
Додаток 2 

до Правил прийому до Миколаївського 

національного аграрного університету в 2018 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 ветеринарно-

медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) 

 

Миколаївський національний аграрний університет 
(назва навчального закладу) 

 

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 

 

Споріднені спеціальності / 

Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 
Кількість місць* 

Назва Код Код Назва     

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб  

Обліково-фінансовий факультет 
  071 облік і оподаткування ВСЬОГО:    0 113 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 

організація обслуговування населення 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.05010201 

 

5.14010202 

071 облік і оподаткування облік і оподаткування 1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   



інші спеціальності  071 облік і оподаткування облік і оподаткування 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

  072 
фінанси, банківська справа 

та страхування 
ВСЬОГО: 

   
0 19 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 

організація обслуговування населення 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.05010201 

 

5.14010202 

072 фінанси, банківська справа та 

страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   

інші спеціальності  072 
фінанси, банківська справа та 

страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

Факультет менеджменту 
  051 економіка ВСЬОГО:    0 39 

правознавство 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

прикладна статистика 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 

організація обслуговування населення 

5.03040101 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050601 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.05010201 

 

5.14010202 

051 економіка економіка 1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   



інші спеціальності  051 економіка економіка 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

  073 менеджмент ВСЬОГО:    0 112 

правознавство 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 

організація обслуговування населення 

5.03040101 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.05010201 

 

5.14010202 

073 менеджмент менеджмент 1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   

інші спеціальності  073 менеджмент менеджмент 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

  281 
публічне управління та 

адміністрування 
ВСЬОГО: 

   
0 60 

правознавство 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 

організація обслуговування населення 

5.03040101 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.05010201 

 

5.14010202 

281 
публічне управління та 

адміністрування 

публічне управління 

та адміністрування 

1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   



інші спеціальності  281 
публічне управління та 

адміністрування 

публічне управління 

та адміністрування 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

Інженерно-енергетичний факультет 

  015 

професійна освіта 

(015.18 технологія 

виробництва і переробка 

продуктів сільського 

господарства) 

ВСЬОГО: 

   

0 50 

дошкільна освіта 

початкова освіта 

технологічна освіта 

професійна освіта (за профілем) 

соціальна педагогіка 

5.01010101 

5.01010201 

5.01010301 

5.01010401 

5.01020101 

015 професійна освіта 015.18 технологія 

виробництва і 

переробка продуктів 

сільського 

господарства 

1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   

інші спеціальності  015 професійна освіта 

015.18 технологія 

виробництва і 

переробка продуктів 

сільського 

господарства 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

  141 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

ВСЬОГО: 

   

0 38 

експлуатація та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування електростанцій і 

енергосистем 

будівництво, монтаж і експлуатація 

ліній електропередачі 

електропостачання 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд 

виробництво електроосвітлювальних 

приладів і установок 

монтаж і експлуатація засобів 

диспетчерського та технологічного 

керування електричними системами 

монтаж і експлуатація засобів 

автоматики електричних систем 

5.05030103 

 

 

5.05070101 

 

 

5.05070102 

 

5.05070103 

5.05070104 

 

 

5.05070105 

 

5.05070106 

 

 

5.05070107 

 

141 електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   



монтаж і обслуговування 

електрообладнання аеропортів 

світлотехнічне забезпечення 

видовищних заходів 

виробництво електричних машин і 

апаратів 

монтаж і обслуговування електричних 

машин і апаратів 

виробництво автоматизованих 

електротермічних систем 

експлуатація, ремонт і енергопостачання 

міського електротранспорту 

обслуговування і ремонт 

електроустаткування автомобілів і 

тракторів 

монтаж і обслуговування 

електроустаткування суднового 

електрообладнання 

будівництво та експлуатація будівель і 

споруд 

обслуговування електротехнічного 

обладнання і автоматичного 

устаткування будівель і споруд 

експлуатація суднових енергетичних 

установок 

експлуатація електрообладнання та 

автоматики суден 

обслуговування устаткування та систем 

теплоенергопостачання в 

агропромисловому комплексі 

монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі 

експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового 

виробництва 

обслуговування та ремонт 

електропобутової техніки 

5.05070108 

 

5.05070109 

 

5.05070201 

 

5.05070202 

 

5.05070203 

 

5.05070204 

 

5.05070205 

 

 

5.05120104 

 

 

5.06010101 

 

5.06010105 

 

 

5.07010403 

 

5.07010407 

 

5.10010101 

 

 

5.10010102 

 

 

5.10010201 

 

 

5.14010201 

 

інші спеціальності  141 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

  208 агроінженерія ВСЬОГО:    0 45 

будівництво та експлуатація будівель і 

споруд 

5.06010101 

 

208 агроінженерія агроінженерія 1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   



монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового 

виробництва 

експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і обладнання 

експлуатація і ремонт обладнання 

лісового комплексу 

5.10010102 

 

 

5.09010102 

 

5.10010201 

 

 

5.10010202 

 

5.10010203 

 

інші спеціальності  208 агроінженерія агроінженерія 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

Факультет агротехнологій 

  194 геодезія та землеустрій ВСЬОГО:    0 40 

геодезичні роботи та експлуатація 

геодезичного обладнання 

землевпорядкування 

картографічні роботи 

промислове квітництво 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

рослинництва 

лісове господарство 

зелене будівництво і садово-паркове 

господарство 

природно-заповідна справа 

5.08010101 

 

5.08010102 

5.08010103 

5.09010101 

5.09010102 

 

5.09010103 

 

5.09010301 

5.09010303 

 

5.09010304 

194 геодезія та землеустрій геодезія та 

землеустрій 

1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   

інші спеціальності  194 геодезія та землеустрій 
геодезія та 

землеустрій 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

  201 агрономія ВСЬОГО:    0 67 

геодезичні роботи та експлуатація 

геодезичного обладнання 

землевпорядкування 

картографічні роботи 

промислове квітництво 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

рослинництва 

лісове господарство 

5.08010101 

 

5.08010102 

5.08010103 

5.09010101 

5.09010102 

 

5.09010103 

 

5.09010301 

201 агрономія агрономія 1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   



зелене будівництво і садово-паркове 

господарство 

природно-заповідна справа 

5.09010303 

 

5.09010304 

інші спеціальності  201 агрономія агрономія 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології 

  162 біотехнології та біоінженерія ВСЬОГО:    0 38 

біохімічне виробництво 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

тваринництва 

ветеринарна медицина 

5.05140101 

5.09010102 

 

5.09010201 

 

5.11010101 

162 біотехнології та біоінженерія біотехнології та 

біоінженерія 

1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   

інші спеціальності  162 біотехнології та біоінженерія 
біотехнології та 

біоінженерія 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

  181 харчові технології ВСЬОГО:    0 23 

виробництво харчової продукції 

консервування 

зберігання і переробка зерна 

виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчоконцентратів 

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 

виробництво і переробка продукції 

рослинництва 

виробництво і переробка продукції 

тваринництва 

5.05170101 

5.05170102 

5.05170103 

5.05170104 

 

5.05170105 

 

5.05170106 

5.05170107 

5.05170108 

 

5.05170109 

 

5.05170110 

 

5.05170111 

 

5.09010103 

 

5.09010201 

 

181 харчові технології харчові технології 1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   

інші спеціальності  181 харчові технології харчові технології 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   



  204 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО: 

   

0 54 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

тваринництва 

бджільництво 

звірівництво 

мисливське господарство 

рибництво і аквакультура 

ветеринарна медицина 

5.09010102 

 

5.09010201 

 

5.09010202 

5.09010203 

5.09010302 

5.09020101 

5.11010101 

204 технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Фаховий іспит 2 курс 2р 10м   

інші спеціальності  204 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 2р 10м   

 

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

 
Споріднені спеціальності / 

Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 
Кількість місць* 

Назва Код Код Назва     

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб  

Обліково-фінансовий факультет 
  071 облік і оподаткування ВСЬОГО:    0 130 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

організація обслуговування населення 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.14010202 

071 облік і оподаткування облік і оподаткування 1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   



інші спеціальності  071 облік і оподаткування облік і оподаткування 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   

  072 
фінанси, банківська справа 

та страхування 
ВСЬОГО: 

   
0 33 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

організація обслуговування населення 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.14010202 

072 фінанси, банківська справа та 

страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   

інші спеціальності  072 
фінанси, банківська справа та 

страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   

Факультет менеджменту 

  051 економіка ВСЬОГО: 
   0 36 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

прикладна статистика 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 

організація обслуговування населення 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050601 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.05010201 

 

5.14010202 

051 економіка 

 

1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   



інші спеціальності  051 економіка  

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   

  073 менеджмент ВСЬОГО: 
   0 114 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

організація обслуговування населення 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.14010202 

073 менеджмент 

 

1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   

інші спеціальності  073 менеджмент  

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   

  074 
публічне управління та 

адміністрування 
ВСЬОГО: 

   

0 66 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

організація обслуговування населення 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.14010202 

074 
публічне управління та 

адміністрування 
 

1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   

інші спеціальності  074 
публічне управління та 

адміністрування 
 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   



Інженерно-енергетичний факультет 

  015 

професійна освіта 

(015.18 технологія 

виробництва і переробка 

продуктів сільського 

господарства) 

ВСЬОГО: 

   

0 50 

дошкільна освіта 

початкова освіта 

технологічна освіта 

професійна освіта (за профілем) 

соціальна педагогіка 

5.01010101 

5.01010201 

5.01010301 

5.01010401 

5.01020101 

015 професійна освіта 015.18 технологія 

виробництва і 

переробка продуктів 

сільського 

господарства 

1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   

інші спеціальності  015 професійна освіта 

015.18 технологія 

виробництва і 

переробка продуктів 

сільського 

господарства 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   

  141 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

ВСЬОГО: 

   

0 39 

експлуатація та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування електростанцій і 

енергосистем 

будівництво, монтаж і експлуатація 

ліній електропередачі 

електропостачання 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд 

виробництво електроосвітлювальних 

приладів і установок 

монтаж і експлуатація засобів 

диспетчерського та технологічного 

керування електричними системами 

монтаж і експлуатація засобів 

автоматики електричних систем 

монтаж і обслуговування 

електрообладнання аеропортів 

світлотехнічне забезпечення 

видовищних заходів 

виробництво електричних машин і 

апаратів 

5.05030103 

 

 

5.05070101 

 

 

5.05070102 

 

5.05070103 

5.05070104 

 

 

5.05070105 

 

5.05070106 

 

 

5.05070107 

 

5.05070108 

 

5.05070109 

 

5.05070201 

 

141 електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   



монтаж і обслуговування електричних 

машин і апаратів 

виробництво автоматизованих 

електротермічних систем 

експлуатація, ремонт і енергопостачання 

міського електротранспорту 

обслуговування і ремонт 

електроустаткування автомобілів і 

тракторів 

монтаж і обслуговування 

електроустаткування суднового 

електрообладнання 

обслуговування електротехнічного 

обладнання і автоматичного 

устаткування будівель і споруд 

експлуатація суднових енергетичних 

установок 

експлуатація електрообладнання та 

автоматики суден 

обслуговування устаткування та систем 

теплоенергопостачання в 

агропромисловому комплексі 

монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі 

обслуговування та ремонт 

електропобутової техніки 

5.05070202 

 

5.05070203 

 

5.05070204 

 

5.05070205 

 

 

5.05120104 

 

 

5.06010105 

 

 

5.07010403 

 

5.07010407 

 

5.10010101 

 

 

5.10010102 

 

 

5.14010201 

 

інші спеціальності  141 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   

  208 агроінженерія ВСЬОГО:    0 55 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового 

виробництва 

експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і обладнання 

експлуатація і ремонт обладнання 

лісового комплексу 

5.09010102 

 

5.10010201 

 

 

5.10010202 

 

5.10010203 

 

208 агроінженерія агроінженерія 1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   

інші спеціальності  208 агроінженерія агроінженерія 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   



Факультет агротехнологій 
  194 геодезія та землеустрій ВСЬОГО:    0 38 

геодезичні роботи та експлуатація 

геодезичного обладнання 

землевпорядкування 

картографічні роботи 

промислове квітництво 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

рослинництва 

лісове господарство 

зелене будівництво і садово-паркове 

господарство 

природно-заповідна справа 

5.08010101 

 

5.08010102 

5.08010103 

5.09010101 

5.09010102 

 

5.09010103 

 

5.09010301 

5.09010303 

 

5.09010304 

194 геодезія та землеустрій геодезія та 

землеустрій 

1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   

інші спеціальності  194 геодезія та землеустрій 
геодезія та 

землеустрій 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   

  201 агрономія ВСЬОГО:    0 52 

геодезичні роботи та експлуатація 

геодезичного обладнання 

землевпорядкування 

картографічні роботи 

промислове квітництво 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

рослинництва 

лісове господарство 

зелене будівництво і садово-паркове 

господарство 

природно-заповідна справа 

5.08010101 

 

5.08010102 

5.08010103 

5.09010101 

5.09010102 

 

5.09010103 

 

5.09010301 

5.09010303 

 

5.09010304 

201 агрономія 

 

1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   

інші спеціальності  201 агрономія  

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології 
  162 біотехнології та біоінженерія ВСЬОГО:    0 39 

біохімічне виробництво 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

тваринництва 

5.05140101 

5.09010102 

 

5.09010201 

 

162 біотехнології та біоінженерія біотехнології та 

біоінженерія 

1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   

інші спеціальності  162 біотехнології та біоінженерія 
біотехнології та 

біоінженерія 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   



  181 харчові технології ВСЬОГО:    0 50 

виробництво харчової продукції 

консервування 

зберігання і переробка зерна 

виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчоконцентратів 

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 

виробництво і переробка продукції 

рослинництва 

виробництво і переробка продукції 

тваринництва 

5.05170101 

5.05170102 

5.05170103 

5.05170104 

 

5.05170105 

 

5.05170106 

5.05170107 

5.05170108 

 

5.05170109 

 

5.05170110 

 

5.05170111 

 

5.09010103 

 

5.09010201 

 

181 харчові технології харчові технології 1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   

інші спеціальності  181 харчові технології харчові технології 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   

  204 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО: 

   

0 31 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

тваринництва 

бджільництво 

звірівництво 

мисливське господарство 

рибництво і аквакультура 

ветеринарна медицина 

5.09010102 

 

5.09010201 

 

5.09010202 

5.09010203 

5.09010302 

5.09020101 

5.11010101 

204 технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Фаховий іспит 3 курс 1р 10м   

інші спеціальності  204 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 1р 10м   

 

 

 



Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 

 
Споріднені спеціальності / 

Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 
Кількість місць* 

Назва Код Код Назва     

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб  

Обліково-фінансовий факультет 

  071 облік і оподаткування ВСЬОГО: 
   0 145 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 

організація обслуговування населення 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.05010201 

 

5.14010202 

071 облік і оподаткування облік і оподаткування 1. Фаховий іспит 2 курс 3р   

інші спеціальності  071 облік і оподаткування облік і оподаткування 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 3р   

Факультет менеджменту 

  073 менеджмент ВСЬОГО:    0 60 

правознавство 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

5.03040101 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

073 менеджмент менеджмент 1. Фаховий іспит 2 курс 3р   



організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 

організація обслуговування населення 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.05010201 

 

5.14010202 

інші спеціальності  073 менеджмент менеджмент 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 3р   

  281 
публічне управління та 

адміністрування 
ВСЬОГО: 

   
0 49 

правознавство 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж 

організація обслуговування населення 

5.03040101 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.05010201 

 

5.14010202 

281 
публічне управління та 

адміністрування 

публічне управління 

та адміністрування 

1. Фаховий іспит 2 курс 3р   

інші спеціальності  281 
публічне управління та 

адміністрування 

публічне управління 

та адміністрування 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 3р   

Інженерно-енергетичний факультет 

  015 

професійна освіта 

(015.18 технологія 

виробництва і переробка 

продуктів сільського 

господарства) 

ВСЬОГО: 

   

0 50 

дошкільна освіта 

початкова освіта 

технологічна освіта 

професійна освіта (за профілем) 

соціальна педагогіка 

5.01010101 

5.01010201 

5.01010301 

5.01010401 

5.01020101 

015 професійна освіта 015.18 технологія 

виробництва і 

переробка продуктів 

сільського 

господарства 

1. Фаховий іспит 2 курс 3р   



інші спеціальності  015 професійна освіта 

015.18 технологія 

виробництва і 

переробка продуктів 

сільського 

господарства 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 3р   

  141 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

ВСЬОГО: 

   

0 71 

експлуатація та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування електростанцій і 

енергосистем 

будівництво, монтаж і експлуатація 

ліній електропередачі 

електропостачання 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд 

виробництво електроосвітлювальних 

приладів і установок 

монтаж і експлуатація засобів 

диспетчерського та технологічного 

керування електричними системами 

монтаж і експлуатація засобів 

автоматики електричних систем 

монтаж і обслуговування 

електрообладнання аеропортів 

світлотехнічне забезпечення 

видовищних заходів 

виробництво електричних машин і 

апаратів 

монтаж і обслуговування електричних 

машин і апаратів 

виробництво автоматизованих 

електротермічних систем 

експлуатація, ремонт і енергопостачання 

міського електротранспорту 

обслуговування і ремонт 

електроустаткування автомобілів і 

тракторів 

монтаж і обслуговування 

електроустаткування суднового 

електрообладнання 

5.05030103 

 

 

5.05070101 

 

 

5.05070102 

 

5.05070103 

5.05070104 

 

 

5.05070105 

 

5.05070106 

 

 

5.05070107 

 

5.05070108 

 

5.05070109 

 

5.05070201 

 

5.05070202 

 

5.05070203 

 

5.05070204 

 

5.05070205 

 

 

5.05120104 

 

 

141 електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Фаховий іспит     



будівництво та експлуатація будівель і 

споруд 

обслуговування електротехнічного 

обладнання і автоматичного 

устаткування будівель і споруд 

експлуатація суднових енергетичних 

установок 

експлуатація електрообладнання та 

автоматики суден 

обслуговування устаткування та систем 

теплоенергопостачання в 

агропромисловому комплексі 

монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі 

експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового 

виробництва 

обслуговування та ремонт 

електропобутової техніки 

5.06010101 

 

5.06010105 

 

 

5.07010403 

 

5.07010407 

 

5.10010101 

 

 

5.10010102 

 

 

5.10010201 

 

 

5.14010201 

 

інші спеціальності  141 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 3р   

  208 агроінженерія ВСЬОГО: 
   

0 89 

будівництво та експлуатація будівель і 

споруд 

монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового 

виробництва 

експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і обладнання 

експлуатація і ремонт обладнання 

лісового комплексу 

5.06010101 

 

5.10010102 

 

 

5.09010102 

 

5.10010201 

 

 

5.10010202 

 

5.10010203 

 

208 агроінженерія агроінженерія 1. Фаховий іспит 2 курс 3р   

інші спеціальності  208 агроінженерія агроінженерія 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 3р   



Факультет агротехнологій 

  201 агрономія ВСЬОГО:    0 133 

геодезичні роботи та експлуатація 

геодезичного обладнання 

землевпорядкування 

картографічні роботи 

промислове квітництво 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

рослинництва 

лісове господарство 

зелене будівництво і садово-паркове 

господарство 

природно-заповідна справа 

5.08010101 

 

5.08010102 

5.08010103 

5.09010101 

5.09010102 

 

5.09010103 

 

5.09010301 

5.09010303 

 

5.09010304 

201 агрономія агрономія 1. Фаховий іспит 2 курс 3р   

інші спеціальності  201 агрономія агрономія 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 3р   

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології 

  204 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО: 

   

0 118 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

тваринництва 

бджільництво 

звірівництво 

мисливське господарство 

рибництво і аквакультура 

ветеринарна медицина 

5.09010102 

 

5.09010201 

 

5.09010202 

5.09010203 

5.09010302 

5.09020101 

5.11010101 

204 технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Фаховий іспит 2 курс 3р   

інші спеціальності  204 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

2 курс 3р   

 

 



Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

 
Споріднені спеціальності / 

Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 
Кількість місць* 

Назва Код Код Назва     

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб  

Обліково-фінансовий факультет 
  071 облік і оподаткування ВСЬОГО:    0 130 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

організація обслуговування населення 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.14010202 

071 облік і оподаткування облік і оподаткування 1. Фаховий іспит 3 курс 2р   

інші спеціальності  071 облік і оподаткування облік і оподаткування 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 2р   

Факультет менеджменту 
  073 менеджмент ВСЬОГО:    0 61 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

073 менеджмент 

 

1. Фаховий іспит 3 курс 2р   



організація обслуговування на 

транспорті 

організація обслуговування населення 

5.03060102 

 

5.14010202 

інші спеціальності  073 менеджмент  

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 2р   

  074 
публічне управління та 

адміністрування 
ВСЬОГО: 

   
0 38 

інформаційна діяльність підприємства 

економіка підприємства 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

товарознавство та комерційна діяльність 

організація заготівель, товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

організація виробництва 

організація обслуговування на 

транспорті 

організація обслуговування населення 

5.03050201 

5.03050401 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

5.03051001 

5.03051002 

 

5.03060101 

5.03060102 

 

5.14010202 

074 
публічне управління та 

адміністрування 
 

1. Фаховий іспит 3 курс 2р   

інші спеціальності  074 
публічне управління та 

адміністрування 
 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 2р   

Інженерно-енергетичний факультет 

  015 

професійна освіта 

(015.18 технологія 

виробництва і переробка 

продуктів сільського 

господарства) 

ВСЬОГО: 

   

0 50 

дошкільна освіта 

початкова освіта 

технологічна освіта 

професійна освіта (за профілем) 

соціальна педагогіка 

5.01010101 

5.01010201 

5.01010301 

5.01010401 

5.01020101 

015 професійна освіта 015.18 технологія 

виробництва і 

переробка продуктів 

сільського 

господарства 

1. Фаховий іспит 3 курс 2р   

інші спеціальності  015 професійна освіта 

015.18 технологія 

виробництва і 

переробка продуктів 

сільського 

господарства 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 2р   



  141 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

ВСЬОГО: 

   

0 69 

експлуатація та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування електростанцій і 

енергосистем 

будівництво, монтаж і експлуатація ліній 

електропередачі 

електропостачання 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд 

виробництво електроосвітлювальних 

приладів і установок 

монтаж і експлуатація засобів 

диспетчерського та технологічного 

керування електричними системами 

монтаж і експлуатація засобів 

автоматики електричних систем 

монтаж і обслуговування 

електрообладнання аеропортів 

світлотехнічне забезпечення видовищних 

заходів 

виробництво електричних машин і 

апаратів 

монтаж і обслуговування електричних 

машин і апаратів 

виробництво автоматизованих 

електротермічних систем 

експлуатація, ремонт і енергопостачання 

міського електротранспорту 

обслуговування і ремонт 

електроустаткування автомобілів і 

тракторів 

монтаж і обслуговування 

електроустаткування суднового 

електрообладнання 

обслуговування електротехнічного 

обладнання і автоматичного 

устаткування будівель і споруд 

експлуатація суднових енергетичних 

установок 

5.05030103 

 

 

5.05070101 

 

 

5.05070102 

 

5.05070103 

5.05070104 

 

 

5.05070105 

 

5.05070106 

 

 

5.05070107 

 

5.05070108 

 

5.05070109 

 

5.05070201 

 

5.05070202 

 

5.05070203 

 

5.05070204 

 

5.05070205 

 

 

5.05120104 

 

 

5.06010105 

 

 

5.07010403 

 

141 електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Фаховий іспит 3 курс 2р   



експлуатація електрообладнання та 

автоматики суден 

обслуговування устаткування та систем 

теплоенергопостачання в 

агропромисловому комплексі 

монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі 

обслуговування та ремонт 

електропобутової техніки 

5.07010407 

 

5.10010101 

 

 

5.10010102 

 

 

5.14010201 

 

інші спеціальності  141 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 2р   

  208 агроінженерія ВСЬОГО:    0 87 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового 

виробництва 

експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і обладнання 

експлуатація і ремонт обладнання 

лісового комплексу 

5.09010102 

 

5.10010201 

 

 

5.10010202 

 

5.10010203 

 

208 агроінженерія агроінженерія 1. Фаховий іспит 3 курс 2р   

інші спеціальності  208 агроінженерія агроінженерія 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 2р   

Факультет агротехнологій 
  201 агрономія ВСЬОГО:    0 131 

геодезичні роботи та експлуатація 

геодезичного обладнання 

землевпорядкування 

картографічні роботи 

промислове квітництво 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

рослинництва 

лісове господарство 

зелене будівництво і садово-паркове 

господарство 

природно-заповідна справа 

5.08010101 

 

5.08010102 

5.08010103 

5.09010101 

5.09010102 

 

5.09010103 

 

5.09010301 

5.09010303 

 

5.09010304 

201 агрономія 

 

1. Фаховий іспит 3 курс 2р   

інші спеціальності  201 агрономія  

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 2р   



Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології 

  204 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО: 

   

0 110 

організація і технологія ведення 

фермерського господарства 

виробництво і переробка продукції 

тваринництва 

бджільництво 

звірівництво 

мисливське господарство 

рибництво і аквакультура 

ветеринарна медицина 

5.09010102 

 

5.09010201 

 

5.09010202 

5.09010203 

5.09010302 

5.09020101 

5.11010101 

204 технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Фаховий іспит 3 курс 2р   

інші спеціальності  204 

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Фаховий іспит 

    (додатковий); 

2. Фаховий іспит 

3 курс 2р   

* – орієнтовна кількість місць 


