Додаток 13
до Правил прийому до ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва в 2019 р.
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
(назва вищого навчального закладу)

Магістр (денна та заочна форми навчання)
Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціальності
ОКР спеціаліста,
ОС магістра

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву
Назва
спеціальності/
Факультет агрономічний

Код

Фахове
випробування, іспит
з іноземної
мови

Курс

Термін
навчання

201 Агрономія
агрономія

6.090101

агрономія
агрохімія і ґрунтознавство
експертна оцінка ґрунтів
плодоовочівництво і виноградарство

7.09010101
7.09010102
7.09010103
7.09010104

селекція і генетика с.-г. культур

7.09010105

агромеліорація
технології закритого ґрунту
насінництво та насіннєзнавство

7.09010106
7.09010107
7.09010108

технології зберігання та доробки продукції
рослинництва

7.09010111

агрономія
плодоовочівництво і виноградарство

201
7.09010104

агрономія

Агрономія

201

6.090101

201

Агрономія

агрономія
агрохімія і ґрунтознавство

7.09010101
7.09010102

201

Агрономія

експертна оцінка ґрунтів

7.09010103

плодоовочівництво і виноградарство

7.09010104

селекція і генетика с.-г. культур

7.09010105

агромеліорація
технології закритого ґрунту
насінництво та насіннєзнавство
технології зберігання та доробки продукції
рослинництва
агрономія

7.09010106
7.09010107
7.09010108

6.090101

201

агрономія
агрохімія і ґрунтознавство
експертна оцінка ґрунтів

7.09010101
7.09010102
7.09010103

плодоовочівництво і виноградарство

7.09010104

селекція і генетика с.-г. культур

7.09010105

агромеліорація
технології закритого ґрунту
насінництво та насіннєзнавство

7.09010106
7.09010107
7.09010108

технології зберігання та доробки продукції
рослинництва

7.09010111

агрономія

Агрономія

Селекція і генетика сільськогосподарських
культур

Іноземна мова;
Фаховий іспит;

Іноземна мова;
Фаховий іспит;

Селекція і генетика сільськогосподарських
культур

Іноземна мова;
Фаховий іспит;

Агрономія

Агрохімія і грунтознавство

Іноземна мова;
Фаховий іспит;

201

Агрономія

Агрохімія і грунтознавство

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

7.09010111
201

агрономія

201

агрономія

6.090101

201

Агрономія

агрономія

7.09010101

201

Агрономія

агрохімія і ґрунтознавство
експертна оцінка ґрунтів

7.09010102
7.09010103

плодоовочівництво і виноградарство

7.09010104

селекція і генетика с.-г. культур

7.09010105

агромеліорація
технології закритого ґрунту
насінництво та насіннєзнавство
технології зберігання та доробки продукції
рослинництва
агрономія

7.09010106
7.09010107
7.09010108

Експертна оцінка грунтів
Експертна оцінка грунтів

Іноземна мова;
Фаховий іспит;

Іноземна мова;
Фаховий іспит;
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

7.09010111
201

агрономія

6.090101

201

Агрономія

Насінництво і насіннєзнавство

агрономія

7.09010101

201

Агрономія

Насінництво і насіннєзнавство

агрохімія і ґрунтознавство

7.09010102

експертна оцінка ґрунтів

7.09010103

плодоовочівництво і виноградарство

7.09010104

селекція і генетика с.-г. культур

7.09010105

агромеліорація

7.09010106

технології закритого ґрунту

7.09010107

насінництво та насіннєзнавство
технології зберігання та доробки продукції
рослинництва
агрономія

7.09010108

Інші спеціальності

201

Агрономія

Агрономія

Інші спеціальності

201

Агрономія

Іноземна мова;
Фаховий іспит;
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

7.09010111
201
Іноземна мова;
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
Селекція і генетика сільськогосподарських (додатковий);
культур
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

1

Інші спеціальності

201

Агрономія

Агрохімія і грунтознавство

Інші спеціальності

201

Агрономія

Експертна оцінка грунтів

Інші спеціальності

201

Агрономія

Насінництво і насіннєзнавство

Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

203 Садівництво та виноградарство
агрономія

6.090101

203

Садівництво та виноградарство

агрономія

7.09010101

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

плодоовочівництво і виноградарство

7.09010104

технології закритого ґрунту
садівництво та виноградарство

7.09010107
203

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

Інші спеціальності

Садівництво та виноградарство

Фаховий іспит;
Іноземна мова;
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

Факультет захисту рослин
202 Захист і карантин рослин
агрономія

6.090101

захист рослин

6.090105

агрономія

7.09010101

захист рослин
карантин рослин
захист і карантин рослин

7.09010501
7.09010502
202

Інші спеціальності

202

Захист і карантин рослин

Захист рослин

202

Захист і карантин рослин

Захист рослин
Фаховий іспит;
Іноземна мова;

202

Захист і карантин рослин

Захист рослин

Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

101 Екологія
Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування

6.040106

101

Екологія

Екологія

Іноземна мова;
Фаховий іспит;

екологія та охорона навколишнього середовища

7.04010601

101

Екологія

Екологія

Фаховий іспит;
Іноземна мова;

1 Курс

1р. 4 м.

екологічна безпека

7.04010603

екологічний контроль та аудит
радіоекологія
заповідна справа
екологія

7.04010604
7.04010605
7.04010606
101

101

Екологія

Екологія

Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

Іноземна мова;
Фаховий іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

Інші спеціальності

1 Курс

1р. 4 м.

Факультет інженерів землевпорядкування
193 Геодезія та землеустрій
геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

193

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

геодезія
картографія
землеустрій та кадастр
оцінка землі та нерухомого майна
геоінформаційні системи і технології

7.08010101
7.08010102
7.08010103
7.08010104
7.08010105

193

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

фотограмметрія та дистанційне зондування

7.08010106

космічний моніторинг Землі
геодезія та землеустрій

7.08010107
193

геодезія, картографія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Оцінка землі та нерухомого майна

6.080101

193

геодезія

7.08010101

193

Геодезія та землеустрій

картографія

7.08010102

землеустрій та кадастр

7.08010103

оцінка землі та нерухомого майна

7.08010104

геоінформаційні системи і технології
фотограмметрія та дистанційне зондування
космічний моніторинг Землі

7.08010105
7.08010106
7.08010107

Інші спеціальності

193

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

Інші спеціальності

193

Геодезія та землеустрій

Оцінка землі та нерухомого майна

геодезія та землеустрій

Оцінка землі та нерухомого майна

Іноземна мова;
Фаховий іспит;
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

193
Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

Факультет лісового господарства
205 Лісове господарство
лісове і садово-паркове господарство

6.090103

лісозаготівля
деревооброблювальні технології

6.090104
6.051801

лісове господарство

7.09010301

мисливське господарство
технології лісосічних і лісоскладських робіт
технології деревообробки
технології виробів з деревини
лісове господарство
садово-паркове господарство

7.09010302
7.09010401
7.05180101
7.05180102
205
206

205
Лісове господарство

205

Лісове господарство

Лісове господарство
Лісове господарство

Іноземна мова;
Фаховий іспит;
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

2

Інші спеціальності

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

206 Садово-паркове господарство
лісове і садово-паркове господарство
садово-паркове господарство
лісове господарство
садово-паркове господарство

6.090103

206

Садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

7.09010303
205
206

Інші спеціальності

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Іноземна мова;
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

Факультет менеджменту і економіки
051 Економіка
економічна теорія
економічна кібернетика
міжнародна економіка

6.030501
6.030502
6.030503

економіка підприємства

6.030504

управління персоналом та економіка праці
прикладна статистика
географія
фінанси і кредит
облік і аудит
товарознавство і торговельне підприємництво
менеджмент

6.030505
6.030506
6.040104
6.030508
6.030509
6.030510
6.030601

економічна теорія
економічна кібернетика
міжнародна економіка
економіка підприємства (за видами економічної
діяльності)

7.03050101
7.03050201
7.03050301

управління проектами

7.18010013

економічна та соціальна географія
управління персоналом та економіка праці
прикладна статистика
економіка

7.04010402
7.03050501
7.03050601
051

економіка довкілля і природних ресурсів

8.18010017

економічна та соціальна географія

8.04010402

прикладна економіка

8.18010024

051

Економіка

Економіка
Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

051

Економіка

Економіка

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

51

Економіка

Економіка

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс
1 Курс

1р. 4 м.
1р. 4 м.

Фаховий іспит
(додатковий);
Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

7.03050401

Інші спеціальності

051

Економіка

Економіка

Фаховий іспит
(додатковий);
Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

073 Менеджмент
управління персоналом та економіка праці
менеджмент

6.030505
6.030601

напрями, визщначені нормативно-правовими актами
Служби безпеки України за погодженням з
Міністерством освіти і науки України

6.160103

менеджмент
менеджмент організацій і адміністрування

073
7.03060101

менеджмент інноваційної діяльності

7.03060102

менеджмент природоохоронної діяльності
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
менеджмент інвестиційної діяльності
управління в сфері економічної конкуренції
логістика
якість, стандартизація та сертифікація
інтелектуальна власність

7.03060103
7.03060104
7.03060105
7.03060106
7.03060107
7.18010010
7.18010011

управління проектами

7.18010013

спеціальності, визначені нормативно-правовими
актами Служби безпеки України за погодженням з
Міністерством освіти і науки України

7.16010203

менеджмент

073
073

Менеджмент
Менеджмент

Менеджмент
Менеджмент

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

073

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

менеджмент

6.030601

менеджмент організацій і адміністрування

7.03060101

менеджмент природоохоронної діяльності

7.03060103

управління в сфері економічної конкуренції

7.03060106

управління у ссфері правопорядку
адміністративний менеджмент
державне управління

8.18010001
8.18010018
8.15010001

державна служба

8.15010002

281

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

3

Публічне управління та адміністрування
управління суспільним розвитком

8.15010003

державне управління у сфері національної безпеки

8.15010004

державне управління у сфері омвіти

8.15010005

державне управління у сфері охорони здоров'я

8.15010006

публічна політика і управління
публічне адміністрування
місцеве самоврядування
регіональне управління
електронне урядування
парламентаризм та парламентська діяльність

8.15010007
8.15010008
8.15010009
8.15010010
8.15010011
8.15010012

публічне управління та адміністрування

281

Інші спеціальності

маркетинг
економіка підприємства

6.030507
6.030504

управління персоналом та економіка праці

6.030505

товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

побутове обслуговування
економіка підприємства
управління персоналом та економіка праці
біржова діяльність
товарознавство і комерційна діяльність
товарознавство та експертиза в митній справі
експертиза товарів та послуг
управління безпечністю та якістю товарів

6.140102
7.03050401
7.03050501
7.03050702
7.03051001
7.03051002
7.03051003
7.03051004

організація оптової та роздрібної торгівлі
організація побутового обслуговування
якість, стандартизація та сертифікація

7.03051005
7.14010201
7.18010010

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

076

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Фаховий іспит
(додатковий);
Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Фаховий іспит
(додатковий);
Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

Фінанси, банківська справа та страхування

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

Фінанси, банківська справа та страхування

1 Курс

1р. 4 м.

Іноземна мова;
Фаховий іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

Іноземна мова;
Фаховий іспит;

1 Курс

1р. 4 м.

1 Курс

1р. 4 м.

076

Інші спеціальності

076

Факультет обліку і фінансів
071 Облік і оподаткування
фінанси і кредит
облік і аудит
оподаткування
облік і аудит
облік і оподаткування

6.030508

071

Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

6.030509
7.03050803
7.03050901
071

Інші спеціальності

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Єдиний вступний
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

072 Фінанси, банківська справа та страхування

фінанси і кредит

6.030508

072

фінанси і кредит

7.03050801

072

банківська спарава

7.03050802

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Інші спеціальності

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фаховий іспит
(додатковий);Єди
ний вступний
Фінанси, банківська справа та страхування
іспит з іноземної
мови; Фаховий
іспит;

Дистанційна Магістр
Факультет інженерів землевпорядкування
193 Геодезія та землеустрій
геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

193

Геодезія та землеустрій

геодезія
картографія
землеустрій та кадастр
оцінка землі та нерухомого майна
геоінформаційні системи і технології

7.08010101
7.08010102
7.08010103
7.08010104
7.08010105

193

Геодезія та землеустрій

фотограмметрія та дистанційне зондування

7.08010106

космічний моніторинг Землі
геодезія та землеустрій

7.08010107
193
193

Геодезія та землеустрій

Інші спеціальності

Землеустрій та кадастр

Землеустрій та кадастр

Землеустрій та кадастр

Фаховий іспит
(додатковий);
Іноземна мова;
Фаховий іспит;

Примітки:
- в інших випадках 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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