-ресторанна справа

2 Курс

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Менеджмент

241 Готельно-ресторанна
справа

2 р. 10 м.

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Готельно-ресторанна справа

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

Інші спеціальності

Менеджмент

Публічне управління та
адміністрування

07

Публічне управління та
адміністрування

5.03060102

Публічне управління та
адміністрування

073

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

0

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

0

00

2 р. 10 м.

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

0



242 ВСЬОГО: 0

242 Туризм 2 Курс

091 ВСЬОГО: 0

091 Біологія Біологія Фаховий іспит 2 Курс

091 Біологія 2 Курс

101 ВСЬОГО: 0

Біологія

Туристичне обслуговування

організація обслуговування населення

5.14010201

5.14010102

Готельне обслуговування

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

5.14010301

Інші спеціальності Туризм

2 Курс242обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.14010101

Туризм

2 р. 10 м.

0

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

0

Біологія
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

0

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

101

Екологія

Екологія

пошук та розвідка геофізичними методами 5.04010302

пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами

Туризм Фаховий іспит

Ресторанне обслуговування

5.14010202

5.04010303

Туризм

2 Курс 2 р. 10 м.Фаховий іспит

2 р. 10 м.

Екологія

спеціальності галузі знань
24 "Сфера обслуговування" 24

спеціальності галузі знань
09 "Біологія"

09

5.04010501

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних

систем

пошук та розвідка геологічними методами 5.04010301

5.04010502

аналітичний контроль якості хімічних
сполук 5.04010101

Інші спеціальності

розвідування нафтових та газових родовищ 5.04010304

метеорологічні та гідрологічні
спостереження



101 Екологія 2 Курс

183 ВСЬОГО: 0

183 Технології захисту
навколишнього середовища 2 Курс

203 ВСЬОГО:Садівництво та виноградарство

обслуговування і ремонт обладнання
нафтових і газових промислів

випробування свердловин на нафту і газ 5.05030402

Інші спеціальності
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

2 р. 10 м.

0

0

0

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

Технології захисту навколишнього
середовища

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

шахтне і підземне будівництво 5. 05030104

5.05030403

5.05030105

експлуатація газонафтопроводів і
газонафтосховищ

механізація та автоматизація торфового
виробництва

збагачення корисних копалин 5.05030301

обробка природного каменю 5.05030302

5.05030101

5.05030102

5.05030103

5.04010601

5.05030404

5.05030201

5.05030106

Технології захисту навколишнього
середовища

відкрита розробка корисних копалин

підземна розробка корисних копалин

маркшейдерська справа

експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій 5.04010503

Екологія
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

спеціальності галузі знань
18 "Виробництво та технології" 18

прикладна екологія 5.04010602

спеціальності галузі знань
10 "Природничі науки"

10

Інші спеціальності

Технології захисту навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього середовища Фаховий іспит

експлуатація нафтових і газових
свердловин

буріння свердловин

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та

5.05030401

2 Курс183



203 Садівництво та
виноградарство 2 Курс

202 ВСЬОГО: 0

Садівництво та виноградарство Садівництво та
виноградарство203

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

виробництво і переробка продукції
рослинництва

бджільництво

промислове квітництво

звірівництво

лісове господарство

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
тваринництва

бджільництво

виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.09010101

5.09010301

звірівництво

лісове господарство

5.09010103

природно-заповідна справа

Інші спеціальності

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

промислове квітництво

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
рослинництва

Фаховий іспит 2 Курс 2 р. 10 м.

5.09010101

5.09010201

5.09010201

5.09010202

5.09010102

мисливське господарство

5.09010102

5.09010103

2 Курс

0

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

5.09010302

Захист і карантин рослин

2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

5.09010303

5.09010304

20

Фаховий іспит

5.09010203

5.09010301

5.09010203

5.09010202

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин202

Садівництво та виноградарство



202 Захист і карантин рослин 2 Курс

Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове
випробування

Код

/може повторювати
назву спеціальності/ За кошти

фізичних,
юридичних

осіб

201 ВСЬОГО:

201

5.09010101

5.09010201

5.09010103

Агрономія

Агрономія Агрономія

Захист і карантин рослин

Назва

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

мисливське господарство

5.09010203

5.09010202

виробництво і переробка продукції
рослинництва

виробництво і переробка продукції
тваринництва

бджільництво

мисливське господарство

Інші спеціальності

Назва

природно-заповідна справа

Термін
навчання

2 КурсФаховий іспит

2 р. 10 м.

промислове квітництво

Код

звірівництво

5.09010302

організація і технологія ведення
фермерського господарства 5.09010102

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, термін навчання - 4 роки)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),

напрями підготовки ОКР бакалавра

5.09010303

Курс

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Агрономії

Кількість місць*
(інформація 2018 р.)

0

3 р. 10 м.

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

0

За кошти
державного

бюджету

5.09010304

5.09010302

20спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"



201 Агрономія 2 Курс

051 ВСЬОГО:

051 Економіка 2 Курс

071 ВСЬОГО:

5.09010301

5.09010303

5.09010304

Агрономія

інформаційна діяльність підприємства

бухгалтерський облік

економіка підприємства

Інші спеціальності

економіка підприємства

прикладна статистика

фінанси і кредит

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

5.03050401

Інші спеціальності

спеціальності галузі знань
05 "Соціальні та поведінкові науки"

5.03050201

оціночна діяльність

інформаційна діяльність підприємства

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050802

5.03051002

5.03050201

5.03051001

05

5.03050601

5.03050701

5.03050901

5.03050401

5.03050702

5.03050801

природно-заповідна справа

Економіка

Економіка

Економіка

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Облік і оподаткування

Економіка

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

3 р. 10 м.

0

2 Курс

20

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

051

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

0

0

0

Економіки і підприємництва

лісове господарство



071 Облік і оподаткування 2 Курс

072 ВСЬОГО:

072 Фінанси, банківська справа
та страхування 2 Курс

комерційна діяльність

бухгалтерський облік

оціночна діяльність

Інші спеціальності

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

інформаційна діяльність підприємства

маркетингова діяльність

фінанси і кредит

прикладна статистика

прикладна статистика

5.03050801

5.03050201

5.03050802

5.03050401

5.03050601

маркетингова діяльність

економіка підприємства

бухгалтерський облік

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

Інші спеціальності

5.03050601

5.03050701

5.03050801

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

фінанси і кредит

комерційна діяльність

оціночна діяльність

5.03050702

07

5.03051001

5.03051002

5.03050901

5.03050702

5.03050802

07

5.03050901

5.03050701

5.03051001

5.03051002

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

0

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

071

072 Фінанси, банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська справа
та страхування 2 Курс

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

3 р. 10 м.

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

Облік і оподаткування 2 Курс

0

3 р. 10 м.



075 ВСЬОГО:

075 Маркетинг 2 Курс

076 ВСЬОГО:

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

інформаційна діяльність підприємства

товарознавство та комерційна діяльність

економіка підприємства

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

Інші спеціальності

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

маркетингова діяльність

маркетингова діяльність

фінанси і кредит

оціночна діяльність

прикладна статистика

бухгалтерський облік

інформаційна діяльність підприємства

оціночна діяльність

фінанси і кредит

товарознавство та комерційна діяльність

бухгалтерський облік

прикладна статистика

економіка підприємства

5.03050601

5.03050401

5.03050201

5.03050901

5.03051001

5.03050701

5.03050201

5.03051002

5.03050401

5.03050601

5.03051002

5.03050901

5.03050702

5.03050801

5.03050702

5.03050801

5.03050802

5.03050701

5.03050802

5.03051001

07

0

075

Маркетинг

2 Курс 3 р. 10 м.Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076
ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит
МаркетингМаркетинг

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

2 Курс 3 р. 10 м.

0

0

3 р. 10 м.

комерційна діяльність

комерційна діяльність

0



076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність 2 Курс

122 ВСЬОГО: 0

122 Комп'ютерні науки 2 Курс

181 ВСЬОГО:

розробка програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж 5.05010201

Комп'ютерні науки 2 Курс

Харчові технології

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

181 Харчові технології 2 КурсХарчові технології Фаховий іспит

обслуговування систем баз даних і знань

обслуговування програмних систем і
комплексів

Інші спеціальності

5.05010301

зберігання, консервування та переробка
м'яса

12

Інші спеціальності

зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів

бродильне виробництво і виноробство

консервування

спеціальності галузі знань
12 "Інформаційнітехнології"

спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

зберігання і переробка зерна

виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових

концентратів

виробництво жирів і жирозамінників

виробництво цукристих речовин та
полісахаридів

5.05170102

5.05170107

5.05010101

5.05170104

5.05170106

5.05170103

5.05170105

07

5.05170108

5.05170109

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

0

3 р. 10 м.

Інженерно-технологічний

Фаховий іспит
(Додатковий);

 ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

0 0



181 Харчові технології 2 Курс

208 ВСЬОГО:

208 Агроінженерія 2 Курс

205 ВСЬОГО:

Агроінженерія

Харчові технології
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Лісове господарство

Лісового і садово-паркового господарства

організація і технологія ведення
фермерського господарства

2 Курс 3 р. 10 м.205 Лісове господарство Лісове господарство

монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в

агропромисловому комплексі

5.10010102

виробництво харчової продукції 5.05170101

Інші спеціальності

виробництво і переробка продукції
рослинництва

лісове господарство

мисливське господарство
зелене будівництво і садово-паркове

господарство

експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання

зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів

експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового виробництва

Інші спеціальності

експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

спеціальності галузі знань
18 "Виробництво та технології"

5.10010101

5.10010203

5.10010201

5.09010102

5.09010103

5.05170110

20

18

5.10010202

5.09010301

5.09010302

5.09010303

Агроінженерія Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Агроінженерія208 2 Курс

Агроінженерія

3 р. 10 м.

0

0

3р

Фаховий іспит

0

0



205 Лісове господарство 2 Курс

206 ВСЬОГО:

206 Садово-паркове
господарство 2 Курс

073 ВСЬОГО:

звірівництво

бджільництво

2 Курс 3 р. 10 м.

00

промислове квітництво

виробництво і переробка продукції
тваринництва

природно-заповідна справа

Інші спеціальності

природно-заповідна справа

Інші спеціальності

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
рослинництва

виробництво і переробка продукції
тваринництва

бджільництво
звірівництво

лісове господарство

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

Менеджмент

5.03060101

20

мисливське господарство

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

промислове квітництво

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство"

організація виробництва

Менеджменту

5.09010302

5.09010304

5.09010102

5.09010103

5.09010101

Садово-паркове господарство

Лісове господарство

5.09010303

Садово-паркове господарство

5.09010203

5.09010301

5.09010201

5.09010202

5.09010203

5.09010304

5.09010101

5.09010202

5.09010201

20

206 Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Садово-паркове господарство

Садово-паркове
господарство

ЗНО з української

3 р. 10 м.

0 0

3 р. 10 м.
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит



073 Менеджмент 2 Курс

281 ВСЬОГО: 0

281 Публічне управління та
адміністрування 2 Курс

281 Публічне управління та
адміністрування 2 Курс

101 ВСЬОГО: 0

Публічне управління та
адміністрування

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

3 р. 10 м.

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних

систем
експлуатація метеорологічних

радіолокаційних станцій

5.04010501

0

спеціальності галузі знань
28 "Публічне управління та

адміністрування"
28 Публічне управління та

адміністрування Фаховий іспит 3 р. 10 м.

Публічне управління та
адміністрування

Інші спеціальності

073 Менеджмент 2 Курсорганізація обслуговування на транспорті 5.03060102

07спеціальності галузі знань
07 "Управління та адміністрування"

Інші спеціальності

аналітичний контроль якості хімічних
сполук

метеорологічні та гідрологічні
спостереження

пошук та розвідка геологічними методами

пошук та розвідка геофізичними методами

пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Менеджмент

ЗНО з української
мови і літератури;

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий); ЗНО з

української мови і
літератури;

Фаховий іспит

Екологія

Менеджмент 3 р. 10 м.

0

3 р. 10 м.

5.04010301

5.04010302

5.04010303

5.04010503

прикладна екологія 5.04010602

5.04010101

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010502

5.04010304 101 Екологія Екологія Фаховий іспит 2 Курс 3 р. 10 м.

спеціальності галузі знань
10 "Природничі науки" 10



101 Екологія 2 Курс

203 ВСЬОГО:

203 Садівництво та
виноградарство 2 Курс

0

організація і технологія ведення
фермерського господарства

виробництво і переробка продукції
рослинництва

виробництво і переробка продукції
тваринництва

203 Садівництво та
виноградарство

Інші спеціальності

промислове квітництво 5.09010101

звірівництво
бджільництво

5.09010302

5.09010202

5.09010102

5.09010103

мисливське господарство

Садівництво та виноградарство

5.09010203

5.09010201 Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

Фаховий іспит 2 Курс 3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

0

Інші спеціальності Екологія
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

3 р. 10 м.

5.09010304природно-заповідна справа

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

лісове господарство

спеціальності галузі знань
20 "Аграрні науки та продовольство" 20

5.09010301

5.09010303
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