Додаток 2 до Правил прийому до ДВНЗ «ХДАУ» у 2017 році
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 (магістра медичного та ветеринарномедичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, на 1 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна
справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
експлуатація та ремонт
меліоративних, будівельних машин і
обладнання
експлуатація і ремонт обладнання
лісового комплексу
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
інші спеціальності

Код

5.09010201

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва
АГРОНОМІЧНИЙ
201 Агрономія
201
Агрономія

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Агрономія

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Агрономія

Фаховий іспит;
Фаховий іспит

1 Курс

3р.

5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.09020101
5.09020102
5.10010202
5.10010203
5.10010201
201

Агрономія

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

(Додаткове вступне
випробування)

виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та
переробка плодів і овочів
зберігання, консервування та
переробка м'яса
зберігання, консервування та
переробка риби і морепродуктів
зберігання, консервування та
переробка молока

5.05170101
5.05170102
5.05170103

181

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
181 Харчові технології
Харчові технології

Харчові технології

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

181

Харчові технології

Харчові технології

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

5.05170104
5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111

інші спеціальності

організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
тваринництва
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
ветеринарна медицина

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
204
Технологія виробництва та
Технологія
5.09010102
переробки продукції тваринництва виробництва та
переробки продукції
5.09010201
тваринництва
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.11010101

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
рибництво та аквакультура
5.09020101
експлуатація техніки промислового
5.09020102
рибальства та аквакультури

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
103 Науки про Землю
103
Науки про Землю
Науки про Землю
5.04010303
204

інші спеціальності

пошук та розвідка гідрогеологічними
та інженерно-геологічними методами
пошук та розвідка геофізичними
методами
пошук та розвідка геологічними
методами
розвідування нафтових та газових
родовищ
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання
землевпорядкування
картографічні роботи

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит

1 Курс

3р.

5.04010301
5.04010304
5.04010501
5.04010502
5.04010503
5.04010601
5.08010101
5.08010102
5.08010103
Науки про Землю

Науки про Землю

інші спеціальності

інші спеціальності

Курс

5.04010302

103

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища

Фахове
випробування

5. 04010601

183 Технології захисту навколишнього середовища
183
Технології захисту навколишнього Технології захисту
середовища
навколишнього
середовища
183
Технології захисту навколишнього Технології захисту
середовища
навколишнього

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/
середовища

будівництво та експлуатація будівель
i споруд
монтаж промислового устаткування
будівництво гідротехнічних споруд
будівництво i експлуатація міських
шляхів сполучення
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного
устаткування будівель i споруд
виготовлення металевих конструкцій
виготовлення будівельних деталей i
конструкцій
будівництво, обслуговування i ремонт
залізничних колій
будівництво, експлуатація i ремонт
автомобільних доріг i аеродромів
будівництво мостів та інших штучних
споруд
будівництво тунелів та
метрополітенів
будівництво теплових і атомних
електростанцій
монтаж, обслуговування
устаткування i систем газопостачання
монтаж i обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем i
вентиляції
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн
архітектурне проектування та
внутрішній інтер’єр
обслуговування устаткування систем
водопостачання i водовідводу
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

5.06010101

192

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне

1 Курс

3р.

(Додаткове вступне
випробування)

5.06010102
5.06010103
5.06010104
5.06010105
5.06010106
5.06010107
5.06010108
5.06010109
5.06010110
5.06010111
5.06010112
5.06010113
5.06010114
5.06010115
5.06010201
5.06010301
5.06010302
192

інші спеціальності

192 Будівництво та цивільна інженерія
Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та
цивільна інженерія

Фахове
випробування

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та
цивільна інженерія

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

випробування)
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання
землевпорядкування
картографічні роботи
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання
землевпорядкування
картографічні роботи
метеорологічні та гідрологічні
спостереження

5.08010101

193

193 Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

051

ЕКОНОМІЧНИЙ
051 Економіка
Економіка

Економіка

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

051

Економіка

Економіка

Фаховий іспит;

1 Курс

3р.

5.08010102
5.08010103
5.04010502
5.04010503
5.08010101
5.08010102
5.08010103
5.04010501

інші спеціальності

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
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
інші спеціальності

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)
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
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

5.03050201

071

071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

073

073 Менеджмент
Менеджмент

Менеджмент

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102

інші спеціальності

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
організація виробництва

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
організація обслуговування на
5.03060102
транспорті

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

073

Менеджмент

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Менеджмент

інші спеціальності

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
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102

інші спеціальності

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

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076
Підприємництво, торгівля та
Підприємництво,
біржова діяльність
торгівля та біржова
діяльність

Фахове
випробування

076

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

281 Публічне управління та адміністрування
281
Публічне управління та
Публічне управління та
адміністрування
адміністрування

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва
5.03060101
організація обслуговування на
5.03060102
транспорті

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

281
інші спеціальності

прикладна екологія
розвідування нафтових та газових
родовищ
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища
пошук та розвідка гідрогеологічними
та інженерно-геологічними методами
пошук та розвідка геофізичними
методами
пошук та розвідка геологічними
методами
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
101 Екологія
5.04010602
101
Екологія
Екологія

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

5.04010304
5.04010501
5.04010502
5.04010503
5.04010601
5.04010303
5.04010302
5.04010301
5.09020101
5.09020102
101

Екологія

Екологія

205

205 Лісове господарство
Лісове господарство

Лісове господарство

інші спеціальності

виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво

Фахове
випробування

5.09010201
5.09010101

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
організація і технологія ведення
5.09010102
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
5.09010103
рослинництва
лісове господарство
5.09010301
зелене будівництво і садово-паркове
5.09010303
господарство
природно-заповідна справа
5.09010304
мисливське господарство
5.09010302
бджільництво
5.09010202
звірівництво
5.09010203
рибництво та аквакультура
5.09020101
експлуатація техніки промислового
5.09020102
рибальства та аквакультури
лісозаготівля та первинне
5.05180101
оброблювання деревини
оброблювання деревини
5.05180102
виготовлення меблів
5.05180103

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Лісове господарство

5.09010201

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

205

Лісове господарство

206

206 Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство
Садово-паркове
господарство

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

206

Садово-паркове господарство

Фаховий іспит;

1 Курс

3р.

інші спеціальності

виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
інші спеціальності

Фахове
випробування

5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.09020101
5.09020102
Садово-паркове

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/
господарство

виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

5.09010201

207

207 Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси та
аквакультура

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.09020101
5.09020102
207

Водні біоресурси та аквакультура

інші спеціальності

Водні біоресурси та
аквакультура

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції

Код

5.09010201
5.09010101
5.09010102
5.09010103

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва
АГРОНОМІЧНИЙ
201 Агрономія
201
Агрономія

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Агрономія

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
рослинництва
лісове господарство
5.09010301
зелене будівництво і садово-паркове
5.09010303
господарство
природно-заповідна
5.09010304
справа
мисливське господарство
5.09010302
бджільництво
5.09010202
звірівництво
5.09010203
рибництво та аквакультура
5.09020101
експлуатація техніки промислового
5.09020102
рибальства та аквакультури
експлуатація та ремонт
меліоративних, будівельних машин і
5.10010202
обладнання
експлуатація і ремонт обладнання
5.10010203
лісового комплексу
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
5.10010201
виробництва

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

201

Агрономія

Агрономія

181

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
181 Харчові технології
Харчові технології

Харчові технології

інші спеціальності

виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та
переробка плодів і овочів
зберігання, консервування та
переробка м'яса
зберігання, консервування та

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104
5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
переробка риби і морепродуктів
зберігання, консервування та
5.05170111
переробка молока

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

181

Харчові технології

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Харчові технології

інші спеціальності

організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
тваринництва
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
ветеринарна медицина
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
204
Технологія виробництва та
Технологія
5.09010102
переробки продукції тваринництва виробництва та
переробки продукції
5.09010201
тваринництва

пошук та розвідка гідрогеологічними
та інженерно-геологічними методами
пошук та розвідка геофізичними
методами
пошук та розвідка геологічними
методами
розвідування нафтових та газових
родовищ
метеорологічні та гідрологічні
спостереження

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.11010101
5.09020101
5.09020102
Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
103 Науки про Землю
103
Науки про Землю
Науки про Землю
5.04010303
204

інші спеціальності

Фахове
випробування

5.04010302
5.04010301
5.04010304
5.04010501

Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
5.04010502
систем
експлуатація метеорологічних
5.04010503
радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
5.04010601
середовища
геодезичні роботи та експлуатація
5.08010101
геодезичного обладнання
землевпорядкування
5.08010102
картографічні роботи
5.08010103

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

103

Науки про Землю

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Науки про Землю

інші спеціальності

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища

5. 04010601

інші спеціальності

будівництво та експлуатація будівель
i споруд
монтаж промислового устаткування
будівництво гідротехнічних споруд
будівництво i експлуатація міських
шляхів сполучення
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного
устаткування будівель i споруд
виготовлення металевих конструкцій
виготовлення будівельних деталей i
конструкцій
будівництво, обслуговування i ремонт
залізничних колій
будівництво, експлуатація i ремонт
автомобільних доріг i аеродромів

5.06010101
5.06010102
5.06010103
5.06010104
5.06010105
5.06010106
5.06010107
5.06010108
5.06010109

183 Технології захисту навколишнього середовища
183
Технології захисту навколишнього Технології захисту
середовища
навколишнього
середовища
183
Технології захисту навколишнього Технології захисту
середовища
навколишнього
середовища

192

192 Будівництво та цивільна інженерія
Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та
цивільна інженерія

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
будівництво мостів та інших штучних
5.06010110
споруд
будівництво тунелів та
5.06010111
метрополітенів
будівництво теплових і атомних
5.06010112
електростанцій
монтаж, обслуговування
5.06010113
устаткування i систем газопостачання
монтаж i обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем i
5.06010114
вентиляції
опорядження будівель і споруд та
5.06010115
будівельний дизайн
архітектурне проектування та
5.06010201
внутрішній інтер’єр
обслуговування устаткування систем
5.06010301
водопостачання i водовідводу
будівництво, обслуговування і ремонт
5.06010302
гідромеліоративних споруд

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

192

Будівництво та цивільна інженерія

інші спеціальності

5.08010101

193

193

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Будівництво та
цивільна інженерія

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

193 Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

2 Курс

3р.

інші спеціальності

геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання
землевпорядкування
картографічні роботи
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання
землевпорядкування
картографічні роботи
метеорологічні та гідрологічні
спостереження

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

5.08010102
5.08010103
5.04010502
5.04010503
5.08010101
5.08010102
5.08010103
5.04010501
Фаховий іспит;
Фаховий іспит

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

(Додаткове вступне
випробування)

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
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

5.03050201

051

ЕКОНОМІЧНИЙ
051 Економіка
Економіка

Економіка

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

051

Економіка

Економіка

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

071

071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102

інші спеціальності

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
організація виробництва

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
організація обслуговування на
5.03060102
транспорті

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

5.03050201

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

073

073 Менеджмент
Менеджмент

Менеджмент

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

073

Менеджмент

Менеджмент

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102

інші спеціальності

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

Курс

071
інші спеціальності

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
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

Фахове
випробування

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

074 Публічне управління та адміністрування
074
Публічне управління та
Публічне управління та
адміністрування
адміністрування

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва
5.03060101
організація обслуговування на
5.03060102
транспорті

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

074
інші спеціальності

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
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076
Підприємництво, торгівля та
Підприємництво,
біржова діяльність
торгівля та біржова
діяльність

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102
076

інші спеціальності

прикладна екологія
розвідування нафтових та газових
родовищ
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем

Фахове
випробування

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
101 Екологія
5.04010602
101
Екологія
Екологія
5.04010304
5.04010501
5.04010502

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
експлуатація метеорологічних
5.04010503
радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
5.04010601
середовища
пошук та розвідка гідрогеологічними
5.04010303
та інженерно-геологічними методами
пошук та розвідка геофізичними
5.04010302
методами
пошук та розвідка геологічними
5.04010301
методами
рибництво та аквакультура
5.09020101
експлуатація техніки промислового
5.09020102
рибальства та аквакультури

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

5.09010201

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

101

Екологія

Екологія

205

205 Лісове господарство
Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий іспит;

2 Курс

3р.

інші спеціальності

виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
лісозаготівля та первинне
оброблювання деревини
оброблювання деревини
виготовлення меблів
інші спеціальності

Фахове
випробування

5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.09020101
5.09020102
5.05180101
5.05180102
5.05180103

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

2 Курс

3р.

Фаховий іспит

2 Курс

3р.

Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)
виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

5.09010201

206

206 Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство
Садово-паркове
господарство

206

Садово-паркове господарство

5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.09020101
5.09020102

інші спеціальності

виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
рибництво та аквакультура

5.09010201
5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.09020101

207

Садово-паркове
господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси та
аквакультура

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
експлуатація техніки промислового
5.09020102
рибальства та аквакультури

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

207

Водні біоресурси та аквакультура

інші спеціальності

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Водні біоресурси та
аквакультура

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

2 Курс

3р.

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, на 1 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна
справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
експлуатація та ремонт
меліоративних, будівельних машин і
обладнання
експлуатація і ремонт обладнання
лісового комплексу
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового

Код

5.09010201
5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.09020101
5.09020102
5.10010202
5.10010203
5.10010201

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва
АГРОНОМІЧНИЙ
201 Агрономія
201
Агрономія

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Агрономія

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

виробництва
201

Агрономія

Агрономія

181

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
181 Харчові технології
Харчові технології

Харчові технології

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

181

Харчові технології

Харчові технології

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

інші спеціальності

виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та
переробка плодів і овочів
зберігання, консервування та
переробка м'яса
зберігання, консервування та
переробка риби і морепродуктів
зберігання, консервування та
переробка молока

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104
5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111

інші спеціальності

організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
тваринництва
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
204
Технологія виробництва та
Технологія
5.09010102
переробки продукції тваринництва виробництва та
переробки продукції
5.09010201
тваринництва
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
бджільництво
5.09010202
звірівництво
5.09010203
ветеринарна медицина
5.11010101
рибництво та аквакультура
5.09020101
експлуатація техніки промислового
5.09020102
рибальства та аквакультури

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
103 Науки про Землю
103
Науки про Землю
Науки про Землю
5.04010303
204

інші спеціальності

пошук та розвідка гідрогеологічними
та інженерно-геологічними методами
пошук та розвідка геофізичними
методами
пошук та розвідка геологічними
методами
розвідування нафтових та газових
родовищ
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання
землевпорядкування
картографічні роботи

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

5.04010302
5.04010301
5.04010304
5.04010501
5.04010502
5.04010503
5.04010601
5.08010101
5.08010102
5.08010103
103

Науки про Землю

Науки про Землю

інші спеціальності

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного

Фахове
випробування

5. 04010601

183 Технології захисту навколишнього середовища
183
Технології захисту навколишнього Технології захисту
середовища
навколишнього

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

середовища
183
інші спеціальності

будівництво та експлуатація будівель
i споруд
монтаж промислового устаткування
будівництво гідротехнічних споруд
будівництво i експлуатація міських
шляхів сполучення
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного
устаткування будівель i споруд
виготовлення металевих конструкцій
виготовлення будівельних деталей i
конструкцій
будівництво, обслуговування i ремонт
залізничних колій
будівництво, експлуатація i ремонт
автомобільних доріг i аеродромів
будівництво мостів та інших штучних
споруд
будівництво тунелів та
метрополітенів
будівництво теплових і атомних
електростанцій
монтаж, обслуговування
устаткування i систем газопостачання
монтаж i обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем i
вентиляції
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн
архітектурне проектування та
внутрішній інтер’єр
обслуговування устаткування систем
водопостачання i водовідводу
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

5.06010101
5.06010102
5.06010103
5.06010104
5.06010105
5.06010106
5.06010107
5.06010108
5.06010109
5.06010110
5.06010111
5.06010112
5.06010113
5.06010114
5.06010115
5.06010201
5.06010301
5.06010302

192

Технології захисту навколишнього
середовища

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/
середовища
Технології захисту
навколишнього
середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія
Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та
цивільна інженерія

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва
192
Будівництво та цивільна інженерія

інші спеціальності

геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання
землевпорядкування
картографічні роботи
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання
землевпорядкування
картографічні роботи
метеорологічні та гідрологічні
спостереження

5.08010101

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Курс

Термін
навчання

Будівництво та
цивільна інженерія

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

193

193 Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

051

ЕКОНОМІЧНИЙ
051 Економіка
Економіка

Економіка

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

5.08010102
5.08010103
5.04010502
5.04010503
5.08010101
5.08010102
5.08010103
5.04010501

інші спеціальності

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
організація виробництва

Фахове
випробування

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
організація обслуговування на
5.03060102
транспорті

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

5.03050201

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Економіка

Економіка

071

071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

073

073 Менеджмент
Менеджмент

Менеджмент

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102

інші спеціальності

інформаційна діяльність
підприємства
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність

Курс

051
інші спеціальності

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
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

Фахове
випробування

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
5.03051002
продукції
організація виробництва
5.03060101
організація обслуговування на
5.03060102
транспорті

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

073

Менеджмент

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Менеджмент

інші спеціальності

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
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102

інші спеціальності

інформаційна діяльність
підприємства
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076
Підприємництво, торгівля та
Підприємництво,
біржова діяльність
торгівля та біржова
діяльність

Фахове
випробування

076

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

281 Публічне управління та адміністрування
281
Публічне управління та
Публічне управління та
адміністрування
адміністрування

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
бухгалтерський облік
5.03050901
товарознавство та комерційна
5.03051001
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
5.03051002
продукції
організація виробництва
5.03060101
організація обслуговування на
5.03060102
транспорті

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

281
інші спеціальності

прикладна екологія
розвідування нафтових та газових
родовищ
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища
пошук та розвідка гідрогеологічними
та інженерно-геологічними методами
пошук та розвідка геофізичними
методами
пошук та розвідка геологічними
методами
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
101 Екологія
5.04010602
101
Екологія
Екологія

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

5.04010304
5.04010501
5.04010502
5.04010503
5.04010601
5.04010303
5.04010302
5.04010301
5.09020101
5.09020102
101

інші спеціальності

Фахове
випробування

Екологія

Екологія

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

Код

5.09010201

Спеціальності ОС бакалавра
Спеціалізація
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
(освітня програма)
та ветеринарно-медичного спрямувань),
/може повторювати
напрями підготовки ОКР бакалавра
назву спеціальності/
Код
Назва
207 Водні біоресурси та аквакультура
207
Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси та
аквакультура

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит

1 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

1 Курс

3р.

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит

3 Курс

3р.

5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.09020101
5.09020102
207

Водні біоресурси та аквакультура

інші спеціальності

Водні біоресурси та
аквакультура

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва
виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове

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

Код

5.09010201
5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
5.09010303

Код
6.090101

Назва
АГРОНОМІЧНИЙ
6.090101 Агрономія
Агрономія

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва
господарство
природно-заповідна
справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
експлуатація та ремонт
меліоративних, будівельних машин і
обладнання
експлуатація і ремонт обладнання
лісового комплексу
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва

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

Код

Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

3 Курс

3р.

Фаховий іспит

3 Курс

3р.

5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.09020101
5.09020102
5.10010202
5.10010203
5.10010201
6.090101

Агрономія

інші спеціальності

виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та
переробка плодів і овочів
зберігання, консервування та
переробка м'яса
зберігання, консервування та
переробка риби і морепродуктів
зберігання, консервування та
переробка молока

Фахове
випробування

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104
5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
6.051701 Харчові технології та інженерія
6.051701 Харчові технології та інженерія

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

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

Код

Код
6.051701

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Харчові технології та інженерія

інші спеціальності

організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
тваринництва
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
ветеринарна медицина
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
6.090102 Технологія виробництва і
5.09010102
переробки продукції тваринництва

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

3 Курс

3р.

Фаховий іспит

3 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

3 Курс

3р.

Фаховий іспит

3 Курс

3р.

5.09010201
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.11010101
5.09020101
5.09020102
6.090102

інші спеціальності

будівництво та експлуатація будівель
i споруд
монтаж промислового устаткування
будівництво i експлуатація міських
шляхів сполучення
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного
устаткування будівель i споруд
виготовлення металевих конструкцій
виготовлення будівельних деталей i
конструкцій
будівництво, обслуговування i ремонт
залізничних колій

Фахове
випробування

Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва

ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
6.060101 Будівництво
6.060101 Будівництво
5.06010101
5.06010102
5.06010104
5.06010105
5.06010106
5.06010107
5.06010108

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва
будівництво, експлуатація i ремонт
автомобільних доріг i аеродромів
будівництво мостів та інших штучних
споруд
будівництво тунелів та
метрополітенів
будівництво теплових і атомних
електростанцій
монтаж, обслуговування
устаткування i систем газопостачання
монтаж i обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем i
вентиляції
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн
архітектурне проектування та
внутрішній інтер’єр

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

Код

Код

Назва

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

3 Курс

3р.

Фаховий іспит

3 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

3 Курс

3р.

Фаховий іспит

3 Курс

3р.

5.06010110
5.06010111
5.06010112
5.06010113
5.06010114
5.06010115
5.06010201
Будівництво

інші спеціальності

5.06010103

6.060103

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)
Гідротехніка (водні ресурси)

5.06010301
5.06010302
6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

6.030504

ЕКОНОМІЧНИЙ
6.030504 Економіка підприємства
Економіка підприємства

інші спеціальності

інформаційна діяльність
підприємства
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність

Фахове
випробування

5.06010109

6.060101

будівництво гідротехнічних споруд
обслуговування устаткування систем
водопостачання i водовідводу
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

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

Назва

Код

фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

5.03050801
5.03050802
5.03050901

Код

Назва

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

3 Курс

3р.

Фаховий іспит

3 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

3 Курс

3р.

Фаховий іспит

3 Курс

3р.

5.03051002
5.03060101
5.03060102
6.030504

Економіка підприємства

6.030509

6.030509 Облік і аудит
Облік і аудит

5.03050201

6.030509

Облік і аудит

6.030601

6.030601 Менеджмент
Менеджмент

5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102

інші спеціальності

інформаційна діяльність
підприємства
економіка підприємства

Фахове
випробування

5.03051001

інші спеціальності

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
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

5.03050201
5.03050401

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

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

Назва

Код

прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

Код

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

3 Курс

3р.

3 Курс

3р.

5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102
6.030601

інші спеціальності

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Менеджмент

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
прикладна екологія
5.04010602
6.040106 Екологія, охорона навколишнього
Фаховий іспит
середовища та збалансоване
розвідування нафтових та газових
5.04010304
природокористування
родовищ
метеорологічні та гідрологічні
5.04010501
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
5.04010502
систем
експлуатація метеорологічних
5.04010503
радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
5.04010601
середовища
пошук та розвідка гідрогеологічними
5.04010303
та інженерно-геологічними методами
пошук та розвідка геофізичними
5.04010302
методами
пошук та розвідка геологічними
5.04010301
методами
рибництво та аквакультура
5.09020101
експлуатація техніки промислового
5.09020102

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

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

Код

Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

3 Курс

3р.

Фаховий іспит

3 Курс

3р.

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додаткове вступне
випробування)

3 Курс

3р.

рибальства та аквакультури
6.040106
інші спеціальності

виробництво і переробка продукції
тваринництва
промислове квітництво
організація і технологія ведення
фермерського господарства
виробництво і переробка продукції
рослинництва
лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа
мисливське господарство
бджільництво
звірівництво
рибництво та аквакультура
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

5.09010201

6.090201 Водні біоресурси та аквакультура
6.090201 Водні біоресурси та аквакультура

5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
5.09010303
5.09010304
5.09010302
5.09010202
5.09010203
5.09020101
5.09020102
6.090201

інші спеціальності

Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

Водні біоресурси та аквакультура

