
Додаток № 17 до Правил прийому Уманського НУС у  2015 році 

 

Порядок 

прийому на програму перепідготовки фахівців з вищою освітою 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 

Провадження освітньої діяльності в Інституті післядипломної освіти і 

дорадництва Уманського національного університету  садівництва 

здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України 

серія АЕ №458248 від 16.06.14р. 

Інститут післядипломної освіти і дорадництва Уманського національного 

університету садівництва здійснює прийом слухачів на перепідготовку 

фахівців на основі здобутого ОКР спеціаліста (магістра) або ОКР бакалавра 

(за умови продовження навчання за першою спеціальністю для отримання 

ОКР спеціаліста до закінчення терміну перепідготовки) для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.  

Ліцензований обсяг 
Шифр та найменування 

галузі знань 
Код і найменування спеціальності Денна 

форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

7.03050401 Економіка підприємства 25 25 

7.03050801 Фінанси  і кредит 25 25 

0305 Економіка та 
підприємництво 

7.03050901 Облік і аудит 50 25 
0306 Менеджмент і 

адміністрування 
7.03060101 

Менеджмент організацій 
і адміністрування 

25 25 

7.09010101 Агрономія - 60 
7.09010301 Лісове господарство 25 25 

7.09010303 
Садово-паркове 
господарство 

- 25 

0901 Сільське 
господарство і 
лісівництво 

7.09010104 
Плодоовочівництво і 
виноградарство 

- 25 

0517 Харчова 
промисловість та 
переробка 
сільськогоспода-
рської  продукції 

7.05170101 
Технології зберігання і 
переробки зерна 

25 - 



Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 207 від 20 

березня 2013 р. „Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на ринку праці” Інститут післядипломної 

освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва 

здійснює  перепідготовку спеціалістів за спеціальністю 7.09010101 

„Агрономія”. 

  Для отримання ваучера на навчання необхідно звернутися до 

територіального органу Державної служби зайнятості за місцем проживання. 

Право на одноразове отримання ваучера мають: 

– особи віком від 45 років та до досягнення ними пенсійного віку; 

– особи, страховий стаж яких становить не менше 15 років; 

– особи, які вже мають повну вищу освіту за будь-якою іншою спеціальністю 

(диплом спеціаліста, магістра). 

Ваучер на навчання оформляється протягом 3-х робочих днів. 

Термін навчання слухачів на програмі перепідготовки спеціалістів з 

вищою освітою – 2 роки. 

Базова вартість навчання становить 10800 - 12188грн. за весь період.  

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання 

Порядок роботи Відбіркової комісії: 

в період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників: 

• понеділок – п’ятницю з 1000 до 1700
год; 

•  обідня перерва – з 1200 до 1300; 

• субота, неділя – вихідні дні; 

Прийом слухачів на програму перепідготовки спеціалістів 

здійснюється за результатами вступного випробування у формі співбесіди. В 

процесі співбесіди виявляється підготовленість майбутнього слухача до 

проходження навчання в інституті за вибраним фахом, його загальнонаукова 

та загальнотеоретична підготовка.  



Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування слухачів проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
Перепідготовка фахівців 
очно-заочної форми 

навчання 

Підвищення 
кваліфікації 

Початок прийому заяв та 
документів 

07 вересня 2015 року 

Закінчення прийому заяв 
та документів 

07 жовтня 2015 року 

Строки проведення вищим 
навчальним закладом 
вступних випробувань 

08 – 20 жовтня 2015 року 

Терміни зарахування 
вступників 

до 22 жовтня 2014 року 

Визначається за 
домовленістю, 
залежно від 

тривалості курсів 
та контингенту 
слухачів 

Порядок прийому заяв і документів 

 Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я 

ректора університету  про вступ, в якій вказується прізвище, ім’я та по-

батькові (повністю), назва спеціальності, серія та номер паспорта, 

ідентифікаційний код.  

До заяви вступник додає:  

- оригінал та копія диплому про вищу освіту та додаток до нього; 

- копію паспорта та ідентифікаційного коду; 

- копію свідоцтва про шлюб (або його розірвання) при невідповідності 

прізвища за паспортом і в дипломі; 

- дві фотокартки розміром 3х4. 
 


