
Державний вищий навчальний заклад  
«Херсонський державний 
аграрний університет» 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ  
ДО ДВНЗ “ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ              

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 
      Вступники подають заяву про участь у конкурсному відбо-
рі до ДВНЗ «ХДАУ»  в паперовій або в електронній формі. 
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 
приймальної комісії навчального закладу.  
      До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт грома-
дянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кор-
дон), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають 
паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадян-
ство та його копію; 
- військовий квиток або приписне свідоцтво та його копію; 
- ксерокопію документа про присвоєння ідентифікаційного номера 
платника податків (за наявності); 
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 
вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або 
копії;  
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за 
особистим вибором оригінали або копії; 
- медичну довідку за формою 086-о або її копію;  
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 

ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

 ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ  
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  

(вступних екзаменів) 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Ліцензія АД №041484 від 14.08.2012р. 

Міністерство аграрної політики  
та продовольства України 

 
Напрями підготовки  

освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра 

 
 

Перелік конкурсних предметів 
 (вступних екзаменів) 

 
 

Статус 
предмету 

Мінімальна кількість 
балів для допуску до 
участі в конкурсі або 
зарахування на 
навчання поза 
конкурсом, за  
співбесідою 

Облік і аудит 

Економіка підприємства 

1. Українська мова та література Непрофільний 124 
2. Математика Профільний 140 
3. Історія України або географія Непрофільний 124 

Менеджмент 1. Українська мова та література Непрофільний 124 
2. Математика Профільний 140 
3. Географія або іноземна мова Непрофільний 124 

Агрономія 1. Українська мова та література Непрофільний 124 
2. Біологія Профільний 140 
3. Хімія або математика Непрофільний 124 

Технологія виробництва 
і переробки продукції 
тваринництва 

1. Українська мова та література Непрофільний 124 
2. Біологія Профільний 140 
3. Математика або фізика Непрофільний 124 

Водні біоресурси та 
аквакультура 

1. Українська мова та література Непрофільний 124 
2. Біологія Профільний 140 
3. Математика або географія Непрофільний 124 

Екологія, охорона навко-
лишнього середовища та 
збалансоване природо-
користування  

1. Українська мова та література Непрофільний 124 
2. Математика Профільний 140 
3. Хімія або географія Непрофільний 124 

Геодезія, картографія  
та землеустрій 

1. Українська мова та література Непрофільний 124 
2. Математика Профільний 140 
3. Історія України або географія Непрофільний 124 

Гідротехніка 
(водні ресурси) 
Будівництво 

1. Українська мова та література Непрофільний 124 
2. Математика Профільний 140 
3. Фізика або хімія Непрофільний 124 
1. Українська мова та література Непрофільний 124 
2. Математика Профільний 140 
3. Біологія або іноземна мова Непрофільний 124 

Лісове і садово-
паркове господарство   

Телефон: +38(0552)41-62-16                               
Тел. приймальної комісії: +38(0552)41-44-30 

Факс: +38(0552)41-44-24  
e-mail:  office@ksau.kherson.ua 

www.ksau.kherson.ua  

Адреса : 73006, м. Херсон,  
вул. Рози Люксембург, 23 

Етапи вступної кампанії Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Початок прийому заяв та 
документів 1 липня 2013р. 12 серпня 2013р. 

Закінчення прийому заяв 
та документів від осіб, які 
мають право складати 
вступні випробування 

20 липня 2013р. 31 серпня 2013р. 

Закінчення прийому заяв 
та документів від осіб, які 
не складають вступних 
випробувань 

31 липня 2013р. 10 вересня 2013р. 

Строки проведення ви-
щим навчальним закла-
дом вступних випробу-
вань 

21-31 липня 
2013р. 

02-09 вересня 
2013р.  

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 
вступників 

I - 1 серпня 2013р.;             
II- 5 серпня 2013р.;          
III- 8 серпня 2013р. 

11 вересня 2013р. 

Терміни зарахування 
вступників 

за державним 
замовленням - 11 
серпня 2013р.;    
за кошти фізичних 
та юридичних  
осіб – не пізніше 
25 серпня 2013р. 

за державним 
замовленням – 16 
вересня 2013р.;   
за кошти фізичних 
та юридичних   
осіб – не пізніше 
28 вересня 2013р. 



          Державний вищий навчальний заклад  
«Херсонський державний аграрний університет» 

ДВНЗ “Херсонський державний 
аграрний університет” (ХДАУ)– один 
із провідних вищих навчальних закладів 
на півдні України, який готує фахівців 
для агропромислового комплексу, еко-
логії, водного господарства, будівництва 
та інших галузей економіки, здійснює 
фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження. Університет був створений 
у 1874 році. 
ХДАУ має IV рівень акредитації ВНЗ і 
є центром Південного регіону України з 
підготовки сільськогосподарських кадрів 
із вищою освітою. 
Підготовка кадрів у ХДАУ відбувається 
за багатоступеневою системою: бака-
лавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук, 
доктор наук. В університеті діють дві 
спеціалізовані ради з захисту кандидат-

ських і докторських дисертацій. Це відкриває шлях для підготовки науко-
во-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 
В ХДАУ навчається близько 4000 студентів. 
Напрями підготовки ХДАУ:  
 Агрономія; 
 Технологія виробництва та переробки продукції тваринни-
цтва; 
 Водні біоресурси і аквакультура; 
 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан-
соване природокористування; 
 Лісове та садово-паркове господарство; 
 Будівництво; 
 Гідротехніка (водні ресурси); 
 Геодезія, картографія та землеустрій; 
 Облік і аудит; 
 Економіка підприємства; 
 Менеджмент. 
Форми навчання: денна, заочна, екстерна. 
До складу університету входять Скадовський аграрний технікум, 
інститут післядипломної освіти та дорадництва, довузівська підготовка,  
наукова бібліотека, 5 факультетів, 32 кафедри і 25 відділень на виробни-
цтві. 
Більше 370 лекторів працює в університеті, в їх числі 2 академіки, 3 
член-кореспондента НААНУ, 33 доктора наук, професорів, 232 кандида-
тів наук, доцентів. Співробітниками університету отримано 300 патентів, 
більше 200 авторських сертифікатів на винаходи.  
Університет забезпечує стажування і практичну підготовку студентів 
всіх спеціальностей у провідних вищих навчальних закладах, наукових і 
виробничих організаціях Європейського союзу та країнах СНД. 
Матеріально-технічна база університету включає 5 навчальних корпу-
си, 5 гуртожитків, три музеї; спортивний комплекс, водну станцію на      
р. Дніпро, базу відпочинку «Колос» на березі Чорного моря. 

 

ХДАУ – запорука Вашого успіху  
в сучасному діловому світі агробізнесу! 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(заснований у 1874р.) 

Напрям підготовки — «Агрономія» 
Освітньо кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, 
магістр. 
Спеціалізації: 
“Зрошуване землеробство”; 
“Плодоовочівництво і виноградарство”; 
“Технологія зберігання та переробки продукції рос-
линництва”. 

 
 

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
              (заснований у 1925р.) 
Напрям підготовки — «Технологія виробництва 
та переробки продукції тваринництва» 
Освітньо кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, 
магістр. 
Спеціалізації:  
“Технологія переробки та збереження продукції тваринни-
цтва”; 
“Племінна справа”; 
“Технологія виробництва продукції вівчарства”; 
“Технологія виробництва продукції свинарства”; 
“Технологія виробництва продукції птахівництва”; 
“Продукція бджолярства”. 

 

 
 

РИБОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(заснований у 2000р.) 

Напрям підготовки — «Водні біоресурси і аква-
культура» 
Освітньо кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, 
магістр. 
Спеціалізація: 
“Штучне розведення гідробіонтів”; 
“Охорона відтворення і раціональне використання 
гідробіоресурсів”; 

“Зберігання і переробка гідробіоресурсів”; 
“Декоративна аквакультура”. 

Напрям підготовки — «Екологія, охорона навколи-
шнього середовища та збалансоване природоко-
ристування» 
Освітньо кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, 
магістр. 
Спеціалізація: 
“Агроекологія”; 
“Гідроекологія”; 
“Заповідна справа”; 
“Екологічний туризм” 

Напрям підготовки «Лісове та садово-паркове господарство» 
Освітньо кваліфікаційні рівень—бакалавр. 
 

БУДІВЕЛЬНО-ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(заснований у 1964р.) 

Напрям підготовки — «Будівництво» 
Освітньо кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціа-
ліст, магістр. 
Спеціалізації: 
“Реконструкція будівель і споруд”; 
“Сільськогосподарське будівництво”. 

Напрям підготовки — «Гідротехніка (водні ресурси)» 
Освітньо кваліфікаційні рівні: бакалавр, 
спеціаліст, магістр. 
Спеціалізації: 
“Проектування і будівництво гідромеліоратив-
них систем”; 
“Експлуатація і автоматизація гідромеліора-
тивних систем”; 
“Геоінформаційні системи і технології в 
управлінні водними та земельними ресурса-
ми”; 

“Сільськогосподарське водопостачання та 
водовідведення”; 

“Економіка та організація водного господарства” 

Напрям підготовки — «Геодезія, картогра-
фування та землеустрій» 
Освітньо кваліфікаційні рівень—бакалавр. 

 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
     (заснований у 1984р.) 

Напрям підготовки — «Облік і аудит» 
Освітньо кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціа-
ліст, магістр. 
Спеціалізації: 
“Правове забезпечення АПК”; 
“Облік і аудит у бюджетних організаціях і устано-
вах”; 
“Фінансування і кредитування в галузях АПК”. 
Напрям підготовки — «Менеджмент» 
Освітньо кваліфіка-
ційні рівні: бакалавр, 
спеціаліст, магістр. 

Спеціалізації: 
“Правове забезпечення АПК”; 
“Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків”; 
“Інформаційні системи в менеджменті”. 

Напрям підготовки — «Економіка підпри-
ємства» 
Освітньо кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр. 
Спеціалізації: 
“Економіка підприємств малого бізнесу”; 
“Економіка сільськогосподарських  кооперативів”. 
 

Ректор, професор  
Базалій В.В. 

e-mail:  office@ksau.kherson.ua 
 

www.ksau.kherson.ua  


