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Довідник
абітурієнта
Мрієш стати студентом?
Поринути в атмосферу
студентства та стати
професіоналом своєї справи?
Знайти вірних товаришів та
друзів? Ми чекаємо на тебе
та ласкаво просимо до
великої та дружної родини
аграрного університету!
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Шановні друзі!
Радий вітати Вас на сторінках довідника абітурієнта
провідного вищого навчального закладу Півдня України –
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».
ДВНЗ «ХДАУ» - це державний вищий навчальний заклад
IV рівня акредитації, який проводить підготовку фахівців
для агропромислового комплексу на 5-ти факультетах за
18 спеціальностями, за ступенями «Бакалавр», «Магістр»,
«Доктор філософії», «Доктор наук».
Заснований
у 1874 році,
ДВНЗ «ХДАУ»
може пишатися не одним поколінням
вчених, викладачів і студентів, які
зробили гідний внесок у розвиток
аграрної освіти, розбудову економіки і
суспільно-політичного життя України.
В університеті працюють досвідчені
викладачі, серед яких 24 доктори наук,
професори і 142 кандидати наук,
доценти. Основу концепції розвитку
університету
становить
підготовка
висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці.
Наші дипломи визнані у всьому світі, а випускники користуються попитом на
підприємствах різних форм власності та напрямів діяльності. Бажаю абітурієнтам
вступити на бажану спеціальність та обрати фах за покликанням, студентам –
успішного навчання, колегам – плідної праці на славу ДВНЗ «ХДАУ», вітчизняної
аграрної освіти та науки.
Юрій Кирилов
ректор університету

Адреса: 73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
Телефон приймальної комісії: +38(0552)41-44-30
Мобільний телефон: +38(050)066-16-47
Факс: +38(0552)41-44-24, e-mail: office@ksau.kherson.ua
www.ksau.kherson.ua

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет створено в 1874 році з моменту відкриття
Херсонського
земського
сільськогосподарського
училища. Місцем роботи майбутніх фахівців можуть
бути сільськогосподарські підприємства різних форм
власності: біолабораторії, карантинні інспекції,
пункти прогнозування та сигналізації розвитку
шкідників.

Спеціальність 201 «Агрономія»

Спеціальність 202 «Захист і
карантин рослин»
Важко уявити наше життя без
овочів, фруктів, а особливо без хліба.
З часу сівби до збору урожаю
рослини можуть бути уражені
хворобами чи шкідниками, а це
призводить
до
значних
втрат
врожаю – понад 30–40% в усьому
світі. Для того, щоб запобігти цьому,
варто застосувати комплекс заходів,
спрямованих на зменшення втрат
урожаю та запобігання погіршенню
стану рослин сільськогосподарського
та іншого призначення.
Предмети зовнішнього незалежного
оцінювання:
 українська мова та література;
 біологія;
 хімія або математика.

Агроном
це
надзвичайно
складна, цікава професія. Але
головне, що ця робота творча. Адже
якщо узагальнити всі обов'язки
агронома, то його завдання нагодувати населення планети, яке
рік за роком тільки зростає.
Агрономи знають, коли і як садити
сільськогосподарські культури, чим і
як удобрювати, коли прибирати, як
уберегти
врожай
і
як
його
максимально збільшити.

ФАКУЛЬТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Факультет
рибного
господарства
та
природокористування Херсонського
державного
аграрного університету є провідним центром на
Україні
щодо
підготовки
фахівців
для
рибогосподарської галузі та природоохоронців.
Факультет функціонує у складі навчальновиробничого комплексу, який додатково включає
навчальний ландшафтний еко-полігон, 12 філій на
виробництві.
Така
інфраструктура
дозволяє
забезпечити поглиблену теоретичну і практичну
підготовку фахівців, яка здійснюється на основі
сучасних стандартів освіти, що відповідають
міжнародним вимогам.

Спеціальність 207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»
Херсонщина - своєрідний
край,
в
якому
органічно
поєднуються неозорі простори
степів
з
унікальними
ґрунтовими комплексами. Уже
зараз
в
рибоводних
господарствах
усього
світу
вирощують
стільки
біопродукції,
скільки
виловлюють у всьому Світовому
океані.
 українська
мова
та
література;
 біологія;
 хімія або математика.

Спеціальність 101 «Екологія»
Надзвичайно
актуальними
є
аспекти взаємодії людини і природи,
що вивчаються на кафедрі екології,
оскільки людство опинилося перед
загрозою екологічної катастрофи і
потребує фахівців для попередження
та
кваліфікованого
розв’язання
екологічних проблем.
 українська мова та література;
 біологія;
 хімія або географія.

Спеціальність 205 «Лісове
господарство»
Підготовка фахівців лісової галузі –
майстрів лісу, які будуть вирощувати ліс,
оберігати його від пожеж, шкідників,
хвороб, незаконної рубки, слідкувати за
ростом і розвитком лісових насаджень.
Студенти вивчають: сучасні технології
вирощування лісів, догляд за лісом,
раціональне
та
комплексне
використання деревини і недеревних
ресурсів лісу.

Предмети
зовнішнього
незалежного
оцінювання
для спеціальностей 205, 206:
 українська мова та
література;
 математика;
 хімія або біологія.

Спеціальність 206 «Садовопаркове господарство»
Інженер
садово-паркового
господарства – це не просто
кваліфікований садівник і
інженер, але і художник,
дизайнер,
архітектор,
це
людина
із
загостреним
почуттям прекрасного, здатна
знаходити нові, оригінальні
ідеї та успішно втілювати їх у
життя.

Спеціальність 183 «Технології
захисту навколишнього
середовища»
Розв’язання
проблеми
взаємодії людини з природою
пов’язується із установленням
гармонійного
співіснування
природи, суспільства і людини,
що
забезпечує
усі
потреби
людства. У нових суспільнополітичних і економічних умовах
вагомого значення набуває сфера
охорони
та
захисту
навколишнього середовища.
 українська
мова
та
література;
 математика;
 фізика або біологія.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економічний факультет був заснований у
1984 р. На сьогодні це визнаний в Україні
сучасний економічний факультет зі своїми
регіональними особливостями, науковими
школами, сформованим кадровим складом, а
також декількома тисячами кваліфікованих
випускників.
Економічний
факультет
проводить
аналітичні
маркетингові
дослідження ринків на замовлення; формує і
реалізує готові аналітичні довідки за різними
напрямами
агросфери;
здійснює
маркетинговий
консалтинг,
підтримку
інвестиційних проектів та бізнес-планування.

Спеціальність 051 «Економіка»
Економіст – це той, хто займається
веденням
періодичної
звітності,
формуванням, веденням і збереженням
бази
даних
економічної
інформації,
внесення в базу змін, що виникають у
процесі обробки даних. Посади, які може
обіймати випускник: економіст, економіст з
планування виробництва, економіст з
управління
виробництвом,
аналітик,
консультант
з
економічних
питань,
економічний радник.

Спеціальність 071 «Облік і
оподаткування»
Бухгалтер – це той, хто керує
операційними робітниками, контролює
законність і правильність здійснення
операцій за напрямками каса, основні
засоби, валютні операції, розрахунок
зарплати.
Посади, які може обіймати випускник:
фінансовий директор; головний бухгалтер;
аудитор або керівник аудиторської фірм,
економіст з праці, планування, фінансової
роботи, ревізор; фахівець податкової та
фінансової інспекції, фахівець фінансових,
банківських та бюджетних установ та ін.

Спеціальність 073
«Менеджмент»
Менеджер
–
це
той,
хто
займається
організацією
та
плануванням, а також контролює
процес
управління,
здійснює
розрахунок потреб у ресурсах і
вибірку ефективних рішень за умови
обмеженості ресурсів.

Спеціальність 281
«Публічне управління та
адміністрування»
Програма підготовки фахівців з
публічного
управління
є
оптимальним
поєднанням
теоретичної
та
практичної
підготовки.
Навчання включає
вивчення
актуальних
на
сьогоднішній день спеціальних
наук, як в галузі державного
управління,
так
і
права,
економіки, фінансів, психології та
управління.
Наші випускники мають право
займати
посади
керівників
підприємств,
громадських
Профорієнтація
організацій, міжнародних фондів,
органів державної влади.
Предмети
зовнішнього
незалежного оцінювання:
 українська
мова
та
література;
 математика;
 іноземна мова або історія
України.

Спеціальність 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність»
Підприємництво,
торгівля
та
біржова діяльність готує фахівців в
області економіки, підприємництва,
торгівлі,
сфери
послуг,
інформаційних технологій, біржової
торгівлі та інші.

Предмети зовнішнього незалежного
оцінювання для спеціальностей 051,
071, 073, 076:
 українська мова та література;
 математика;
 іноземна мова або географія.

ФАКУЛЬТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, БУДІВНИЦТВА
ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Інженерний
будівельно-гідромеліративний
факультет був створений в 1964 р. Засновником
був видатний вчений, доктор технічних наук,
професор Шапошников Донат Григорович.
Наразі
факультет
здійснює
кадрове
забезпечення розвитку водогасподарського та
будівельного комплексів на Півдні України. За
роки діяльності факультету підготовлено
близько восьми тисяч висококваліфікованих
інженерів, фахівців-гідротехніків.

Спеціальність 103 «Науки про
Землю»
Завданням
спеціальності
є
вивчення:
геологічних
та
гідрогеологічних
процесів,
умов
формування клімату та ландшафтів,
впливу техногенного навантаження
на геосистеми.
 українська мова та література;
 математика;
 фізика або географія.
Спеціальність 193 «Геодезія та
землеустрій»

 українська мова та література;
 математика;
 історія України або географія.

Фахівець підготовлений для
пошукової,
проектної,
консультативної,
організаційнокерівної
діяльності
по
раціональному використанню і
охорони
земель,
формування
землеволодінь і землекористувань,
організації території, обліку і
оцінці
земель,
державному
контролю
за
використанням
земель та інше.
 українська
мова
та
література;
 математика;
 історія
України
або
географія.

Спеціальність 194
«Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні
технології»
Фахівець з дипломом технологагідротехніка має бути підготовлений
до роботи у проектних, будівельних
та експлуатаційних організаціях.
Коло його службових обов'язків
визначається місцем його роботи та
посадою, яку він займає.
Орієнтовний перелік посад, які
може
займати
бакалавр
за
напрямом "Гідротехніка": інженер у
проектній організації, майстер у
будівельній організації, інженер
гідротехнік сільськогосподарського
підприємства, інженер управління
водного
господарства,
інженер
гідрогеологомеліоративної
експедиції, інженер управління
водопостачання та водовідведення.
 українська мова та література;
 математика;
 фізика або географія.

Спеціальність 192 «Будівництво
та цивільна інженерія»
Будівельник - професія на усі
часи, вона є однією з найдревніших
та найнеобхідніших для розвитку
суспільства.
Професіонал
з
будівництва у своїй діяльності
орієнтований на такі об'єкти, як
містобудівні
системи,
населені
пункти, будівлі і споруди; будівельні
конструкції різного призначення
(для
цивільного,
промислового,
комунального,
гідротехнічного,
транспортного, гідромеліоративного,
енергетичного
будівництва);
процеси зведення, експлуатації,
ремонту і реконструкції будівель і
споруд; забезпечення охорони праці,
навколишнього
середовища
і
пожежної безпеки.
 українська мова та література;
 математика;
 фізика або іноземна мова.

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Щоб оволодіти високими знаннями в галузі
біотехнологій у лабораторіях університету є все
необхідне для того. За час існування факультет
підготував понад 20 тисяч висококваліфікованих
фахівців: техніки-технологи, інженери-технологи,
технологи-дослідники з виробництва та переробки
продукції тваринництва Працевлаштування і
високий рівень заробітної платні випускників
факультету зумовлюють щорічне зростання
конкурсу при вступі.

Спеціальність 181 «Харчові
технології»
Харчова промисловість України
залишилася єдиною галуззю, яка в
умовах економічної кризи не лише не
знизила обсягів виробництва, але і
продовжує їх активно нарощувати.
Модернізація вітчизняних підприємств
переробної і харчової промисловості,
впровадження новітніх технологій і
входження
України
у
світове
співтовариство
потребують
кваліфікованих фахівців з вищою
освітою.
 українська мова та література;
 математика;
 хімія або біологія.

Спеціальність 204 «Технологія
виробництва і переробки
продукції тваринництва»
Спеціаліст
має
широкі
можливості працевлаштування на
сільськогосподарських
підприємствах
з
виробництва
продукції
тваринництва,
птахофабриках,
комбікормових
заводах,
підприємствах
з
переробки молока і м'яса тощо.
 українська
мова
та
література;
 біологія;
 хімія або математика.

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Відділ
аспірантури
та
докторантури ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет»
є основною формою планомірної
підготовки науково-педагогічних і
наукових
кадрів
вищої
кваліфікації за ступенями: доктор
філософії (PhD) та доктор наук.

Перелік спеціальностей:
 051 - Економіка
 201 - Агрономія
 204 - Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва
 207 - Водні біоресурси та
аквакультура


АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Університет сприяє академічній мобільності студентів. Так, на
сьогодні діють такі міжнародні програми для студентів:
- з Федерацією «Обміни Франція – Україна» - стажування у Франції
для студентів, викладачів та наукових працівників. Вивчення французької
мови з можливим працевлаштуванням на спільних франко-українських
підприємствах;
- з Поморською Академією (м. Слупськ, Польща). Семестрове
навчання студентів з метою одержання подвійних дипломів;
- з Університетом Південної Богемії (м. Водняни, Чеська республіка).
Двостороння науково-технічна співпраця та обміни студентами з метою
підвищення якості освіти;
- з ТОВ «Інтер Агро Імідж». Міжнародна програма обміну студентів
для
стажування та проходження виробничої практики на

сільськогосподарських підприємствах Німеччини.

ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА

Висококваліфікований колектив
викладачів гарантує вашим дітям
уважне ставлення, індивідуальний
підхід, якісні знання, преференції
при вступі та успішне навчання в
університеті.

Запрошуемо учнів 9-11 класів та
всіх бажаючих підготуватися до
проходження
ЗНО.
Ви
отримаєте ґрунтовну підготовку з:
 української мови та
літератури;
 історії України;
 математики;
 англійської мови;
 географії;
 біології;
 фізики;
 хімії.
Заняття проводяться з жовтня по
червень.

Особам з числа професійно
орієнтованої молоді, які в рік
вступу
закінчили
підготовчі
курси
ДВНЗ
«Херсонський
державний
аграрний
університет», згідно з правилами
прийому
на
природничоматематичний
та
інженернотехнічний напрями підготовки
додається
до
10
балів
до
загального рейтингу вступника
за
результатами
підсумкової
атестації
та
право
на
першочергове зарахування.

Навчально-методичний центр
довузівської підготовки
та міжнародної освіти, кім. 150,
тел.: 41-44-30. Моб. 050-261-38-39
Е-mail: romanovauniver@gmail.com

МІЖНАРОДНА ОСВІТА

Відділ міжнародної освіти працює з іноземними
студентами, регулює питання вступу та навчання,
проводить документальний супровід процесу вступу та
навчання іноземців, займається усіма формальностями,
пов’язаними з підготовкою іноземних громадян за
базовими акредитаційними спеціальностями.

Україна використовує Болонську
систему
і
активно
розвиває
всеєвропейський стандарт у галузі
вищої освіти. Переваги навчання:
• високий рівень освіти;
• всесвітнє визнання української
освіти;
• 100%
отримання віз
для
іноземних абітурієнтів;
• вивчення української/ російської
мов з носіями;
• насичене студентське життя;
• набутий досвід проживання в
іноземному співтоваристві;
• прийнятна ціна навчання.

Детальну
інформацію можна
знайти на сайті:
http://www.ksau.kher
son.ua/forforeigners.html
Наші контакти:
+38 095-013-68-63
depfsksau@gmail.com

Документи для отримання запрошення на
навчання:
1) паспорт іноземця з перекладом, засвідченим
нотаріусом;
2) документ про здобутий рівень освіти з
одержаними з навчальних дисциплін оцінками
(балами) або академічної довідки з перекладом
посвідченим нотаріусом;
3) письмова згода на обробку персональних даних.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Приймальна
комісія
ДВНЗ
«Херсонський
державний
аграрний
університет»
–
структурний
підрозділ
університету,
що
створений для прийому
відвідувачів, консультації
з
питань вступу до
університету
та
проведення
прийому
вступників на навчання.

Приймальна комісія працює на
засадах демократичності, прозорості
та
відкритості
відповідно
до
законодавства
України,
Умов
прийому до вищих навчальних
закладів,
затверджених
у
Міністерстві освіти і науки України і
зареєстрованих
у
Міністерстві
юстиції, Правил прийому до ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний
університет» та Положення про
Приймальну комісію.
+38 (067) 136-55-42
E_mail: office@ksau.kherson.ua, Web:
www.ksau.kherson.ua

м. Херсон, вул. Стрітенська, буд.
23, тел.: +38 (0552) 41-44-30,
моб.: +38(050)066-16-47
E_mail: office@ksau.kherson.ua,
Web: www.ksau.kherson.ua

ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА

Навчання на військовій кафедрі є не тільки
альтернативою строкової служби в армії, але й
можливістю
паралельно
з
основною
спеціальністю, здобути додаткову військову,
що пояснює зростаючий інтерес до військової
науки з боку студентів.
Систематично
проводяться
навчальнометодичні збори, наукові конференції та
семінари, показові та відкриті завдання,
педагогічні експерименти тощо. На військовій
кафедрі створено всі необхідні умови для
якісного виконання поставлених завдань.

 присвоєння звання лейтенанта;
 отримання посвідчення офіцеру
запасу;
 набуття в подальшому військової
спеціальності.

Військова
кафедра
проводить набір юнаків та
дівчат з числа студентів
за програмою підготовки
осіб офіцерського складу.
Задля
виконання
завданнь,
проводиться
навчальна і методична
робота, а також наукова і
науково-технічна
діяльність. Безпосередньо
навчальний
процес
проходить у формі лекцій,
лабораторних, тактичних,
практичних, семінарських
занять
та
тактичних
завдань.

Тривалість навчання – 2 роки.
4 семестра, кожний – 2 тижні.
Наприкінці – воєнно-польові
збори.
Звертатися до приймальної
комісії.

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ. СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Адреса: 73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
Телефон приймальної комісії: +38(0552)41-44-30
Мобільний телефон: +38(050)066-16-47
Факс: +38(0552)41-44-24, e-mail: office@ksau.kherson.ua
www.ksau.kherson.ua

