Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на
споріднений напрям підготовки
Уманський національний університет садівництва
Денна
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста
Назва

Код

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра
Код

Фахове
Курс Термін
навчанвипробування
ня

Назва

Кількість місць*
За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних осіб

Агрономії
промислове квітництво

5.09010101

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

організація і технологія ведення фермерського
господарства
бджільництво

5.09010102

звірівництво

5.09010203

мисливське господарство

5.09010302

лісове господарство

5.09010301

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203
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6.090101 агрономія

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.090101 агрономія

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

5.09010202

5.09010103
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лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

природно-заповідна справа

5.09010304

Економіки і підприємництва
економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
інформаційна діяльність підприємства

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

прикладна статистика

5.03050601

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701
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6.030504 економіка підприємства

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.030504 економіка підприємства

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

2 Курс

3р

0

0

5.03050201

5.03051002
6.030505 управління персоналом та економіка праці
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комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
інформаційна діяльність підприємства

5.03051002
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5.03051002
6.030507 маркетинг

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.030507 маркетинг

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

6.030508 фінанси і кредит

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

5.03051002
5.03050201
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економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

4/18

6.030508 фінанси і кредит

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

6.030509 облік і аудит

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

5.03051002
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організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

6.030509 облік і аудит

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

6.051701 харчові технології та інженерія

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.051701 харчові технології та інженерія

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

5.03051002

Інженерно-технологічний
виробництво харчової продукції

5.05170101

консервування

5.05170102

зберігання і переробка зерна

5.05170103

виробництво хліба, кондитерських, макаронних
виробів і харчових концентратів
виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170104

бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

зберігання, консервування та переробка плодів і
овочів
зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170108

зберігання, консервування та переробка риби і
морепродуктів
виробництво харчової продукції

5.05170110

консервування

5.05170102

зберігання і переробка зерна

5.05170103

виробництво хліба, кондитерських, макаронних
виробів і харчових концентратів
виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170104

бродильне виробництво і виноробство

5.05170106
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5.05170105

5.05170109

5.05170101

5.05170105
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виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

зберігання, консервування та переробка плодів і
овочів
зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170108

зберігання, консервування та переробка риби і
морепродуктів
зберігання, консервування та переробка риби і
морепродуктів
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
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу

5.05170110

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
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу

5.10010101

5.05170109

5.05170110
5.10010101

6.100102 процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.100102 процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

6.080101 геодезія, картографія та землеустрій

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

6.090103 лісове і садово-паркове господарство

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

5.10010102

5.10010201
5.10010202
5.10010203

5.10010102

5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.10010203

Лісового і садовопаркового-господарства
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання
землевпорядкування

5.08010101

картографічні роботи

5.08010103

картографічні роботи

5.08010103

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010102

6/18

5.08010102

5.09010201
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виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

природно-заповідна справа

5.09010304

6.090103 лісове і садово-паркове господарство

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

6.030601 менеджмент

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.030601 менеджмент

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

6.140101 готельно-ресторанна справа

Фаховий іспит

3 Курс

3р

0

0

6.140101 готельно-ресторанна справа

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

5.09010103

Менеджменту
організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.14010201

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

Готельне обслуговування

5.14010101

7/18

Роздруковано в ЄДЕБО 10.07.2015 7:23

Ресторанне обслуговування

5.14010102

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.14010201

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

Туристичне обслуговування

5.14010301

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.14010201

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.14010201

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

Туристичне обслуговування

5.14010301

6.140103 туризм

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.140103 туризм

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та Фаховий іспит
збалансоване природокористування

3 Курс

2р

0

0

6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та Фаховий іспит
збалансоване природокористування

2 Курс

3р

0

0

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин
аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010101

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010302

пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами
розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010303

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних систем
експлуатація метеорологічних радіолокаційних
станцій
експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища
прикладна екологія

5.04010502

аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010101

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301
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5.04010304

5.04010503
5.04010601
5.04010602
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пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010302

пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами
розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010303

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних систем
експлуатація метеорологічних радіолокаційних
станцій
експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища
прикладна екологія

5.04010502

прикладна екологія

5.04010602

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304
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5.04010304

5.04010503
5.04010601
5.04010602

6.090101 агрономія

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.090101 агрономія

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

5.09010201

5.09010103
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природно-заповідна справа

5.09010304

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

природно-заповідна справа

5.09010304

6.090105 захист рослин

Фаховий іспит

3 Курс

2р

0

0

6.090105 захист рослин

Фаховий іспит

2 Курс

3р

0

0

5.09010103

5.09010103

Заочна
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста
Назва

Код

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра
Код

Назва

Фахове
Курс Термін
навчанвипробування
ня

Кількість місць*
За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних осіб

Агрономії
10/18
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промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

природно-заповідна справа

5.09010304

6.090101 агрономія

Фаховий іспит

3 Курс

3р

0

0

6.090101 агрономія

Фаховий іспит

2 Курс

4р

0

0

Фаховий іспит

3 Курс

3р

0

0

5.09010103

5.09010103

Економіки і підприємництва
інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901
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6.030504 економіка підприємства
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товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
інформаційна діяльність підприємства

5.03051002

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801
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6.030504 економіка підприємства

Фаховий іспит

2 Курс

4р

0

0

6.030507 маркетинг

Фаховий іспит

3 Курс

3р

0

0

6.030507 маркетинг

Фаховий іспит

2 Курс

4р

0

0

5.03051002

5.03050201
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оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
інформаційна діяльність підприємства

5.03051002

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601
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5.03051002
6.030508 фінанси і кредит

Фаховий іспит

3 Курс

3р

0

0

6.030508 фінанси і кредит

Фаховий іспит

2 Курс

4р

0

0

6.030509 облік і аудит

Фаховий іспит

3 Курс

3р

0

0

5.03051002
5.03050201
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маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

6.030509 облік і аудит

Фаховий іспит

2 Курс

4р

0

0

Фаховий іспит

3 Курс

3р

0

0

5.03051002

Інженерно-технологічний
виробництво харчової продукції

5.05170101

консервування

5.05170102

зберігання і переробка зерна

5.05170103

виробництво хліба, кондитерських, макаронних
виробів і харчових концентратів
виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170104

бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

зберігання, консервування та переробка плодів і
овочів
зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170108

зберігання, консервування та переробка риби і
морепродуктів

5.05170110
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6.051701 харчові технології та інженерія

5.05170105

5.05170109
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виробництво харчової продукції

5.05170101

консервування

5.05170102

зберігання і переробка зерна

5.05170103

виробництво хліба, кондитерських, макаронних
виробів і харчових концентратів
виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170104

бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

зберігання, консервування та переробка плодів і
овочів
зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170108

зберігання, консервування та переробка риби і
морепродуктів
зберігання, консервування та переробка риби і
морепродуктів

5.05170110

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
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу

5.10010101

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
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу

5.10010101

6.051701 харчові технології та інженерія

Фаховий іспит

2 Курс

4р

0

0

6.100102 процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва

Фаховий іспит

2 Курс

4р

0

0

6.100102 процеси, машини та обладнання
агропромислового виробництва

Фаховий іспит

1 Курс

3р

0

0

Фаховий іспит

3 Курс

3р

0

0

5.05170105

5.05170109

5.05170110

5.10010102

5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.10010203

5.10010102

5.10010201
5.10010202
5.10010203

Лісового і садовопаркового-господарства
промислове квітництво

15/18

5.09010101

6.090103 лісове і садово-паркове господарство
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організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

природно-заповідна справа

5.09010304

5.09010103

6.090103 лісове і садово-паркове господарство

Фаховий іспит

2 Курс

4р

0

0

6.030601 менеджмент

Фаховий іспит

3 Курс

3р

0

0

6.030601 менеджмент

Фаховий іспит

2 Курс

4р

0

0

3 Курс

3р

0

0

5.09010103

Менеджменту
організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Плодоовочівництва, екології та захисту рослин
аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010101

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

16/18

6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та Фаховий іспит
збалансоване природокористування

Роздруковано в ЄДЕБО 10.07.2015 7:23

пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010302

пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами
розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010303

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних систем
експлуатація метеорологічних радіолокаційних
станцій
експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища
прикладна екологія

5.04010502

аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010101

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010302

пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами
розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010303

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних систем
експлуатація метеорологічних радіолокаційних
станцій
експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища
прикладна екологія

5.04010502

прикладна екологія

5.04010602

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303
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5.04010304

5.04010503
5.04010601
5.04010602
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2 Курс

4р

0

0

6.090101 агрономія

2 Курс

4р

0

0

5.04010304

5.04010503
5.04010601
5.04010602

Фаховий іспит

5.09010201
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природно-заповідна справа

5.09010304

природно-заповідна справа

5.09010304

промислове квітництво

5.09010101

організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010102

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

бджільництво

5.09010202

звірівництво

5.09010203

лісове господарство

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

природно-заповідна справа

5.09010304

6.090101 агрономія

Фаховий іспит

3 Курс

3р

0

5.09010103

Примітки:
*Дані за результатами прийому у 2014 році
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