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Щиро вітаю на сторінках довід-
ника абітурієнта провідного закладу  
вищої освіти Підня України -  
Херсонського державного аграрно-
економічного університету.

Аграрно-економічний універси- 
тет - єдиний державний заклад 
вищої освіти Херсонщини із майже 
150-річною історією, що здійснює 
підготовку фахівців для всіх галузей 
економіки: будівництва і промис-
ловості, сільського господарства 
та торгівлі, управління. Ми маємо IV 
рівень акредитації, 5 факультетів, 
понад 30 освітніх програм. Ми нав- 
чаємо за всіма ступенями вищої 
освіти: «Молодший бакалавр», «Ба-
калавр», «Магістр», «Доктор філосо-
фії», «Доктор наук». В університеті 
функціонує військова кафедра.

Освітній процес забезпечують 40 
докторів наук, професорів, 180 канди-
датів наук, доцентів, понад 50 топо-
вих виробничників України не тільки 
викладають для студентів, а й вже 
сьогодні дають можливість отримати 

практичні навички на виробництві та 
отримати першу заробітну плату тим, 
хто працює за спеціальністю ще під 
час навчання.

Під час навчання у нас, ти сам 
формуєш свою освітню траєкторію й 
обираєш дисципліни та власний темп 
навчання.

Проєкти академічної мобільності, 
грантові програми, сучасні лаборатор-
ні комплекси, дуальна освіта, долучен-
ня до інноваційних розробок вчених 
ХДАЕУ - це можливості розкриття 
твого наукового потенціалу. Заняття 
в Центрі культури та мистецтв, Центрі 
фізичної культури і спорту та туризму, 
волонерство та членство в органах 
студентського самоврядування - до-
поможуть розкрити твої таланти та 
набути додаткових скілів.

ХДАЕУ — ми не встановлюємо 
межі, ми — розкриваємо 
горизонти пізнання твоєї 

особистості!

Юрій Кирилов, ректор університету

ШАНОВНІ 
ДРУЗІ! Факультет створено в 1874 році з моменту від-

криття Херсонського земського сільськогосподар-
ського училища. Місцем роботи майбутніх фахівців 
можуть бути сільськогосподарські підприємства 
різних форм власності, біолабораторії, Держпрод-
споживслужба, пункти прогнозування та сигналі-
зації розвитку шкідників.

АГРОНОМІЯ

Агроном здатний виконувати професійну робо-
ту, пов’язану з вирощуванням зернових, технічних, 
кормових і овочевих культур. Він обізнаний із ме-
ханізацією виробництва, зберіганням і первинною 
переробкою продукції рослинництва та її реаліза-
цією.

Випускники спеціальності обіймають керівні 
посади в обласних і районних управліннях агро-
промислового розвитку, науково-дослідних уста-
новах та освітніх закладах.

АГРОНОМІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
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• українська мова;
• біологія;
• історія України або іноземна мова, або хімія, 
  або математика, або географія, або фізика.



ЗАХИСТ І КАРАНТИН 
РОСЛИН
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САДІВНИЦТВО 
ТА ВИНОГРАДАРСТВО

203

Фахівець зі спеціальності отримає знання з 
прогнозування розвитку й поширення шкідливих 
організмів у сучасних агроекосистемах і з еколо-
гічно безпечних методів захисту рослин від шкід-
ників, хвороб і бур’янів.

Місцем роботи майбутніх фахівців можуть бути 
сільськогосподарські підприємства різних форм 
власності, а також інспекції Держпродспожив-
служби, фітосанітарні лабораторії, сучасні фірми, 
що спеціалізуються на забезпеченні засобами за-
хисту рослин, науково-дослідні інститути.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Фахівець зі спеціальності - це унікальний спе-
ціаліст-експерт із розвитку плодових культур і ви-
нограду, агроном-експерт з продажу професійного 
садового інструменту та реманенту, сортовипробу-
вач, експерт з регіонального розвитку у напряму 
плодоовочівництва. Спеціалісти з організації та 
ведення господарської діяльності в сучасних агро-
формуваннях: фахівці з вирощування та захисту 
плодових насаджень, овочевих, баштанних рослин, 
ягідних культур і винограду; наукові співробітники в 
науково-дослідних установах.

Перевагами фахівця є унікальність, мобіль-
ність, стабільний фінансовий дохід і великий попит 
на ринку праці.

• українська мова;
• біологія;
• історія України або іноземна мова, або хімія, 
  або математика, або географія, або фізика.

ФАКУЛЬТЕТ
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Факультет Херсонського державного 
аграрно-економічного університету є провід-
ним центром в Україні з підготовки фахівців 
для екологічної сфери, рибогосподарської та 
лісової галузі, садово-паркового мистецтва та 
наук про Землю. Факультет включає 8 філій на 
виробництві та більше 50-ти баз проходження 
практик. 

Така інфраструктура дозволяє забезпе-
чити поглиблену теоретичну і практичну під-
готовку фахівців, що здійснюється на основі 
сучасних стандартів освіти, що відповідають 
міжнародним вимогам.
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Інженерна спеціальність, що займається 
проєктуванням, будівництвом і удосконален-
ням сільськогосподарської техніки та облад-
нання. Фахівці цього профілю проєктують і 
тестують сільськогосподарську техніку, об-
ладнання та деталі, проєктують приміщення 
для зберігання харчових продуктів, утриман-
ня домашньої худоби і заводи з переробки 
продукції.

• українська мова;
• математика;
• історія України або іноземна мова, або 
  хімія, або біологія, або географія, або
  фізика.



ЕКОЛОГІЯ101 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Еколог - це фахівець, який відповідає за зни-
ження шкідливих викидів, утилізацію відходів, ро-
зумне використання ресурсів, зміну виробничих 
практик, а також відновлення біосистем від шкоди, 
завданої людьми. 

Перспективи працевлаштування: державний 
екоінспектор, експерт з охорони довкілля, фахівець 
в управліннях з охорони та використання природ-
них ресурсів, інженер-еколог, фахівець з моніто-
рингу та моделювання стану довкілля, фахівець з 
боротьби зі зміною клімату, консультант з перероб-
ки відходів, парковий еколог.

• українська мова;
• біологія;
• історія України або іноземна мова, або хімія, 
  або математика, або географія, або фізика.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКО-
ЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

183 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Найважливіше завдання сучасного суспіль-
ства - створити необхідні умови для гармонійно-
го співіснування людини з природою, забезпечи-
ти вирішення усіх потреб людства з найменшими 
втратами для довкілля. 

Перспективи працевлаштування: інженер спо-
руд альтернативної енергетики, розробник-проєк-
тант екологічно-чистих «зелених» технологій, фахі- 
вець із захисту довкілля у проєктних установах, опе-
ратор очисних споруд, інженер з переробки відходів.

• українська мова;
• математика;
• історія України або іноземна мова, або хімія, 
  або біологія, або географія, або фізика.

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ103 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Завдання спеціальності: вивчення геологіч-
них і гідрогеологічних процесів, умов формуван-
ня клімату та ландшафтів, впливу техногенного 
навантаження на геосистеми. 

Фахівець здатний здійснювати дослідження 
геосфер, вирішувати практичні та наукові завдання, 
надавати оцінку впливу на людське суспільство і 
можливості промислового використання.

Випускники можуть працювати в галузях 
геологорозвідки, топографо-геодезичних робіт, 
гідрології, метеорології, кліматичних досліджень, 
географії.

• українська мова;
• математика;
• історія України або іноземна мова, або хімія, 
  або біологія, або географія, або фізика.

ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО

205
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Спеціальність, що вивчає, веде облік і відтво-
рення, охорону і захист лісів, а також регулювання 
їх використання в цілях задоволення потреб в лі-
сових ресурсах. 

Перспективи працевлаштування: майстер 
лісу, лісничий, фахівець лісорозсадника, спе-
ціаліст охорони та захисту лісу, фахівець мис-
ливського господарства, лісопатолог, інженер з 
рекреаційного благоустрою, агролісомеліоратор, 
інженер з лісовідновлення.

• українська мова;
• математика;
• історія України або іноземна мова, або хімія, 
  або біологія, або географія, або фізика.
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Економічний факультет заснований у 1984 
році, а сьогодні це:

• історія успіхів і перемог, втілення амбітних 
планів та реалізація наукових проєктів;

• команда молодих і креативних професіона-
лів, найкращі студенти, відомі випускники;

• агроінтернатура, міжнародні стажування, 
дуальна освіта, працевлаштування на провідних 
підприємствах і розвиток творчої особистості.

ЕКОНОМІКА

Економіст - це той, хто формує конкурентну 
стратегію розвитку підприємства, розробляє та 
реалізує інноваційні проєкти, займається оцінкою 
бізнесу та управляє ризиками.

Перспективи працевлаштування: економіст, 
економіст з планування виробництва, економіст з 
управління виробництвом, аналітик, консультант з 
економічних питань, економічний радник.

ЕКОНОМІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ051

• українська мова і література;
• математика;
• іноземна мова або географія, або історія
  України, або біологія, або фізика, або хімія.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ЧЕКАЄ САМЕ НА ТЕБЕ!

ВОДНІ БІОРЕСУРСИ
ТА АКВАКУЛЬТУРА

207 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Поєднання екологічних знань природних і штучних 
водних біоценозів із сучасними технологіями культи-
вування традиційних та сучасних об'єктів декоратив-
ної та промислової аквакультури.  

Перспективи працевлаштування: державний ін-
спектор відділу рибоохоронного патруля, технолог з 
виробництва продукції аквакультури, технік-рибовод, 
іхтіолог, гідробіолог, аквадизайнер, спеціаліст з деко-
ративного акваріумного рибництва.

• українська мова;
• біологія;
• історія України або іноземна мова, або хімія, 
  або математика, або географія, або фізика.

САДОВО-ПАРКОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО

206
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Інженер садово-паркового господарства - 
це не просто кваліфікований садівник та інженер, 
але й художник, дизайнер, архітектор. Це людина 
із загостреним почуттям прекрасного, здатна зна-
ходити нові, оригінальні ідеї та успішно втілювати 
їх у життя.

Перспективи працевлаштування: ланд-
шафтний дизайнер, озеленювач, дизайнер 
інтер'єрного озеленення, інженер садово-парко-
вого господарства, садівник, фахівець з квітни-
карства, робітник зеленого будівництва, інженер 
з рекреаційного благоустрою.

• українська мова;
• математика;
• історія України або іноземна мова, або хімія, 
  або географія, або фізика, або біологія.



ОБЛІК І
ОПОДАТКУВАННЯ
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ФІНАНСИ, 
БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 
СТРАХУВАННЯ

072

Бухгалтер - спеціальність, яка має великий 
попит на ринку праці. Це той, хто формує інфор-
маційну базу управлінських рішень, контролює 
законність і правильність здійснення операцій.

Перспективи працевлаштування: фінансовий 
директор, головний бухгалтер, аудитор, ревізор, 
фахівець податкової та фінансової інспекції, фа-
хівець з фінансового консалтингу.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Фахівець цієї спеціальності - професіонал у 
сфері фінансів, який здійснює управління грошо-
вими потоками та оцінюює фінансовий стан підпри-
ємств, займається його прогнозуванням і контро- 
лем, а також розробляє заходи з мінімізації фі-
нансових ризиків. Ми готуємо професіоналів, які 
формують фінансовий потенціал та примножують 
фінансові ресурси підприємств.

Перспективи працевлаштування: керівник 
підприємства, бюджетної організації, фіскальної 
служби, казначейства, фінансових органів; мене-
джер з продажу фінансових продуктів; начальник 
відділення банку, фінансового відділу; фінансовий 
та комерційний директор.

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА 
СПРАВА

Найпопулярніша спеціальність серед вступ-
ників. У світовій економіці одна із найбільш ви-
сокорентабельних галузей. Готельно-ресторан-
на індустрія належить до сфери гостинності й 
відіграє провідну роль у формуванні презентації 
туристичного продукту на внутрішньому та світо-
вому ринку послуг.

Перспективи працевлаштування: директор 
готелю, адміністратор служби прийому та розмі-
щення у готелі, головний адміністратор та метрдо-
тель у ресторані, ресторатор.
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• українська мова і література;
• іноземна мова;
• математика або географія, або історія
  України, або біологія, або фізика, або хімія.

МЕНЕДЖМЕНТ
(МЕНЕДЖМЕНТ IT)

Менеджери - це професіонали-управлінці, 
які здатні застосовувати традиційні та іннова-
ційні управлінські технології, у тому числі у сфе-
рі цифрової економіки. Професійна діяльність 
спрямована на формування системи прийняття та 
реалізації кваліфікованих управлінських рішень 
щодо конкурентного розвитку державних та муні-
ципальних організацій, бізнес-структур, зокрема 
з використанням інформаційних технологій.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ073

• українська мова і література;
• математика;
• іноземна мова або історія  України, або 
  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І 
СПОРТ

017 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
new

Програма підготовки фахівців, здатних 
до педагогічної та управлінської діяльнос-
ті в галузі фізичної культури і спорту, що 
спрямована на підвищення рівня фізичної 
активності та зміцнення здоров’я. Спеці-
альність орієнтована на формування знань 
і навичок щодо організації  високопрофе-
сійного навчально-тренувального процесу 
та ефективного управління об'єктами спор-
тивної діяльності.

• українська мова;
• біологія;
• творчий конкурс (01-13.07.2022 р.).

• українська мова і література;
• математика;
• іноземна мова або історія  України, або 
  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

• українська мова і література;
• математика;
• іноземна мова або історія  України, або 
  біологія, або географія, або фізика, або хімія.



ТУРИЗМ242

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
(ЕКОНОМІКА)

015

Індустрія туризму - це вміння організу-
вати відпочинок і створити незабутнє вра-
ження, відкриваючи світ. Фахівець з туриз- 
му - це спеціаліст із подорожей, маркетолог,  
менеджер, івент-організатор, історик і екскурсо-
вод в одній особі. Фахівці розвивають різні напря-
ми туристичного бізнесу: «зелений» і спортивний, 
гастрономічний і пригодницький, екстремальний 
та аматорський.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Здійснюється підготовка за двома потужними 
блоками навчальних дисциплін - економічних і 
психолого-педагогічних, що формує комплекс 
компетентностей щодо освітньої та управлінської 
діяльності. 

Перспективи працевлаштування: викладач, 
фахівець у галузі економіки; педагог-дослідник; 
педагог професійного навчання; викладач ліцею, 
коледжу, технікуму; майстер професійного/ви-
робничого навчання; фахівець служби зайнятос-
ті населення; інспектор центру перепідготовки й 
підвищення кваліфікації; вчитель технології праці 
та підприємництва; керівник гуртка.

• українська мова;
• математика;
• іноземна мова або історія України, або хімія,
  або біологія, або географія, або фізика. 

• українська мова і література;
• іноземна мова;
• математика або історія України, або хімія, 
  або біологія, або географія, або фізика.

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ 
ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спеціальність формує широкий спектр фа-
хових компетентностей щодо обґрунтування 
конкурентних стратегій, здійснення біржових 
операцій, цифрової трансформації бізнесу, 
електронної комерції, освоєння нових ринків. 
Компетентності реалізуються у моделюванні 
власного бізнесу, реалізації стартапів, роботі на 
підприємствах різних форм власності та галузей 
економіки.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ076

• українська мова і література;
• математика;
• іноземна мова або історія  України, або 
  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ075 МАРКЕТИНГ

У сучасних умовах мистецтво прода-
ти товар або послугу відіграє вирішальну 
роль у забезпеченні конкурентоспромож-
ності та прибутковості. Освітня програма 
забезпечує знання та вміння генерувати 
ідеї щодо розвитку бізнесу відповідно до 
потреб ринку, виявляти преференції спо-
живачів та формувати їх лояльність, за-
стосовувати сучасні технології продажу у 
реальній та віртуальній економіці.

• українська мова і література;
• математика;
• іноземна мова або географія, або історія
  України, або біологія, або фізика, або 
  хімія.

new

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ

Навчання орієнтоване на формування системи 
знань і навичок щодо правового регулювання від-
носин у всіх сферах суспільного життя. 

Випускники можуть обіймати посади в орга-
нах державної виконавчої та судової влади, міс-
цевого самоврядування, прокуратури, нотаріа-
ту, адвокатури, Служби безпеки України, митної 
служби,юридичних службах підприємств різних 
форм власності.

Конкурсний бал за спеціальністю

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ281

• українська мова і література;
• математика;
• іноземна мова або географія, або історія
  України, або біологія, або фізика, або хімія.

не менше 140

ПРАВО
Навчання орієнтоване на формування 

системи знань і навичок щодо правового 
регулювання відносин у всіх сферах суспіль-
них відносин. Випускники можуть обіймати 
посади в органах державної виконавчої та 
судової влади, місцевого самоврядування, 
прокуратури, нотаріату, адвокатури, Служби 
безпеки України, митної служби, юридичних 
службах підприємств різних форм власності.

Конкурсний бал за спеціальністю

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ081

• українська мова і література;
• історія України;
• математика або іноземна мова.

не менше 140

new



ФАКУЛЬТЕТ

АРХІТЕКТУРИ ТА 
БУДІВНИЦТВА

Факультет створений у 1964 році. 
Абітурієнт має унікальну можливість приєд-

натися до лав найпотужнішого закладу вищої 
освіти Півдня України, обравши одну зі спеці-
альностей інженерного спрямування нашого 
факультету. Якщо є бажання будувати майбут-
нє, втілювати свої задуми і стати частиною іс-
торії міста, приєднуйся до нашої команди! 

За роки діяльності на факультеті отримали 
освіту понад 8 000 висококваліфікованих інже-
нерів, фахівців водного господарства, геоди-
зистів та землевпорядників.

ГЕОДЕЗІЯ ТА 
ЗЕМЛЕУСТРІЙ

193 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Фахівець, підготовлений для пошукової, про-
єктної, консультативної, організаційно-керівної ді-
яльності з раціонального використання і охорони 
земель, формування, використання і охорони зе-
мель, формування землеволодінь і землекористу-
вань, з державного контролю за використанням 
земель.

Перспективи працевлаштування: у сферах 
геодезії, картографії та землеустрою, підрозділах 
Держгеокадастру України та топографічно-геоде-
зичних підприємствах.

• українська мова;
• математика;
• історія України або іноземна мова, або хімія, 
  або біологія, або географія, або фізика.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,  
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА  
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

141 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Електрика використовується у будь-яких сфе-
рах людської діяльності. Знання з питань гене-
рації, постачання і використання традиційної та 
відновлювальної електричної енергії забезпечує 
випускникам спеціальності працевлаштування у 
різноманітних галузях промисловості, транспорта, 
зв’язку тощо.

• українська мова;
• математика;
• історія України або іноземна мова, або хімія, 
  або біологія, або географія, або фізика.

АРХІТЕКТУРА ТА 
МІСТОБУДУВАННЯ

191
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Професія «архітектор» вважається однією з 
найперспективніших спеціальностей в Україні. 
Основна мета архітектора: створення архітектур-
них форм і композицій, які оптимально поєднують 
оригінальні та унікальні дизайнерські ідеї. 

Професія архітектора творча, з відчуттям гар-
монії, смаку та стилю. 

Специфіка роботи архітектора поділяється на 
напрями: архітектур будівель та споруд, районне 
розпланування, ландшафтна архітектура, рестав-
рація громадських будівель і споруд.

• українська мова і література;
• математика;
• творчий конкурс (01-13.07.2022 р.).



22

Біолого-технологічний факультет має давню 
та славну історію починаючи з 1925 року. Він є 
навчальною, методичною й науковою базою під-
готовки фахівців для тваринництва та птахівни-
цтва Південного регіону України. Цьому сприяє 
потужна матеріально-технічна база, яка відпові-
дає сучасним вимогам, та висококваліфікований 
професорсько-викладацький склад. На факуль-
теті здійснюють навчання здобувачів вищої осві-
ти на денному та заочному відділеннях, за дер-
жавним замовленням і за контрактною формою.

Факультет здійснює підготовку конкуренто-
спроможних фахівців, що користуються попитом 
на ринку праці України та за її межами.

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Універсальність спеціальності полягає у впро-
вадженні інноваційних технологій на виробництві 
та випуску на їх основі харчових продуктів із нови-
ми споживчими властивостями.

Інженер-технолог здійснює контроль за дотри-
манням послідовності й якості операцій, розробляє 
та вдосконалює існуючі процеси виробництва, 
контролює ефективність організації праці й вирі-
шує виробничі проблеми.

БІОЛОГО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ181

• українська мова;
• математика;
• хімія або біологія,  або іноземна мова,  або 
  історія України, або географія, або фізика.

БУДІВНИЦТВО ТА 
ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

192 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Професія відома в усьому світі як «Civil 
engineering», шанована і високооплачувана. Уні-
версальність професії дозволяє створити зовніш-
ній вигляд та інтер’єр, самому розрахувати, зпро-
ектувати, реконструювати і побудувати будь-яку 
будівлю чи споруду: від присадибного будинку до 
хмарочоса, від аеродрому до унікального моста. 

Навчання передбачає вивчення архітектури, 
геодезії, планування, матеріалознавства. Випус-
кник може творчо втілити свої мрії та образи в 
будівлях і спорудах, які будуть стояти і нагадувати 
про автора десятиліттями і сторіччями. 

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, 
ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ  
ТЕХНОЛОГІЇ 

194
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Фахівець з гідротехнічного будівництва, 
водної інженерії та водних технологій набуває 
компетентностей для розв’язання складних спе-
ціалізованих задач і практичних проблем із за-
стосуванням комплексу знань, умінь та навичок 
у процесах створення і функціонування гідротех-
нічних, гідромеліоративних, водоочисних та інших 
об’єктів водної інженерії.

Сфера діяльності: фахівці в сільському, лісово-
му, водному господарстві та природно-заповідній 
справі, інженери в проєктних організаціях, управ-
лінні водопостачання та водовідведення, в будівни-
цтві трубопроводів, водних споруд.

• українська мова;
• математика;
• фізика або іноземна мова, або історія України, 
  або біологія, або географія, або хімія.

ДИЗАЙН
СЕРЕДОВИЩА

022
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Фахівець, який створює оригіналь-
ні рішення громадського чи приватного 
інтер’єру, розробляє проєкти благоустрою 
паркового комплексу, міської площі чи скве-
ру. Втілює проєктний задум через яскраву 
презентацію розроблену засобами інфор-
маційного 3D моделювання чи пластичної 
розробки художнього витвору в матеріалі.

new

• українська мова і література;
• математика;
• творчий конкурс (01-13.07.2022 р.).



ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 
І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 
ТВАРИННИЦТВА

204

ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, 
САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА

212

Розвиток підприємств з виробництва і пере-
робки продукції тваринництва потребує високок-
валіфікованих фахівців. 

Спеціальність майбутнім здобувачам вищої 
освіти пропонує професійні можливості: управ-
лінських та керівних посад в агропромисловому 
комплексі; технолога з виробництва і переробки 
продукції тваринництва; генетика і селекціонера; 
інженера-технолога; викладача у закладах вищої 
освіти; лаборанта науково-дослідних установ.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Ветеринарно-санітарна експертиза - комп-
лекс діагностичних і спеціальних досліджень з ме-
тою оцінки якості та безпечності сировини тварин-
ного, рослинного походження і харчових продуктів.

Спеціальність майбутнім здобувачам вищої 
освіти пропонує професійні можливості: стати 
фахівцем-експертом з дослідження якості і без-
печності харчових продуктів, а також державним 
інспектором з контролю за дотриманням законо-
давства про харчові продукти, корми, побічні про-
дукти тваринного походження, здоров’я і благопо-
луччя тварин.

• українська мова;
• біологія або хімія;
• математика або фізика.

• українська мова;
• біологія;
• хімія або математика, або іноземна мова, або  
  історія України, або географія, або фізика.

МОЛОДШИЙ
БАКАЛАВР

Майбутнім здобувачам вищої освіти спеціаль-
ність пропонує професійні можливості: техніка з 
племінної справи; техніка-технолога з виробництва 
та переробки продукції тваринництва; технолога з 
виробництва і переробки продукції тваринництва; 
техніка-технолога з виробництва молочних про-
дуктів; технолога з переробки тваринницької си-
ровини; техніка-технолога з виробництва м'ясних 
продуктів; приймальника сільськогосподарських 
продуктів та сировини.

• українська мова;
• математика або історія України, або іноземна
  мова, або біологія, або географія, або фізика,
  або хімія.

204

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА 
ЗЕМЛЕУСТРІЙ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Фахівці цієї галузі займаються відведенням зе-
мель підприємствам, організаціям для суспільних 
потреб і громадянам під індивідуальне будівни-
цтво; здійснюють оформлення та видачу докумен-
тів на право власності; організовують раціональне 
використання та охорону земель; займаються екс-
пертною оцінкою землі та нерухомості.

Фахівці цієї спеціальності здатні забез-
печувати формування фізичної культури 
особистості, здійснювати заходи з підго-
товки спортсменів, організації й проведен-
ня спортивних змагань з різних видів спор-
ту, організовувати оздоровчо-рекреаційну 
рухову активність.

Випускники можуть обіймати посади 
інструкторів-методистів (спортивних шкіл, 
тренажерних комплексів, клубів фізичної 
підготовки); спортсменів-інструкторів та 
фахівців із організації дозвілля.

• українська мова;
• біологія або творчий конкурс 
  (01-13.07.2022 р.).
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071
Вивчаючи спеціальність, Ви відкриєте для себе 

таємниці формування економічної інформації, яка 
використовується для управління підприємством, 
оволодієте мистецтвом бухгалтера, аналітика і 
аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість 
отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні 
знання фінансиста і економіста, аналітика і ре-
візора, менеджера і наукового працівника. Такі 
знання необхідні кожному керівнику і приватному 
підприємцю.

ПРАВО081 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Програма забезпечує формування фахових 
компетентностей з права вже з першого курсу. 
Випускники орієнтуються в організаційно-право-
вих механізмах та правових інститутах конкретних 
галузей права, здатні розв’язувати практичні про-
блеми в галузі професійної практичної діяльності. 

Можуть обіймати посади в органах державної 
виконавчої та судової влади, місцевого самовряду-
вання, прокуратури, нотаріату, адвокатури, Служби 
безпеки України, митної служби, юридичних служ-
бах підприємств різних форм власності.

Конкурсний бал за спеціальністю

• українська мова і література;
• математика або історія України, 
  або іноземна мова.

ОБЛІК І
ОПОДАТКУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

• українська мова і література;
• математика або історія України, 
  або іноземна мова, вбо біологія, або географія,
  або фізика, або хімія.

22

Відділ аспірантури та докторантури Херсон-
ського державного аграрно-економічного універ-
ситету є основною формою планомірної підготов-
ки науково-педагогічних кадрів ступеня доктора 
філософії (PhD) за спеціальностями: 051 «Економі-
ка», 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва 
і переробки продукції тваринництва», 207 «Водні 
біоресурси та аквакультура» та ступеня доктора 
наук за спеціальностями 201 «Агрономія», 204 
«Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва».

АСПІРАНТУРА ТА
ДОКТОРАНТУРА

АКАДЕМІЧНА 
МОБІЛЬНІСТЬ

Сьогодні діє міжнародна програма в напря- 
мі реалізації права на академічну мобільність 
учасників освітнього процесу з Поморською 
академією за програмою семестрового обміну 
або отримання подвійних дипломів (м. Слупськ, 
Польща).

ХДАЕУ працює з: 
- університетом Qingdao Agricultural 

University (Китай);
- Європейським університетом Тбілісі 

(Грузія);
- університетом третього віку у Громадкі 

(Польща);
- Ленкаранським державним університе-

том (Азербайджан);
- державним університетом Огайо (США);
- університетом бізнесу у Вроцлаві 

(Польща). 

МАРКЕТИНГ075 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Освітня програма є першим кроком у 
набутті знань і навичок щодо маркетингово-
го дослідження ринку, обрання ефективних 
інструментів просування продукції, органі-
зації рекламної кампанії, брендингу товарів 
і послуг, інтернет-маркетингу та електронної 
комерції. Це фахова підготовка вже з пер-
шого курсу та широкі можливості працевла-
штування та подальшого навчання.

• українська мова і література;
• математика або історія України, 
  або іноземна мова, вбо біологія, або 
  географія,  або фізика, або хімія.

САДІВНИЦТВО ТА 
ВИНОГРАДАРСТВО

203 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Програма навчання базується на отри-
манні комплексу знань, умінь і навичок із 
плодівництва, виноградарства та овочів-
ництва, актуальних напрямів сучасних на-
укових досліджень у цій галузі. Фахівець 
отримає вміння і практичні навички з виро-
щування плодових, овочевих рослин і вино-
граду, здатність до здійснення інноваційної 
діяльності.

• українська мова;
• математика або історія України, 
  або іноземна мова, вбо біологія, або 
  географія,  або фізика, або хімія.
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ПІДГОТОВЧІ
КУРСИ

МІЖНАРОДНИЙ
ВІДДІЛ

Відділ «Центр довузівської підготовки та між-
народної освіти» працює з іноземними студен-
тами, регулює питання вступу і навчання, про-
водить документальний супровід процесу вступу 
та навчання іноземців, займається питаннями, 
пов’язаними з підготовкою іноземних громадян за 
базовими акредитаційними спеціальностями.

Заняття проводяться згідно з графіком на-
вчального процесу.

Документи для отримання 
запрошення на навчання:

1. Паспортний документ іноземця;
2. Документ про здобутий рівень освіти із оцін-

ками (балами), які отримані з навчальних дисци-
плін або академічної довідки з перекладом, засвід-
ченим нотаріусом;

3. Письмова згода на обробку персональних 
даних.

Україна використовує Болонську систему і ак-
тивно розвиває європейський стандарт у галузі 
вищої освіти.

Переваги навчання:
• високий рівень освіти; 
• всесвітнє визнання української освіти;
• вивчення української/російської мов з носіями;
• насичене студентське життя;
• набутий досвід проживання в іноземному 
  співтоваристві;
• доступна ціна навчання.

Контакти: 
+38 (050) 888-25-70
e-mail: depfsksau@gmail.com
www.ksau.kherson.ua/for-foreigners.html

Висококваліфікований колектив виклада-
чів гарантує уважне ставлення, індивідуальний 
підхід, якісні знання, преференції при вступі та 
успішне навчання в університеті.

Ви отримаєте ґрунтовну підготовку до ЗНО 
з української мови і літератури, історії України, 
математики, англійської мови, географії, біології, 
фізики, цхімії.

Заняття проводяться з жовтня по травень.

Здійснюємо підготовку до творчого конкурсу 
для вступу за спеціальностями Архітектура та міс-
тобудування, Дизайн, Фізична культура і спорт.

Особам, які в рік вступу закінчили підготовчі 
курси Херсонського державного аграрно-еконо-
мічного університету, відповідно до Правил при-
йому за спеціальностями, яким надається осо-
блива державна підтримка, додається від 100 до 
200 балів. 

Контакти: 
каб. 150, тел.: +38 (0552) 41-44-30
моб.: +38 (050) 261-38-39
e-mail: romanovauniver@gmail.com



ПРИЙМАЛЬНА
КОМІСІЯ

ВІЙСЬКОВА 
КАФЕДРА

Приймальна комісія працює на засадах де-
мократичності, прозорості та відкритості відпо-
відно до законодавства України, Умов прийому 
до вищих навчальних закладів, затверджених у 
Міністерстві освіти і науки України і зареєстро-
ваних у Міністерстві юстиції, Правил прийому до 
Херсонського державного аграрно-економічно-
го університету та Положення про приймальну 
комісію.

Навчання на військовій кафедрі є не тільки 
альтернативою строкової служби в армії, але й 
можливістю паралельно з основною спеціаль-
ністю здобути додаткову військову, що пояснює 
зростаючий інтерес до військової науки з боку 
студентів.

Систематично проводяться навчально-ме-
тодичні збори, наукові конференції та семінари, 
показові і відкриті завдання, педагогічні експери-
менти тощо. На військовій кафедрі створено всі 
необхідні умови для якісного виконання постав-
лених завдань.

Військова кафедра проводить набір юнаків і 
дівчат серед здобувачів вищої освіти за програ-
мою підготовки осіб офіцерського складу. Задля 
виконання завдань, проводиться навчальна і ме-
тодична робота, а також наукова і науково-тех-
нічна діяльність. Навчальний процес проходить у 
формі лекцій, лабораторних, практичних, семінар-
ських занять і тактичних завдань.

• присвоєння звання молодшого лейтенанта;
• отримання посвідчення офіцера запасу;
• набуття в подальшому військово-облікової
  спеціальності.

Тривалість навчання — 2 роки. 
Наприкінці — воєнно-польові збори.
Звертатися за телефоном: +38 (067) 55 158 36

Контакти:
м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
тел.: +38 (0552) 41-44-30
+38 (095) 115-78-68
+38 (067) 136-55-42
e-maiІ: pkksau@gmail.com
www.ksau.kherson.ua

Приймальна комісія Херсонського держав-
ного аграрно-економічного університету - 
структурний підрозділ університету, що створе-
ний для прийому відвідувачів, консультації з пи-
тань вступу до університету і проведення прийому 
вступників на навчання.



ЦЕНТР КУЛЬТУРИ 
ТА МИСТЕЦТВ
СТУДЕНТСЬКЕ
ЖИТТЯ






