Додаток 11
до Правил прийому до ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва в 2019 р.
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
(назва вищого навчального закладу)

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності або галузь знань /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код

Спеціальності ОС бакалавра
Код

Спеціалізація
(освітня програма) /може
повторювати назву
спеціальності/

Вступні іспити
(випробування)

Курс

Назва

Термін
навчання денна /
заочна /
дистанційна

Факультет агрономічний
промислове квітництво
організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва
агрономія
Інші спеціальності

5.09010101

землевпорядкування
пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерногеологічними методами
картографічні роботи
розвідування нафтових та газових родовищ

5.08010102

метеорологічні та гідрологічні спостереження
експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних
вимірювальних систем

5.04010501

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

5.04010503

агрономія

агрономія

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

201

агрономія

агрономія

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

103

науки про землю

103

науки про землю

науки про землю

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

103

науки про землю

науки про землю

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

015

професійна освіта

015

професійна освіта

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

015

професійна освіта

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

208

агроінженерія

5.08010101
5.04010302

5.04010303
5.08010103
5.04010304

5.04010502

103

Інші спеціальності

Інші спеціальності

201

5.09010103
201

5.04010301

професійна освіта (за профілем)
професійна освіта (за спеціалізаціями)

агрономія

5.09010102

пошук та розвідка геологічними методами
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання
пошук та розвідка геофізичними методами

науки про землю

201

5.01010401
015

професійна освіта

1

експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних
машин і обладнання
агроінженерія
експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

5.10010201
5.10010202

208

агроінженерія

агроінженерія

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

208

агроінженерія

агроінженерія

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

101

екологія

101

екологія

екологія

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

101

екологія

екологія

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

162

Біотехнології та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

Фахове випробування

162
202
202

Біотехнології та біоінженерія
захист і карантин рослин
захист і карантин рослин

Біотехнології та біоінженерія

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

захист і карантин рослин

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

202

захист і карантин рослин

захист і карантин рослин

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

193

геодезія та землеустрій

193

геодезія та землеустрій

2 Курс

3 р. / 4 р.

193

геодезія та землеустрій

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

208
5.10010203

Інші спеціальності

Факультет захисту рослин
прикладна екологія
екологія
Інші спеціальності

5.04010602
101

біохімічне виробництво
Біотехнології та біоінженерія
Інші спеціальності

5.05140101
162

промислове квітництво
організація і технологія ведення фермерського
виробництво і переробка продукції рослинництва
лісове господарство
агрономія
захист і карантин рослин
садівництво та виноградарство
лісове господарство
Інші спеціальності

5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
201
202
203
205

3 р. / 4 р.

Факультет інженерів землевпорядкування

землевпорядкування
картографічні роботи
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання
геодезія та землеустрій
Інші спеціальності

5.08010102
5.08010103

Фахове випробування

193

лісове господарство
мисливське господарство
лісозаготівля та первинне оброблювання деревини
оброблювання деревини
лісове господарство
виготовлення меблів
Інші спеціальності

5.09010301
5.09010302
5.05180101
5.05180102
205
5.05180103

зелене будівництво і садово-паркове господарство
садово-паркове господарство
природно-заповідна справа

5.09010303
206
5.09010304

Інші спеціальності

геодезія та землеустрій

5.08010101
геодезія та землеустрій

Факультет лісового господарства

205

лісове господарство

205

лісове господарство

лісове господарство

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

205
206
206

лісове господарство
Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство

лісове господарство

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

206

Садово-паркове господарство

Факультет менеджменту і економіки

2

економіка підприємства
організація заготівель, товарознавство
сільськогосподарської продукції
товарознавство та комерційна діяльність

5.14010202
5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

організація обслуговування населення

5.14010202

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

5.03060102
5.14010202
073
5.03060101

Інші спеціальності

5.03050401

економіка
прикладна статистика

051
5.03050601

Інші спеціальності

Інші спеціальності

2 Курс

3 р. / 4 р.

підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

073

менеджмент

073

менеджмент

менеджмент

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

073

менеджмент

менеджмент

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

075

маркетинг
маркетинг

маркетинг

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

маркетинг

маркетинг

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

2 Курс

3 р. / 4 р.

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

075

економіка підприємства

інформаційна діяльність підприємства
організація виробництва
публічне управління та адміністрування
публічне управління та адміністрування

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

076

5.03050701
5.03050702
075

Інші спеціальності

туристичне обслуговування
туризм
Інші спеціальності

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Інші спеціальності

маркетингова діяльність
комерційна діяльність
маркетинг

076

5.03051001

маркетингова діяльність

організація обслуговування на транспорті
організація обслуговування населення
менеджмент
організація виробництва

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5.03051002

організація обслуговування населення

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076
5.03050401

5.14010301
242

5.03050201
5.03060101
074
281

051

економіка

051

економіка

економіка

051

економіка

економіка

242

туризм

242
242

туризм

туризм

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

туризм

туризм

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

281

публічне управління та адміністрування

281

публічне управління та адміністрування

публічне управління та адміністрування

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

281

публічне управління та адміністрування

публічне управління та адміністрування

Фахове випробування

2 Курс

3 р. / 4 р.

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

Факультет обліку і фінансів

3

оціночна діяльність
бухгалтерський облік
облік і оподаткування

5.03050802
5.03050901
071

Інші спеціальності

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік
фінанси і кредит
фінанси, банківська справа та страхування

5.03050901
5.03050801
072

Інші спеціальності

071

облік і оподаткування

071

облік і оподаткування

071

облік і оподаткування

072

фінанси, банківська справа та страхування

072

фінанси, банківська справа та страхування

072

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування
облік і оподаткування

фінанси, банківська справа та
страхування

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

3 р. / 4 р.

2 Курс

3 р. / 4 р.

2 Курс

3 р. / 4 р.

2 Курс

3 р. / 4 р.

Курс

Термін
навчання денна /
заочна /
дистанційна

3 Курс

2 р. / 3 р.

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування
Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

фінанси, банківська справа та страхування

2 Курс

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Споріднені спеціальності або галузь знань /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код

Спеціальності ОС бакалавра
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма) /може
повторювати назву
спеціальності/

Вступні іспити
(випробування)

Факультет агрономічний
промислове квітництво
організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва
агрономія
Інші спеціальності

5.09010101

прикладна екологія
екологія
Інші спеціальності

5.04010602
101

промислове квітництво
організація і технологія ведення фермерського
виробництво і переробка продукції рослинництва
лісове господарство
агрономія
захист і карантин рослин
садівництво та виноградарство

5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
201
202
203

201

агрономія

201

агрономія

агрономія

Фахове випробування

5.09010102
5.09010103
201
201

Інші спеціальності

агрономія

агрономія

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

Факультет захисту рослин

101

екологія

101

екологія

екологія

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

101
202
202

екологія
захист і карантин рослин
захист і карантин рослин

екологія

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

захист і карантин рослин

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

202

захист і карантин рослин

захист і карантин рослин

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

Факультет інженерів землевпорядкування
землевпорядкування

193

геодезія та землеустрій

193

геодезія та землеустрій

5.08010102

картографічні роботи

5.08010103

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання

5.08010101

геодезія та землеустрій

4

геодезія та землеустрій

193

Інші спеціальності

193

геодезія та землеустрій

205

лісове господарство

205

лісове господарство

205

лісове господарство

геодезія та землеустрій

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

лісове господарство

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

лісове господарство

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

Факультет лісового господарства
лісове господарство
мисливське господарство

5.09010301
5.09010302

лісозаготівля та первинне оброблювання деревини

5.05180101

оброблювання деревини

5.05180102

виготовлення меблів

5.05180103

лісове господарство

205

Інші спеціальності

Факультет менеджменту і економіки
організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація обслуговування населення

5.14010202

організація виробництва

5.03060101

менеджмент

економіка підприємства
організація заготівель, товарознавство
сільськогосподарської продукції
товарознавство та комерційна діяльність
організація обслуговування населення
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
організація обслуговування населення

5.03050401

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

5.03051001
5.14010202
5.03050701
5.03050702
5.14010202

публічне управління та адміністрування

менеджмент

менеджмент

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

073

менеджмент

менеджмент

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

3 Курс

2 р. / 3 р.

076

5.03050401
5.03050601
051

Інші спеціальності

організація обслуговування на транспорті
організація виробництва
публічне управління та адміністрування

073

5.03051002

Інші спеціальності

економіка підприємства
прикладна статистика
економіка

менеджмент

073

Інші спеціальності

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

073

5.03060102
5.03060101
074

підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

051
051

економіка
економіка

економіка

051

економіка

економіка

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

281

публічне управління та адміністрування

281

публічне управління та адміністрування

публічне управління та адміністрування

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

281

5

Інші спеціальності

281

публічне управління та адміністрування

публічне управління та адміністрування

Фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

071

облік і оподаткування

071

облік і оподаткування

облік і оподаткування

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р. / 3 р.

071

облік і оподаткування

облік і оподаткування

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

3 Курс

2 р. / 3 р.

072

фінанси, банківська справа та страхування

072

фінанси, банківська справа та страхування

фінанси, банківська справа та
страхування

3 Курс

2 р. / 3 р.

072

фінанси, банківська справа та страхування

фінанси, банківська справа та
страхування

3 Курс

2 р. / 3 р.

Курс

Термін
навчання денна /
заочна /
дистанційна

Факультет обліку і фінансів
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
облік і оподаткування

5.03050802
5.03050901
071

Інші спеціальності

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік
фінанси і кредит
фінанси, банківська справа та страхування

5.03050901
5.03050801
072

Інші спеціальності

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, 1 курс)
Споріднені спеціальності або галузь знань /
Інші спеціальності
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра

Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма) /може
повторювати назву
спеціальності/

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування
Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

Вступні іспити
(випробування)

Факультет агрономічний
промислове квітництво
організація і технологія ведення фермерського
господарства
виробництво і переробка продукції рослинництва
агрономія
споріднені в межах галузі знань спеціальністі

5.09010101

201

агрономія

агрономія

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

201

агрономія

агрономія

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

101

Екологія

101

екологія

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

101

екологія

екологія

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

202

Захист і карантин рослин

202

захист і карантин рослин

захист і карантин рослин

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

5.09010103
201

5.04010602
101

Інші спеціальності *

промислове квітництво
організація і технологія ведення фермерського
виробництво і переробка продукції рослинництва
лісове господарство
агрономія
захист і карантин рослин

Агрономія

5.09010102

Інші спеціальності *

прикладна екологія
екологія
споріднені в межах галузі знань спеціальністі

201

5.09010101
5.09010102
5.09010103
5.09010301
201
202

Факультет захисту рослин
екологія

6

садівництво та виноградарство
споріднені в межах галузі знань спеціальністі
Інші спеціальності *

202

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

Факультет інженерів землевпорядкування
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання
землевпорядкування
геодезія та землеустрій
картографічні роботи
споріднені в межах галузі знань спеціальністі

5.08010101

193

Геодезія та землеустрій

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

205

Лісове господарство

205

лісове господарство

лісове господарство

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

073

Менеджмент

073

Менеджмент

1 Курс

2 р. / 3 р.

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

5.08010102
193
5.08010103

Інші спеціальності *

Факультет лісового господарства
лісове господарство
мисливське господарство

5.09010301
5.09010302

лісозаготівля та первинне оброблювання деревини

5.05180101

оброблювання деревини

5.05180102

виготовлення меблів
лісове господарство

5.05180103
205

споріднені в межах галузі знань спеціальністі
Інші спеціальності *

Факультет менеджменту і економіки
організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація обслуговування населення

5.14010202

менеджмент

Менеджмент
Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

073

споріднені в межах галузі знань спеціальністі
Інші спеціальності

економіка підприємства
організація заготівель, товарознавство
сільськогосподарської продукції
товарознавство та комерційна діяльність

073

Менеджмент

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Менеджмент

5.03050401
5.03051002
5.03051001

організація обслуговування населення

5.14010202

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

організація обслуговування населення

5.14010202

7

інформаційна діяльність підприємства
підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5.03050201
076

споріднені в межах галузі знань спеціальністі
Інші спеціальності

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

економіка

підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

1 Курс

2 р. / 3 р.

051

Економіка

051

економіка

економіка

051

економіка

економіка

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

281

публічне управління та адміністрування

281

публічне управління та адміністрування

публічне управління та адміністрування

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

281

публічне управління та адміністрування

публічне управління та адміністрування

Фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

Фінанси, банківська справа та
страхування

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

Облік і оподаткування

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

Облік і оподаткування

Сертифікат ЗНО з української мови і
літератури та фахове випробування

1 Курс

2 р. / 3 р.

051

споріднені в межах галузі знань спеціальністі
Інші спеціальності

публічне управління та адміністрування
організація виробництва
організація обслуговування на транспорті
публічне управління та адміністрування
публічне управління та адміністрування
споріднені в межах галузі знань спеціальністі

074
5.03060101
5.03060102
074
281

Інші спеціальності

Факультет обліку і фінансів
фінанси, банківська справа та страхування

072

фінанси і кредит

5.03050801

бухгалтерський облік

5.03050901

оціночна діяльність
споріднені в межах галузі знань спеціальністі

5.03050802

Інші спеціальності

облік і оподаткування
оціночна діяльність
бухгалтерський облік

071
5.03050802
5.03050901

072

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

071

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

споріднені в межах галузі знань спеціальністі
Інші спеціальності

071

Облік і оподаткування

Примітки:
* - з можливістю вступу на місця державного замовлення при вступі з не спорідненої спеціальності (з іншої галузі знань);
- визначення спорідненісті інших спеціальностей відповідно до Таблиці відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за ОКР молодшого спеціаліста (Перелік 3) та Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) та Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за ОКР бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за
якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015). Наказ
МОН України від 06 11 2015 р № 1151(у редакції наказу МОН України від 12 04 2016 № 419) та на підставі попередніх нормативних і законодавчих документів.
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