
Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Код
/може повторювати 
назву спеціальності/

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

208 2 Курс 20

141 2 Курс 5

275 2 Курс 5

201 2 Курс 5

202 2 Курс 5

205 2 Курс 3

205 2 Курс 3

076 2 Курс 10

071 2 Курс 20

073 2 Курс 15

051 2 Курс 10

Інші спеціальності окрім споріднених садово-парвкове господарство Фаховий іспит 3р  0

Інші спеціальності окрім споріднених Захист і карантин рослин Фаховий іспит 3р  0

0

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Фаховий іспит

Інші спеціальності окрім споріднених Транспортні технології Фаховий іспит 3р  

Інші спеціальності окрім споріднених 

 лісове господарство

менеджмент 
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

03р  

облік і оподаткування
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

3р  

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

Інші спеціальності окрім споріднених агроінженерія Фаховий іспит 3р  

Інші спеціальності окрім споріднених 

Фаховий іспит

Курс
Термін

навчання

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  освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра
Сумський національний аграрний університет

(назва вищого навчального закладу)

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

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Спеціальності ОС бакалавра 

Назва

Кількість місць*

За кошти
державного 

бюджету

Інженерно-технологічний факультет

Інші спеціальності окрім споріднених 

Факультет економіки і менеджменту

Інші спеціальності окрім споріднених

Інші спеціальності окрім споріднених

Інші спеціальності окрім споріднених

Інші спеціальності окрім споріднених

3р  

Код

Факультет агротехнологій та природокористування

електроенергетика, електротехнка та 
електромеханіка 

агрономія 

3р  

економіка 3р  0

Додаток 3

Фаховий іспит 3р  

3р  

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

0

0

0

0

0

0



072 2 Курс 20

075 2 Курс 15

181 2 Курс 15

081 2 Курс 5

193 2 Курс 5

293 2 Курс 4

191 2 Курс 2

192 2 Курс 5

204 3 Курс 5

207 3 Курс 3

211 2 Курс 15

212 2 Курс 1

Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Код
/може повторювати 
назву спеціальності/

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

071 ВСЬОГО: 20

Фаховий іспит 4р  0

Будівельний факультет

Інші спеціальності окрім споріднених міжнародне право Фаховий іспит 3р  0

0

Факультет економіки і менеджменту

За кошти
державного 

бюджету

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

0

Інші спеціальності окрім споріднених Фаховий іспитархітектура та містобудування 4р  

Фаховий іспит

Інші спеціальності Фаховий іспит 3р

Інші спеціальності окрім споріднених будівництво Фаховий іспит 4р  

технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 3р 0

0Водні біоресурси та аквакультура

Інші спеціальності

03р  Інші спеціальності окрім споріднених геодезія та землеустрій Фаховий іспит

0

Назва

Курс
Спеціальності ОС бакалавра 

Інші спеціальності окрім споріднених Фаховий іспит

харчові технології Фаховий іспит

Інші спеціальності окрім споріднених
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

Інші спеціальності окрім споріднених

Інші спеціальності окрім споріднених ветеринарна медицина 

Факультет харчових технологій

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

0

0

Інші спеціальності окрім споріднених 

3р  

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

маркетинг 

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

Інші спеціальності окрім споріднених

право

Назва Код

ветеринарна гігієна, санітарія та  
експертиза

фінанси, банківська справа і 
страхування

Юридичний факультет

Фаховий іспит

Факультет ветеринарної медицини

4р  

3р  

3р  

3р  

Термін
навчання

облік і оподаткування

0

0

0

Біолого-технологічний факультет

Кількість місць*



071 облік і оподаткування
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

3 Курс

071 облік і оподаткування 3 Курс

073 ВСЬОГО: 20

073 менеджмент 3 Курс

073 менеджмент 3 Курс

051 ВСЬОГО: 20

051 економіка 3 Курс

051 економіка 3 Курс

072 ВСЬОГО: 20

072 фінанси, банківська справа і 
страхування 3 Курс

075 ВСЬОГО: 20

075 маркетинг 3 Курс

075 маркетинг 3 Курс

076 ВСЬОГО: 10

076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 3 Курс

076 підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 3 Курс

204 ВСЬОГО: 2

204
Технологія виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

3 Курс

204
Технологія виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

3 Курс

200

200

0 20

0

10

2

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

200

Біолого-технологічний факультет
Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва

фінанси, банківська справа і 
страхування

0

2р  

0

Інші спеціальності

товарознавство та комерційна діяльність 5.050301 підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  

0

Інші спеціальності підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  

виробництво і переробка продукції 
тваринництва 5.09010201 Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва Фаховий іспит 2р  

Інші спеціальності Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва Фаховий іспит 2р  

0

3 Курс

маркетинг
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  

товарознавство та комерційна діяльність 5.050301 маркетинг
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  

маркетинг 0

Інші спеціальності фінанси, банківська справа і 
страхування

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  

Банківська справа 5.050105

072 фінанси, банківська справа і 
страхування

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

Фінанси 5.050104

економіка
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  

фінанси, банківська справа і 
страхування

0

Інші спеціальності економіка
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  

Економіка підприємства 5.050107

0

Інші спеціальності менеджмент
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  

організація виробництва 5.050202 менеджмент
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

Бухгалтерський облік 5.050111 2р  

менеджмент

Інші спеціальності облік і оподаткування
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  

2р  

економіка

0 20



208 ВСЬОГО: 20

208 агроінженерія 3 Курс

208 агроінженерія 3 Курс

141 ВСЬОГО: 5

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

3 Курс

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

2 Курс

275 ВСЬОГО: 10

275 Транспортні технології 3 Курс

275 Транспортні технології 3 Курс

Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Код
/може повторювати 
назву спеціальності/

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

204 ВСЬОГО: 15

204
Технологія виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

1 Курс

192 ВСЬОГО: 4

192

191 ВСЬОГО: 7

будівництво та цивільна інженерія 
Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна 

інженерія Фаховий іспит192 1 Курс

Агроінженерія

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  5.10010201 Агроінженерія Фаховий іспит

Інженерно-технологічний факультет

агроінженерія Фаховий іспит

2р  

20

Інші спеціальності електроенергетика, електротехнка та 
електромеханіка Фаховий іспит 3р  

Інші спеціальності 2р  

15

Інші спеціальності Транспортні технології Фаховий іспит 2р  

Транспортні технології

Спеціальності ОС бакалавра 

Курс

організація обслуговування на транспорті 5.03060102 Транспортні технології Фаховий іспит 2р  

10

обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в 
агропромисловому комплексі

5.10010101 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Фаховий іспит 2р  

50

ветеринарна медицина 5.11010101 Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва 

Кількість місць

За кошти
державного 
бюджету*

5.06010201

Будівельний факультет

1 Курс

15

1 р10 м

Фаховий іспит 2р  

Код

Архітектура та містобудування

Фаховий іспит 2р  8 7

21 4

15Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Біолого-технологічний факультет

Назва

Термін
навчання

8

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету, Інженерно-економічний факультет
21

будівництво та експлуатація будівель і 
споруд  

Архітектура та 

5.06010101

архітектурне проектування та внутрішній 
інтер'єр

Будівництво та цивільна інженерія

Архітектура та містобудування 191

1 Курс 2р  204

5.09010201

204

виробництво і переробка продукції 
тваринництва

технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва

Технологія виробництва та 
переробки продукції 

тваринництва
Фаховий іспит



192 ВСЬОГО: 15

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 1 Курс 15

208 ВСЬОГО: 0

208 ВСЬОГО: 70

208 Агроінженерія 1 Курс 70

5.06010302

45

1 Курс

опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн
обслуговування устаткування систем 
водопостачання і водовідведення

5.06010112

5.06010115

5.06010301

будівництво та експлуатація будівель і 
споруд  
монтаж промислового устаткування

будівництво гідротехнічних споруд

Будівництво та цивільна інженерія 

будівництво та експлуатація міських шляхів 
сполучення

обслуговування електротехнічного 
обладнання та автоматичного устаткування 
будівель і споруд  

виготовлення металевих конструкцій  
виготовлення будівельних деталей і 
конструкцій  
будівництво, обслуговування і ремонт 
залізничних колій  

будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг та аеродромів

будівництво теплових і атомних 
електростанцій
монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання

монтаж і обслуговування внутрішніх 
санітарно-технічних систем і вентиляції

Агроінженерія

Агроінженерія експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання

експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу

5.10010201

будівництво мостів та інших штучних 
споруд  

будівництво тунелів та метрополітенів

будівництво, обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних споруд

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств хімічної і нафтогазопереробної 
промисловості

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  

5.06010101

5.06010107

5.06010108

5.06010109

5.06010110

5.06010111

5.06010106

5.06010104

5.06010102

5.06010103

5.06010113

5.10010203

5.06010105

5.05050207

5.10010202

5.06010114

Інженерно-технологічний факультет

Будівництво та цивільна інженерія

Фаховий іспит 2р  8 7

Будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит

25
Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету, Інженерно-економічний факультет

5.10010201

Фаховий іспит

45

Архітектура та 
містобудування

2р  

2р  

архітектура та містобудування 

60

60

Архітектура та містобудування 191
191

192

Агроінженерія Агроінженерія

агроінженерія 

208 Фаховий іспит

Агроінженерія

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  5.10010201

25 0

208

1 Курс 1р 10м



5.10010101

5.10010102

5.05020201

монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання 5.06010113

обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування

5.05050209

обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203

обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202

обслуговування та ремонт обладнання 
нафтових і газових промислів      5.05030404

обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів  

технічне обслуговування і ремонт 
устаткування підприємств 
машинобудування

5.05050201

експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх 
машин і обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств  5.05050205

5.05050213

5.05050303

5.05050305

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств будівельних матеріалів

виробництво рейкового транспорту

виробництво автомобілів і тракторів 

5.05050208

виробництво сільськогосподарських машин 

інструментальне виробництво

виробництво верстатів з програмним 
управлінням і роботів

технологія обробки матеріалів на верстатах 
і автоматичних лініях

виробництво абразивного та алмазного 
інструменту

експлуатація засобів механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт

виробництво гідравлічних і пневматичних 
засобів автоматизації

експлуатація та ремонт обладнання 
харчового виробництва

виробництво двигунів

5.05050302

5.05050301

5.05050304

5.05050312

5.07010602

5.05050307

виробництво підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050306

5.05050308

5.05050309

5.05050310

5.05050206

важке машинобудування

хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311

обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в 
агропромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

монтаж, обслуговування засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва



5.05020202

5.05060101

5.05060103

5.05060104

5.05060201

5.05060403

5.05070101

5.05070102

5.05070103

5.05070104

5.05070201

5.05070202

5.05070205 

208

275 ВСЬОГО: 5

275 Транспортні технології 1 Курс 5

виробництво автомобілів і тракторів 

виробництво підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання

виробництво рейкового транспорту

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств будівельних матеріалів

Експлуатація та ремонт обладнання 
харчового виробництва

5.05050308

важке машинобудування

виробництво двигунів

організація обслуговування на транспорті 5.03060102

5.05050208

Транспортні технології

виробництво сільськогосподарських машин 

організація та регулювання дорожнього 
руху

5.05050312

5.05050307

5.05050306

5.07010101

5.05050309

5.05050310

5.05050206

Транспортні технології Фаховий іспит 2р  

10

10

монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд

виробництво електричних машин і апаратів  

монтаж і обслуговування електричних 
машин і апаратів  

обслуговування та ремонт 
електрообладнання автомобілів і тракторів     

монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання

експлуатація теплотехнічного і 
теплотехнологічного устаткування і систем 
теплопостачання

монтаж і експлуатація гідроенергетичних 
установок

монтаж і обслуговування холодильно-
компресорних машин та установок

монтаж і експлуатація електроустаткування 
електростанцій і енергосистем

будівництво, монтаж і експлуатація ліній 
електропередач

обслуговування автоматизованого 
теплоенергетичного устаткування на 
електростанціях

монтаж і експлуатація теплоенергетичного 
устаткування теплових електростанцій

електропостачання

5.07010102

агроінженерія 

організація перевезень і управління на 
автотранспорті



5.10010101

5.10010102

5.05020201

5.05020202

обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств  

експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх 
машин і обладнання

експлуатація засобів механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт

обслуговування засобів гідромеханізації

обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів

технічне обслуговування і ремонт 
устаткування підприємств 
машинобудування

обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування

виробництво верстатів з програмним 
управлінням і роботів

виробництво абразивного та алмазного 
інструменту

виробництво гідравлічних і пневматичних 
засобів автоматизації

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання

експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу

хімічне і нафтове машинобудування

інструментальне виробництво

технологія обробки матеріалів на верстатах 
і автоматичних лініях

5.05050301

5.05050302

монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання

обслуговування та ремонт обладнання 
нафтових і газових промислів      

обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів  

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств хімічної і нафтогазопереробної 
промисловості

5.05050303

5.05050304

5.05050305

5.05050311

5.05050213

5.05050205

5.05050204

5.05050203

5.05050202

5.05050201

5.05050209

5.10010202

5.10010203

5.06010113

5.05030404

5.07010602

5.05050207

обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в 
агропромисловому комплексі

монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

монтаж, обслуговування засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва

обслуговування автоматизованого 
теплоенергетичного устаткування на 
електростанціях



5.05060101

5.05060103

5.05060104

5.05060201

5.05060403

5.05070101

5.05070102

5.05070103

5.05070104

5.05070201

5.05070202

5.05070205 

141 ВСЬОГО: 13

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

1 Курс 13

обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки

обслуговування електротехнічного 
обладнання та автоматичного устаткування 
будівель і споруд  

5.06010105

обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в 
агропромисловому комплексі

монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

виробництво електричних машин і апаратів  

монтаж і обслуговування електричних 
машин і апаратів  

обслуговування та ремонт 
електрообладнання автомобілів і тракторів     

монтаж і експлуатація теплоенергетичного 
устаткування теплових електростанцій

5.10010101

5.10010102

5.05070103

5.05070104

5.14010201

5.05070201

5.05070202

електропостачання

монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд

виробництво електричних машин і апаратів  

монтаж і обслуговування електричних 
машин і апаратів  

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання

експлуатація теплотехнічного і 
теплотехнологічного устаткування і систем 
теплопостачання

монтаж і експлуатація гідроенергетичних 
установок

монтаж і обслуговування холодильно-
компресорних машин та установок

монтаж і експлуатація електроустаткування 
електростанцій і енергосистем

будівництво, монтаж і експлуатація ліній 
електропередач

електропостачання

монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд

Фаховий іспит 2р  

12

12

275транспортні технології 



5.10010201

5.10010202

5.10010203

5.05030404

5.05050201

5.05050202

5.05050203

5.05050204

5.05050205

5.05050206

виробництво електроосвітлювальних 
приладів і устаткуванняудівництво, монтаж 
і експлуатація ліній електропередачі 

експлуатація теплотехнічного і 
теплотехнологічного устаткування і систем 
теплопостачання

обслуговування автоматизованого 
теплоенергетичного устаткування на 
електростанціях      

монтаж, обслуговування засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва

обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів

5.05060104

монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання

технічне обслуговування і ремонт 
устаткування підприємств 
машинобудування

обслуговування засобів гідромеханізації

експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх 
машин і обладнання

обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств будівельних матеріалів

5.05020202

5.05020201

5.05060403

5.05070101

5.05070102

5.05060101

5.05060103

монтаж і експлуатація гідроенергетичних 
установок

монтаж і обслуговування холодильно-
компресорних машин та установок

монтаж і експлуатація електроустаткування 
електростанцій і енергосистем

будівництво, монтаж і експлуатація ліній 
електропередачі 

монтаж і експлуатація теплоенергетичного 
устаткування теплових електростанцій

монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання

експлуатація та ремонт обладнання 
лісового комплексу

обслуговування та ремонт обладнання 
нафтових і газових промислів

5.05060201

5.06010113

5.05070105



5.05050207

5.05050208

5.05050209

5.05050213

5.05050301

5.05050302

5.05050303

5.07010101 

5.07010102 

5.07010303

5.07010602

141

101 ВСЬОГО: 0

101

201 ВСЬОГО: 13

201

202 ВСЬОГО: 10

202 1 Курс 10

Агрономія

2

37

організація і технологія ведення 
фермерського господарства 5.09010102

організація і технологія ведення 
фермерського господарства

Екологія 

1 Курс

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

прикладна екологія 5.04010602

101 Екологія Екологія 

5.09010103

Захист і карантин рослин

5.09010103

промислове квітництво 5.09010101

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

лісове господарство   5.09010301

Фаховий іспиторганізація і технологія ведення 
фермерського господарства

2р  

5.09010103

10промислове квітництво 5.09010101

технічне обслуговування засобів 
зберігання,транспортування та заправлення 
пально-мастильними матеріалами
обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів  

виробництво верстатів з програмним 
управлінням і роботів

експлуатація засобів механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт

інструментальне виробництво

експлуатація та ремонт обладнання 
харчового виробництва

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств хімічної і 
нафтогазопереробної промисловості

організація та регулювання дорожнього 
руху

5.09010102

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування

організація перевезень і управління на 
автотранспорті

технологія обробки матеріалів на верстатах 
і автоматичних лініях

Факультет агротехнологій та природокористування

5.09010301

електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

2р  2 0

Захист і карантин рослин Фаховий іспит

екологія 

201 Агрономія Агрономія Фаховий іспит 1 Курс 2р  37 13
агрономія 

Захист і карантин рослин

5.09010102

лісове господарство   

10



202

205 ВСЬОГО: 0

205 лісове господарство 1 Курс 0

206 ВСЬОГО: 0

1304 садово-паркове 
господарство

206

211 ВСЬОГО: 70

211 Ветеринарна медицина 1 Курс 70

211

072 ВСЬОГО: 140

072

071

071 ВСЬОГО: 240

071 Облік і оподаткування 1 Курс

облік і оподаткування 

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

облік і оподаткування 071

 садово-паркове  господарство

садово-паркове господарство

зелене будівництво і садово-паркове 
господарство 5.09010303

1 Курс 2р  

5

 лісове господарство 5

5.09010303зелене будівництво і садово-паркове 
господарство

5.09010303

072

5.03050701

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа і 
страхування

5.03060101

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства        

бухгалтерський облік  

5.03050401

5.03050201

5.03050702

5.03050601

оціночна діяльність   

5.03050901

організація виробництва           

бухгалтерський облік  

маркетингова діяльність          

економіка підприємства             

прикладна статистика  

зелене будівництво і садово-паркове 
господарство

природно-заповідна справа

організація обслуговування на транспорті                       

комерційна діяльність 

економіка підприємства             

1 Курс 2р  

5.03050401

5.03050702

5.03050901

5.09010304

5.03051001

5.03051002організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

5.03050802

5.03050801

комерційна діяльність 

товарознавство та комерційна діяльність     

оціночна діяльність   

інформаційна діяльність підприємства        

5.03050802

5.03050201

205

лісове і садово-паркове господарство 1304  лісове господарство

фінанси і кредит      

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа і 
страхування

Фаховий іспит

Факультет економіки і менеджменту

Ветеринарна медицина 5.11010101 Фаховий іспит

2р  

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

Ветеринарна медицина

 лісове господарство

1 Курс

2 р

0

2р  10

10

80

80

10

10

Факультет ветеринарної медицини

ветеринарна медицина  3р  

10

10

140

захист і карантин рослин

0206лісове і садово-паркове господарство

ветеринарна медицина 

072фінанси, банківська справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування

садово-паркове господарство Фаховий іспит



071 Облік і оподаткування 1 Курс

076 ВСЬОГО: 10

075 ВСЬОГО: 35

073 ВСЬОГО: 50

073 Менеджмент 1 Курс 50

10

1 Курс 2р  10

2р  

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 076

075

Маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 076

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

маркетинг 075

075 Маркетинг 

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

240

10

35

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит
1 Курс

прикладна статистика  

товарознавство та комерційна діяльність     

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

організація виробництва           

організація обслуговування на транспорті                       

фінанси і кредит      

маркетингова діяльність          

товарознавство та комерційна діяльність     

комерційна діяльність 

5.03051001

5.03050702

економіка підприємства             

маркетингова діяльність          

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

5.03050201інформаційна діяльність підприємства        

прикладна статистика  

фінанси і кредит      

5.03051002

оціночна діяльність   

бухгалтерський облік  

організація виробництва           

організація обслуговування на транспорті                       

маркетингова діяльність          

5.03050601

товарознавство та комерційна діяльність     

організація виробництва           

організація обслуговування на транспорті                       

прикладна статистика  

товарознавство та комерційна діяльність     

фінанси і кредит      

інформаційна діяльність підприємства        

комерційна діяльність 

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

оціночна діяльність   

бухгалтерський облік  

економіка підприємства             

організація виробництва           

організація обслуговування на транспорті                       

5.03060102

5.03050801

5.03050601

5.03050701

5.03050401

5.03050701

5.03051002

5.03050801

5.03060102

5.03050701

5.03050201

5.03050802

5.03050901

5.03060101

5.03051001

5.03050702

5.03051001

5.03060101

5.03060102

5.03050601

5.03050801

5.03060102

5.03050802

5.03050901

5.03050401

5.03060101

5.03051001

5.03051002

5.03060101

Облік і оподаткування 

МаркетингМаркетинг 

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

Маркетинг

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит
1 Курс 2р  

Менеджмент

Менеджмент ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

2 р

1 Курс 2р  

2р  

0

0

10

10

10

10

0



73 Менеджмент 1 курс

051 ВСЬОГО: 5

051

051 Економіка 1 Курс

072 ВСЬОГО: 14

181 ВСЬОГО: 51

181 Харчові технології 1 Курс 51

менеджмент 073

економіка 

051 Економіка 

5

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

фінанси, банківська справа та страхування 

зберігання і переробка зерна  5.05170103

5.05170102

24

виробництво харчової продукції 5.05170101 Харчові технології Фаховий іспит 2р  24

Факультет харчових технологій

Економіка

інформаційна діяльність підприємства        

інформаційна діяльність підприємства        

економіка підприємства             

організація обслуговування населення                    

прикладна статистика  

маркетингова діяльність          

економіка підприємства             

фінанси і кредит      

фінанси і кредит      

оціночна діяльність   

бухгалтерський облік  

товарознавство та комерційна діяльність     

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

організація обслуговування на транспорті                       

прикладна статистика  

оціночна діяльність   

товарознавство та комерційна діяльність     

5.03050201

бухгалтерський облік  

комерційна діяльність 

5.03050901

бухгалтерський облік  

маркетингова діяльність          

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

комерційна діяльність 

організація виробництва           

5.03050801

5.03050802

5.03050702

5.03050201

5.14010202

5.03050601

5.03050701

5.03050401

5.03050801

5.03050401

5.03050901

5.03051001

5.03051002

5.03050802

5.03050901

5.03050701

5.03050702

5.03050601

5.03060102

5.03051002

5.03060101

5.03051001

5.03050802

Харчові технології

консервування

1 Курс 2р  10

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

Економіка

Економіка 

Менеджмент 

іспит

2р  

2 р

Фінанси, банківська справа та 
страхування

бухгалтерський облік  

фінанси і кредит      

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету, Інженерно-економічний факультет
11

10

5.03050801

5.03050901

оціночна діяльність   

Фінанси, банківська справа і 
страхування

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит
1 Курс 1 р 10 м 11 14

облік і оподаткування 

072

071

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 



181

081 ВСЬОГО: 25

081

193 ВСЬОГО: 2

193 Геодезія та землеустрій 1 Курс 2

193

Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Код
/може повторювати 
назву спеціальності/

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

204 2 Курс 5

207 2 Курс 3

251 КурсФаховий іспитПраво 2р  

геодезія та землеустрій 

081
право 

Право 10

харчові технології 

Інші спеціальності окрім споріднених Фаховий іспит 4р  0

5.05050208

правознавство         

Будівельний факультет

Водні біорисурси та аквакультура

зберігання, консервування та переробка 
плодів і овочів

5.05050209

зберігання, консервування та переробка 
риби і морепродуктів 5.05170110

зберігання, консервування та переробка 
молока 5.05170111

5.05170108

зберігання, консервування та переробка 
м'яса 5.05170109

виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107

виробництво цукристих речовин та 
полісахаридів 5.05170105

виробництво хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчових 
концентратів

5.05170104

Фаховий іспит

геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання

землевпорядкування    

картографічні роботи  

Інші спеціальності окрім споріднених технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

Код

5.08010101

5.14010102

5.14010101

Юридичний факультет
10

8

8

5.08010102

5.08010103

Біолого-технологічний факультет

5.03040101

Назва

Курс

Кількість місць*

Право

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій Фаховий іспит

Спеціальності ОС бакалавра

3р  

Термін
навчання

бродильне виробництво і виноробство 5.05170106

4р  0

За кошти
державного 

бюджету

Ресторанне обслуговування

Готельне обслуговування

Експлуатація та ремонт обладнання 
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування

Назва

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

 Інші спеціальності 
ОКР молодшого спеціаліста



192 ВСЬОГО: 5

192 2 Курс 5

208 ВСЬОГО: 5

208 2 Курс 5

141 ВСЬОГО: 5

141 2 Курс 5

101 ВСЬОГО: 3

101 екологія 2 Курс 3

201 ВСЬОГО: 20

201 вагрономія 2 Курс 20

205 ВСЬОГО: 5

205 лісове господарство 2 Курс 5

206 ВСЬОГО: 5

206 садово-паркове 
господарство 2 Курс 5

076 ВСЬОГО: 5

076 2 Курс 5

071 ВСЬОГО: 20

071 2 Курс 20

073 ВСЬОГО: 20

073 2 Курс 20

051 ВСЬОГО: 20

051 2 Курс 20

Фаховий іспит

екологія

0

Інші спеціальності окрім споріднених

 лісове господарство

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

4р  0

4р  0

0

 лісове господарство Фаховий іспит

менеджмент

Інші спеціальності окрім споріднених 4р  

облік і оподаткування

менеджмент 
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

4р  0

4р  

Інші спеціальності окрім споріднених

Інженерно-технологічний факультет

Інші спеціальності окрім споріднених

електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка

Фаховий іспит

економіка
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

 садово-паркове господарство

Інші спеціальності окрім споріднених

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Інші спеціальності окрім споріднених

Інші спеціальності окрім споріднених облік і оподаткування
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

Фаховий іспит

Факультет агротехнологій та природокористування

Інші спеціальності окрім споріднених

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Інші спеціальності окрім споріднених

будівництво та цивільна інженерія

електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

будівництво 

агроінженерія

агроінженерія

агрономія

агрономія 

 садово-паркове господарство

0Інші спеціальності окрім споріднених 4р  

Інші спеціальності окрім споріднених

економіка

Фаховий іспит

Факультет економіки і менеджменту
0

4р  

4р  

4р  

4р  

4р  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

екологія

0

0

0



072 ВСЬОГО: 20

072 2 Курс 20

075 ВСЬОГО: 20

075 2 Курс 20

181 ВСЬОГО: 10

181 2 Курс 10

081 ВСЬОГО: 10

081 2 Курс 10

193 ВСЬОГО: 8

193 2 Курс 8

Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Код
/може повторювати 
назву спеціальності/

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

204 ВСЬОГО: 3

204 3 Курс

204 3 Курс

192 ВСЬОГО: 10

192 3 Курс

192 3 Курс

30

10

фінанси, банківська справа і 
страхування

4р  0

0

Інші спеціальності окрім споріднених фінанси, банківська справа і 
страхування

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

Інші спеціальності

Інші спеціальності окрім споріднених

харчові технології 

маркетинг 

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

 Інші спеціальності 
ОКР молодшого спеціаліста

Назва Назва

Інші спеціальності окрім споріднених

технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва
бджільництво          

звірівництво          

Інші спеціальності

Будівельний факультет

5.130201

5.130203

5.130204

4р  

Код

технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва

Біолого-технологічний факультет

Інші спеціальності окрім споріднених

Спеціальності ОС бакалавра 

право

право

технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва

Фаховий іспит

геодезія та землеустрій Інші спеціальності окрім споріднених

Інженерно-технологічний факультет

Фаховий іспит

Фаховий іспит 3р

0921

4р  

маркетинг

будівництво та цивільна інженерія

будівництво та цивільна інженерія

будівництво та цивільна інженерія

будівництво 

0

Фаховий іспит

харчові технології 

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Курс

геодезія та землеустрій

Факультет харчових технологій
0

Термін
навчання

4р  

3р

3р

3р

4р  

0

Юридичний факультет

Фаховий іспит

0

0

0

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

0

0

0

0

Кількість місць*

За кошти
державного 

бюджету

технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва

0



208 ВСЬОГО: 10

3 Курс

208 3 Курс

141 ВСЬОГО: 5

3 Курс

141 3 Курс

101 ВСЬОГО: 2

101 3 Курс

101 3 Курс

201 ВСЬОГО: 10

201 3 Курс

201 3 Курс

205 ВСЬОГО: 6

205 3 Курс

205 3 Курс

206 ВСЬОГО: 5

205 3 Курс

205 3 Курс

071 ВСЬОГО: 10

071 3 Курс

071 3 Курс

ВСЬОГО: 10

0 2

0

10

50

0 10

5.04010602 екологія

3р

0

екологія Фаховий іспит 3р

садово-паркове господарство Фаховий іспит

зелене будівництво  і садово-паркове 
господарство 5.09010303

60

5
3р

екологія

Інші спеціальності

10

 садово-паркове  господарство

5.09010301 3р

механізація та електрифікація с.г

інженерна механіка

Інші спеціальності

0902

0906

0922

0919

Бухгалтерський облік

електротехніка

електромеханіка

Інші спеціальності

Інші спеціальності

виробництво і перереобка продукції 
рослинництва

Інші спеціальності

Інші спеціальності

прикладна екологія 

5.09010103

5.050111

електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

агрономія

Агроінженерія

Факультет агротехнологій та природокористування

облік і оподаткування

агрономія 

агрономія 

 лісове господарство

 лісове господарство

облік і оподаткування

 садово-паркове  господарство

облік і оподаткування

Фаховий іспит 3р

3р

Фаховий іспит

Фаховий іспит

3р

Фаховий іспит

Фаховий іспит

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

Фаховий іспит

Факультет економіки і менеджменту

лісове господарство

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

3р

3р

3р

3р

3р

3р

0

0

0

0

0

0

0

0

0

електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка141

Інші спеціальності  лісове господарство Фаховий іспит 3р

208 Агроінженерія

Агроінженерія

електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка



073 3 Курс

073 3 Курс

ВСЬОГО: 10

051 3 Курс

051 3 Курс

ВСЬОГО: 10

3 Курс

072 3 Курс

ВСЬОГО: 10

075

075

075 3 Курс

181 ВСЬОГО: 15

181 3 Курс

181 3 Курс

193 ВСЬОГО: 10

193 3 Курс

193 3 Курс

Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Код
/може повторювати 
назву спеціальності/

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

10

150

100

10

100

10

маркетинг

072 фінанси, банківська справа і 
страхування

маркетинг

Інші спеціальності

0

Інші спеціальності

комерційна діяльність

Інші спеціальності маркетинг

0

0

3р

Виробництво харчової продукції Фаховий іспит 3р

Інші спеціальності Фаховий іспит

харчові технології 

Юридичний факультет

харчові технології 

Факультет харчових технологій

організація виробництва

Фінанси

Інші спеціальності

Економіка підприємства

Назва

5.050107

Банківська справа

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Курс
Термін

навчання

Код

Спеціальності ОС бакалавра 
(ОС магістра, ОКР спеціаліста 

медичного та ветеринарно-медичного 
спрямувань), напрями підготовки ОКР 

Кількість місць*

геодезія та землеустрій

геодезія та землеустрій Фаховий іспит 3р

Інші спеціальності 3рФаховий іспит

5.050104

5.050202

харчові технології 

5.050113

геодезія, картографія та 
землевпорядкування 

0

геодезія та землеустрій

5.050113

фінанси, банківська справа і 
страхування

5.05170101

0709

5.050105

менеджмент

менеджмент

економіка

економіка

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

3р

3р

3р

3р

3р

3р

3р

0

0

0

За кошти
державного 

бюджету

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

товарознавство та комерційна діяльність

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

3 Курс 3р



204 ВСЬОГО: 35

204
Технологія виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

1 Курс

192 ВСЬОГО: 15

192

192 ВСЬОГО: 195

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 1 Курс 195

Фаховий іспит 1 Курс
технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва 

204

204

Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва 

Технологія виробництва та 
переробки продукції 

тваринництва
2р  

35

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

інженерія Фаховий іспит 1 Курс 1 р10 м 10 15

Будівельний факультет

будівництво та експлуатація будівель і 
споруд  5.06010101

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету, Інженерно-економічний факультет
Будівництво та цивільна інженерія

Додаткове вступне 
випробування, 
Фаховий іспит

Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва

2р  5.11010101

10

ветеринарна медицина Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва 

виробництво і переробка продукції 
тваринництва 5.09010201

Біолого-технологічний факультет

5

5

Фаховий іспит 2р  

Будівництво та цивільна інженерія

5

монтаж промислового устаткування 5.06010102

будівництво та експлуатація будівель і 
споруд  5.06010101 Будівництво та цивільна інженерія 

будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103

будівництво та експлуатація міських шляхів 
сполучення 5.06010104

обслуговування електротехнічного 
обладнання та автоматичного устаткування 
будівель і споруд  

5.06010105

виготовлення металевих конструкцій  5.06010106

виготовлення будівельних деталей і 
конструкцій  5.06010107

будівництво, обслуговування і ремонт 
залізничних колій  5.06010108

будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109

будівництво мостів та інших штучних 
споруд  5.06010110

будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111

будівництво теплових і атомних 
електростанцій 5.06010112

монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання 5.06010113

монтаж і обслуговування внутрішніх 
санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114

опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн 5.06010115

обслуговування устаткування систем 
водопостачання і водовідведення 5.06010301

5



192

208 ВСЬОГО: 10

208 Механізація  сільського  
господарства 1 Курс 10

208 ВСЬОГО: 160

208 механізація  сільського  
господарства 1 Курс 160

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету, Інженерно-економічний факультет

будівництво та цивільна інженерія 

агроінженерія 208

будівництво, обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних споруд 5.06010302

архітектурне проектування та внутрішній 
інтер'єр 5.06010201

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  5.10010201

Агроінженерія 15

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  5.10010201 Агроінженерія Фаховий іспит 1р 10 м 15

Інженерно-технологічний факультет
Агроінженерія 10

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  5.10010201 Агроінженерія Фаховий іспит 2р  10

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання 5.10010202

експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу 5.10010203

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств хімічної і нафтогазопереробної 
промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання 
харчового виробництва 5.05050208

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств будівельних матеріалів 5.05050206

виробництво рейкового транспорту 5.05050312

виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307

виробництво двигунів 5.05050306

виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308

виробництво підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309

важке машинобудування 5.05050310

хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311

інструментальне виробництво 5.05050301

технологія обробки матеріалів на верстатах 
і автоматичних лініях 5.05050302

виробництво верстатів з програмним 
управлінням і роботів 5.05050303

виробництво абразивного та алмазного 
інструменту 5.05050304



5.10010101

5.10010102

5.05020201

5.05020202

5.05060101

5.05060103

5.05060104

5.05060201

5.05060403

5.05070101

монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання

експлуатація теплотехнічного і 
теплотехнологічного устаткування і систем 
теплопостачання

монтаж і експлуатація гідроенергетичних 
установок

монтаж і обслуговування холодильно-
компресорних машин та установок

монтаж і експлуатація електроустаткування 
електростанцій і енергосистем

обслуговування автоматизованого 
теплоенергетичного устаткування на 
електростанціях

монтаж і експлуатація теплоенергетичного 
устаткування теплових електростанцій

монтаж, обслуговування засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва

обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в 
агропромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

виробництво гідравлічних і пневматичних 
засобів автоматизації 5.05050305

експлуатація засобів механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213

обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств  5.05050205

експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх 
машин і обладнання

5.05050204

обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203

обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202

технічне обслуговування і ремонт 
устаткування підприємств 
машинобудування

5.05050201

обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування

5.05050209

монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання 5.06010113

обслуговування та ремонт обладнання 
нафтових і газових промислів      5.05030404

обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів  5.07010602



5.05070102

5.05070103

5.05070104

5.05070201

5.05070202

5.05070205 

208

141 ВСЬОГО: 38

141

Енергетика та 
електротехнічні системи в 
агропромисловому 
комплексі

1 Курс 38

будівництво, монтаж і експлуатація ліній 
електропередач

електропостачання

монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд

монтаж і обслуговування електричних 
машин і апаратів  

обслуговування та ремонт 
електрообладнання автомобілів і тракторів     

виробництво електричних машин і апаратів  

агроінженерія 

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 5

обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в 
агропромисловому комплексі

5.10010101 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Фаховий іспит 3 р 5

обслуговування електротехнічного 
обладнання та автоматичного устаткування 
будівель і споруд  

5.06010105

монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

5.10010102

обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки 5.14010201

електропостачання 5.05070103

монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд 5.05070104

виробництво електричних машин і апаратів  5.05070201

монтаж і обслуговування електричних 
машин і апаратів  5.05070202

монтаж і експлуатація електроустаткування 
електростанцій і енергосистем 5.05070101

будівництво, монтаж і експлуатація ліній 
електропередачі 5.05070102

монтаж і експлуатація гідроенергетичних 
установок 5.05060201

виробництво електроосвітлювальних 
приладів і устаткуванняудівництво, монтаж 
і експлуатація ліній електропередачі 

5.05070105

експлуатація теплотехнічного і 
теплотехнологічного устаткування і систем 
теплопостачання

5.05060104

монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання 5.05060103



5.10010201

5.10010202

5.10010203

5.05030404

5.05050201

5.05050202

5.05050203

5.05050204

5.05050205

5.05050206

5.05050207

5.05050208

5.05050209

монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання 5.06010113

монтаж і експлуатація теплоенергетичного 
устаткування теплових електростанцій 5.05060101

монтаж і обслуговування холодильно-
компресорних машин та установок 5.05060403

монтаж, обслуговування засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва 5.05020201

обслуговування автоматизованого 
теплоенергетичного устаткування на 
електростанціях      

5.05020202

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання

експлуатація та ремонт обладнання 
лісового комплексу

обслуговування та ремонт обладнання 
нафтових і газових промислів

технічне обслуговування і ремонт 
устаткування підприємств 
машинобудування

обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів

обслуговування засобів гідромеханізації

експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх 
машин і обладнання

обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств будівельних матеріалів

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств хімічної і 
нафтогазопереробної промисловості

експлуатація та ремонт обладнання 
харчового виробництва

обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування



5.05050213

5.05050301

5.05050302

5.05050303

5.07010101 

5.07010102 

5.07010303

5.07010602

141

201 ВСЬОГО: 80

201

072 ВСЬОГО: 195

072

072 Фінанси, банківська справа і 
страхування 1 Курс

електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

агрономія 

201 Агрономія Агрономія

Факультет агротехнологій та природокористування
Агрономія 10

організація і технологія ведення 
фермерського господарства 5.09010102

1 КурсФаховий іспит 2р  
виробництво і переробка продукції 
рослинництва 5.09010103 10

оціночна діяльність   

промислове квітництво 5.09010101

Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

5.03050401

5

5.03050802

фінанси і кредит      5.03050801

маркетингова діяльність          5.03050701 2р  0

бухгалтерський облік  5.03050901

прикладна статистика  5.03050601
економіка підприємства             

комерційна діяльність 5.03050702
інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001
ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

технічне обслуговування засобів 
зберігання,транспортування та заправлення 
пально-мастильними матеріалами

обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів  

експлуатація засобів механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт

інструментальне виробництво

технологія обробки матеріалів на верстатах 
і автоматичних лініях

виробництво верстатів з програмним 
управлінням і роботів

організація та регулювання дорожнього 
руху

195

фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа і 
страхування

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит
1 Курс

Факультет економіки і менеджменту

80

організація перевезень і управління на 
автотранспорті

2р  5



071 ВСЬОГО: 545

071

071 Облік і оподаткування 1 Курс

076 ВСЬОГО: 35

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 1 Курс

076

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 1 Курс

075 ВСЬОГО: 45

075 Маркетинг 1 Курс

075

075 Маркетинг 1 Курс

облік і оподаткування 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
ЗНО укр. мова та 

література, Фаховий 
іспит

1 Курс 1р 10 м 5

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

маркетинг 

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

організація виробництва           5.03060101

Облік і оподаткування

оціночна діяльність   5.03050802

бухгалтерський облік  5.03050901

економіка підприємства             5.03050401

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201 Облік і оподаткування 1р 10 м 0

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

комерційна діяльність 5.03050702

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

організація виробництва           5.03060101

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

фінанси і кредит      5.03050801
маркетингова діяльність          5.03050701
прикладна статистика  5.03050601

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 5

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  5

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність          5.03050701
інформаційна діяльність підприємства        5.03050201
економіка підприємства             5.03050401

прикладна статистика  5.03050601 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

2р  0

фінанси і кредит      5.03050801
оціночна діяльність   5.03050802
бухгалтерський облік  5.03050901

організація виробництва           5.03060101

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

Маркетинг 5

маркетингова діяльність          5.03050701 Маркетинг 2р  5

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201 Маркетинг 2р  

комерційна діяльність 5.03050702

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

545

35

5



073 ВСЬОГО: 95

073 Менеджмент 1 Курс

073 Менеджмент 1 Курс

051 ВСЬОГО: 30

051 Економіка 1 Курс

051 Економіка 1 Курс

маркетингова діяльність          5.03050701

економіка 051

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

менеджмент 073

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит

95

30

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

іспит

організація виробництва           5.03060101

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

прикладна статистика  5.03050601

фінанси і кредит      5.03050801

оціночна діяльність   5.03050802

бухгалтерський облік  5.03050901
економіка підприємства             5.03050401

Менеджмент 5

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

організація виробництва           5.03060101 Менеджмент 2р  5

організація обслуговування населення                    5.14010202

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201 Менеджмент 2р  

прикладна статистика  5.03050601

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспит

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність          5.03050701

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

комерційна діяльність 5.03050702

Економіка 5

економіка підприємства             5.03050401

фінанси і кредит      5.03050801 Економіка 2р  

прикладна статистика  5.03050601 Економіка 2р  5

оціночна діяльність   5.03050802 ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 
іспитбухгалтерський облік  5.03050901

комерційна діяльність 5.03050702

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

45



072 ВСЬОГО: 15

072

071

181 ВСЬОГО: 65

181 Харчові технології 1 Курс 65

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа і 
страхування

ЗНО укр. мова та 
література, Фаховий 

іспит
1 Курс

фінанси і кредит      

фінанси, банківська справа та страхування 

бухгалтерський облік  5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

організація виробництва           5.03060101

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету, Інженерно-економічний факультет
Фінанси, банківська справа та 
страхування 10

5.03050801

оціночна діяльність   5.03050802
бухгалтерський облік  5.03050901

Факультет харчових технологій

1 р 10 м 10 15

облік і оподаткування 

Харчові технології 10

виробництво харчової продукції 5.05170101 Харчові технології Фаховий іспит 2р  10

консервування 5.05170102

зберігання і переробка зерна  5.05170103

виробництво хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчових 
концентратів

5.05170104

виробництво цукристих речовин та 
полісахаридів 5.05170105

бродильне виробництво і виноробство 5.05170106

виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107

зберігання, консервування та переробка 
м'яса 5.05170109

зберігання, консервування та переробка 
плодів і овочів 5.05170108

зберігання, консервування та переробка 
риби і морепродуктів 5.05170110

зберігання, консервування та переробка 
молока 5.05170111

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

Ресторанне обслуговування 5.14010102

Готельне обслуговування 5.14010101

Експлуатація та ремонт обладнання 
харчового виробництва 5.05050208



181

081 ВСЬОГО: 40

081 Право 1 Курс

193 ВСЬОГО: 30

193 Геодезія та землеустрій 1 Курс 30

193геодезія та землеустрій 

харчові технології 

право 081

правознавство         5.03040101 Право Фаховий іспит
405

*Пропозиції Сумського НАУ на 2019 рік
Примітки:

обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування

5.05050209

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

2р 5 м  

Юридичний факультет
Право 5

Геодезія та землеустрій 5
геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання 5.08010101 Геодезія та землеустрій Фаховий іспит 2р  5

землевпорядкування    
картографічні роботи  5.08010103

5.08010102


