
Інформація про вартість плати за навчання в Уманському НУС 

 у 2014-2015 навчальному році 

1. Розміри відшкодування річних витрат на підготовку фахівців за 

рахунок юридичних та фізичних осіб відповідно до форм, напрямів та 

спеціальностей  навчання, здобуття другої вищої освіти та навчання в 

аспірантурі у таких розмірах: 

І. Денна форма навчання 

1. За ОКР «Бакалавр» за напрямами: 

1. «Агрономія» - 4950 грн.  

2. «Лісове і садово-паркове господарство» - 4950 грн.  

3. «Геодезія, картографія та землевпорядкування»  - 4950 грн. 

4. «Захист рослин» - 4950 грн.  

5. «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» -                  4950 грн.  

6. «Харчові технології та інженерія» - 4950 грн.  

7. «Процеси, машини та обладнання АПВ» - 4950 грн.  

8. «Менеджмент» -  6500 грн.  

9. «Туризм» -  6500 грн.  

10. «Готельно-ресторанна справа» -  6500 грн.  

11. «Управління персоналом та економіка праці» - 6500 грн. 

12. «Маркетинг» - 6500 грн.  

13. «Економіка підприємства» - 6500 грн.  

14. «Фінанси і кредит» - 6500 грн.  

15. «Облік і аудит» - 6500 грн.  

 

 



2. За ОКР «Спеціаліст» зі спеціальностей: 

1. «Агрономія» - 5800 грн.  

2. «Плодоовочівництво і виноградарство» - 5800 грн.  

3. «Захист рослин» - 5800 грн.  

4. «Екологія та охорона навколишнього середовища» - 5800 грн.  

5. «Технологія зберігання консервування та переробки плодів і овочів» 

- 5800 грн.  

6. «Технологія зберігання та переробки зерна» - 5800 грн.  

7. «Процеси, машина та обладнання агропромислових підприємств» - 

5800 грн.  

8. «Лісове господарство» - 5800 грн.  

9. «Садово-паркове господарство» - 5800 грн.  

10. «Менеджмент організацій і адміністрування» - 7000 грн. 

11. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» - 7000 грн.  

12. «Економіка підприємства» - 7000 грн.  

13. «Фінанси і кредит» - 7000 грн.  

14. «Облік і аудит» - 7000 грн. 

15. «Маркетинг» - 7000 грн.  

 

3. За ОКР «Магістр» зі спеціальностей: 

1. «Агрономія» - V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 грн.  

2. «Плодоовочівництво і виноградарство» -  V курс – 5870 грн, VІ курс 

– 2930 грн.  

3. «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» - Vкурс – 

5870грн, VІ курс – 2930грн.  

4. «Захист рослин» - V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 грн.  



5. «Насінництво та насіннєзнавство» - V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 

грн. 

6. «Садово-паркове господарство»  - V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 

грн.  

7. «Технології зберігання консервування та переробки плодів і овочів» - 

V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 грн. 

8. «Лісове господарство» - V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 грн.  

9. 7      «Технології закритого ґрунту» - V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 

грн.  

10. «Процеси, машина та обладнання агропромислових підприємств» - V 

курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 грн.  

11. «Прикладна екологія та збалансоване природокористування за 

галузями» - 5870 грн. 

12. «Менеджмент організацій і адміністрування» - V курс – 5870 грн, VІ 

курс – 2930 грн. 

13. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» - V курс – 5870 грн, 

VІ курс – 2930 грн.   

14. «Економіка підприємства» - V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 грн. 

15. «Облік і аудит» - V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 грн. 

16. «Маркетинг» - V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 грн. 
17. «Фінанси та кредит» - V курс – 5870 грн, VІ курс – 2930 грн. 

ІІ. Заочна форма навчання 

1. За ОКР «Бакалавр» за напрямами: 

1. «Агрономія» -  3500 грн.  

2. «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» -  3500 грн.  

3. «Лісове і садово-паркове господарство» -  3500 грн. 

4. «Харчові технології та інженерія» -  3500 грн.  

5. «Процеси, машини та обладнання» - 3500 грн. 



6. «Менеджмент» -  4500 грн.   

7. «Маркетинг» - 4500 грн.  

8. «Економіка підприємства» - 4500 грн.  

9. «Фінанси і кредит» - 4500 грн.  

10. «Облік і аудит» - 4500 грн. 

 

2. За ОКР «Спеціаліст» зі спеціальностей: 

1. «Агрономія» - VІ курс – 3600 грн., VІІ курс – 1200 грн.  

2. «Плодоовочівництво і виноградарство» - VІ курс – 3600 грн., VІІ 

курс – 1200 грн.  

3. «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» 

VІ курс – 3600 грн., VІІ курс – 1200 грн.   

4. «Лісове господарство» - VІ курс – 3600 грн., VІІ курс – 1200 грн.  

5. «Садово-паркове господарство» - VІ курс – 3600 грн., VІІ курс – 1200 

грн.  

6. «Менеджмент організацій і адміністрування» -  VІ курс – 4600 грн., 

VІІ курс – 800 грн.  

7. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» - VІ курс – 4600 

грн., VІІ курс – 800 грн.  

8. «Економіка підприємства» -  VІ курс – 4600 грн., VІІ курс – 800 грн.  

9. «Фінанси і кредит» -  VІ курс – 4600 грн., VІІ курс – 800 грн.  

10. «Облік і аудит» -  VІ курс – 4600 грн., VІІ курс – 800 грн.  

11. «Маркетинг» -  VІ курс – 4600 грн., VІІ курс – 800 грн.  

 

3. За ОКР «Магістр» зі спеціальностей: 

1.  «Агрономія» - VІ курс – 3830 грн., VІІ курс – 2870 грн.  

2. «Плодоовочівництво і виноградарство» - VІ курс – 3830 грн., VІІ 



курс – 2870 грн.  

3.  «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» 

- VІ курс – 3830 грн., VІІ курс – 2870 грн. 

4. «Менеджмент організацій і адміністрування» - VІ курс – 3830 грн., 

VІІ курс – 2870 грн. 

5. «Менеджмент ЗЕД» - VІ курс – 3830 грн., VІІ курс – 2870 грн. 

6. «Облік і аудит» - VІ курс – 3830 грн., VІІ курс – 2870 грн. 

ІІ. Здобуття другої вищої освіти на денній формі навчання за ОКР 

«Спеціаліст» за напрямами 

1. «Менеджмент організацій і адміністрування» - 6600 грн.; 

2. «Економіка підприємства» - 6600 грн.; 

3. «Фінанси і кредит» - 6600 грн.; 

4. «Облік і аудит» - 6600 грн.; 

5.   «Лісове господарство» - 6600грн. 

6. «Технологія зберігання і переробки зерна» - 6090 грн. 

ІV. Здобуття другої вищої освіти на заочній формі навчання за ОКР 

«Спеціаліст» за напрямами 

1. «Менеджмент організацій і адміністрування» - 5400 грн.; 

2. «Економіка підприємства» - 5400 грн.; 

3. «Фінанси і кредит» - 5400 грн.; 

4. «Облік і аудит» - 5400 грн.; 

5. «Лісове господарство» - 5400 грн.; 

6. «Агрономія» - 5400 грн. 

V. За навчання в аспірантурі 

1.                                                                       З відривом від виробництва - 8100 грн. (24300 грн. - за весь період 

навчання) 

2. Без відриву від  виробництва - 5400 грн. (21600 грн. - за весь період 



навчання) 

3. Здобувачі - 3000 грн.  

 

VІ. За здачу кандидатського іспиту 

1. З філософії – 980 грн. 

2. Зі  спеціальності – 1150 грн. 

3. З іноземної мови – 980 грн. 

 

2. Розміри вартості підготовки водіїв транспортних засобів категорії 

«В»  на платних курсах у таких розмірах: 

1. Денна група з числа студентів університету – 1000 грн. за курс навчання 

2. Вечірня група                                                  -   1500 грн. за курс навчання 

 

3. Розміри відшкодування  вартості здобуття другої вищої освіти за 

ваучером за рахунок фізичних та юридичних осіб за напрямами «Агрономія» 

(ОКР «Спеціаліст») на заочній формі навчання в  розмірі 12180,00 гривень. 

 

4. Розміри відшкодування  витрат на підготовку докторантів за рахунок 

фізичних та юридичних осіб в  розмірі 15000,00 гривень. 

 

 


