
ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЇ 

ТА БУДІВНИЦТВА



Запрошуємо усіх бажаючих 

навчатися за спеціальностями 

«АГРОНОМІЯ» 

«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

«ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

«БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА 

ІНЖЕНЕРІЯ»

на денному та заочному відділеннях

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЇ 

ТА БУДІВНИЦТВА

Здійснює прийом на навчання 

за бюджетною та 

контрактною формами



Обов’язки декана факультету 

агрономії та будівництва виконує

Сопов Дмитро Сергійович

На Вас чекають 

найкращі фахівці в 

галузі агрономії, 

лісового 

господарства, 

будівництва та 

землеустрою



Будівництва, архітектури, геодезії та 

землеустрою – в.о. завідувачки кафедри, 

кандидат технічних наук, 

Овчаренко Олексій Анатолійович

На сьогодні факультет агрономії

об`єднує 3 кафедри:

Агрономії та лісівництва – в.о.завідувача

кафедри, кандидат сільськогосподарських

наук, Халін Сергій Федосійович

Загальноосвітньої підготовки –

в.о. завідувача кафедри,

кандидат історичних наук 

Руднік Денис Геннадійович



Факультет агрономії та будівництва здійснює підготовку

студентів на високому професійному рівні, оскільки

університет забезпечено відповідною матеріально-технічною

базою для проведення сучасних досліджень та навчання, яка

включає в себе комп’ютерні класи з виходом в мережу

Інтернет, лекційні аудиторії, навчально-дослідні спеціалізовані

лабораторії, науково-дослідні поля тощо.



Для закріплення отриманих

теоретичних знань та одержання

необхідного практичного досвіду

роботи студенти проходять навчальні

та виробничі практики в умовах

науково-дослідних полів на 

провідних підприємствах регіону



СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ



Також студенти мають змогу ознайомитись зі світовим досвідом

ведення сільського господарства у зарубіжних країнах: США,

Великої Британії, Німеччини, Швеції, Данії, Нідерландів,

Ірландії, Польщі

СТУДЕНТСЬКЕ 

ЖИТТЯ







На навчання приймаються:

• на перший курс - на базі повної загальної середньої 

освіти;

• на скорочений курс навчання - на базі диплома 

молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності за 

результатами вступного іспиту - термін навчання 2 

роки 10 місяців; 

• на магістратуру - на базі диплома бакалавра, 

спеціаліста або магістра (перехресне навчання) -

термін навчання 1 рік 4 місяці



Ким працює фахівець з агрономії?

Головний агроном, овочівник, виноградар, агроном
закритого ґрунту, агроном із захисту рослин,
агрохімік, агроном-консультант фермерських
господарств і різного роду орендних підприємств,
керівник фермерського господарства, керівник
сервісного аграрного підприємства, фахівець в
районних управліннях сільського господарства та
райдержадміністраціях, фахівець в міністерствах і
відомствах, вчений-дослідник тощо.



Ким працює фахівець з лісового господарства?

Головний лісничий, помічник лісничого, старший 
майстер лісу, старший майстер зеленого  
господарства, начальник лісорозсадника, технічний 
керівник дільниці з підсочування лісу, технічний 
керівник виробничої дільниці, технічний керівник  
лісобіржі, інспектор з контролю якості та 
використання лісоматеріалів, інспектор з охорони 
природи, технік-лісопатолог; технік-
мисливствознавець, технік-таксатор тощо.



САМЕ НА ВАС ВЖЕ ЗАЧЕКАЛИСЯ:

• Найкращі фахівці в галузі агрономії та лісового 

господарства

• Практики у передових господарствах України та 

Світу

• Перспективна та затребувана професія в Світі

• Висока заробітна плата

• Диплом європейського зразка



ЗА  НАМИ –

МАЙБУТНЄ!!!

ЗАПРОШУЄМО 

НА НАВЧАННЯ


