
Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 1

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  імені С.З. Гжицького
(назва вищого навчального закладу)

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Бакалавр

Факультет біолого-технологічний

5700.007000.004р4р1200120
технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва

204
Аграрні науки та
продовольство

20

5700.007000.004р4р50050
Водні біоресурси та
аквакультура

Водні біоресурси та
аквакультура

207
Аграрні науки та
продовольство

20

Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

8300.009400.004р4р60060ПравоПраво081Право08

6000.007000.004р4р50050

Екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування

Екологія101Природничі науки10

Факультет ветеринарної медицини

9500.00

3р  на
основі
ОКР

молодши
й

спеціаліс
т

00280Ветеринарна медицина
Ветеринарна
медицина

211Ветеринарна медицина21

Факультет економіки та менеджменту
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денна6200.00

7000.00
(36000

для
іноземних
громадян)

4р4р1200170менеджментМенеджмент073
Управління та
адміністрування

07

денна6200.00

7000.00
(36000

для
іноземних
громадян)

4р4р70070МаркетингМаркетинг075
Управління та
адміністрування

07

Факультет харчових технологій та біотехнології

5500.006000.004р4р25025
Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнології та
біоінженерія

162
Хімічна та
біоінженерія

16

5700.007000.004р4р1700170
Харчові технології та
інженерія

Харчові технології181
Виробництво та
технології

18

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Магістр

Факультет біолого-технологічний

6700.008000.001р 6м1р 6м50050
Технологія виробництва та
переробки продукції
тваринництва

Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва

204
Аграрні науки та
продовольство

20

8000.00

6м  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000
Технологія виробництва та
переробки продукції
тваринництва

Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва

204
Аграрні науки та
продовольство

20

7500.001р 6м0030
Водні біоресурси та
аквакультура

Водні біоресурси та
аквакультура

207
Аграрні науки та
продовольство

20

7500.00

1р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000
Водні біоресурси та
аквакультура

Водні біоресурси та
аквакультура

207
Аграрні науки та
продовольство

20

Факультет ветеринарної гігієни, екології та права
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7800.009000.001р 6м1р 6м10015
Правове забезпечення
природокористування і
охорони довкілля

Право081Право08

9000.00

1р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000
Правове забезпечення
природокористування і
охорони довкілля

Право081Право08

7800.009000.001р 6м1р 6м25025

Екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування

Екологія101Природничі науки10

9000.00

1р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000

Екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування

Екологія101Природничі науки10

10300.00
6р  на
основі
ПЗСО

00180
Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза

212Ветеринарна медицина21

10300.00

5р  (на
основі

ОКР мол
спеціаліс

т)

00120
Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза

212Ветеринарна медицина21

Факультет ветеринарної медицини

денна

10300.00
(36000

для
іноземних
громадян)

6р  на
основі
ПЗСО

00220Ветеринарна медицина
Ветеринарна
медицина

211Ветеринарна медицина21

денна

11000.00
(42000

для
іноземних
громадян)

2р  (на
основі

ступеня
бакалавра

)

0080Ветеринарна медицина
Ветеринарна
медицина

211Ветеринарна медицина21

денна

11000.00
(42000

для
іноземних
громадян)

2р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000Ветеринарна медицина
Ветеринарна
медицина

211Ветеринарна медицина21

Факультет економіки та менеджменту

8100.009500.001р 6м1р 6м30030
Економіка довкілля і
природних ресурсів

Економіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05
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9500.00

1р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000
Економіка довкілля і
природних ресурсів

Економіка051
Соціальні та
поведінкові науки

05

7900.009000.001р 6м1р 6м15025
менеджмент організацій і
адміністрування

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07

9000.00

1р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000
менеджмент організацій і
адміністрування

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07

7900.009000.001р 6м1р 6м30020
Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07

9000.00

1р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000
Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07

9000.001р 6м0030
Адміністративний
менеджмент

Публічне управління
та адміністрування

074
Управління та
адміністрування

07

7900.009000.001р 6м1р 6м40040МаркетингМаркетинг075
Управління та
адміністрування

07

9000.00

1р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
та)

000МаркетингМаркетинг075
Управління та
адміністрування

07

Факультет харчових технологій та біотехнології

7000.00

1р  на
основі
ОКР

спеціаліс
т

000
Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнології та
біоінженерія

162
Хімічна та
біоінженерія

16

6200.007000.001р 6м1р 6м15015
Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнології та
біоінженерія

162
Хімічна та
біоінженерія

16

7200.008500.001р 6м1р 6м12012
Технології зберігання,
консервування та
переробки м'яса

Харчові технології181
Виробництво та
технології

18

8500.00

1р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000
Технології зберігання,
консервування та
переробки м'яса

Харчові технології181
Виробництво та
технології

18
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7200.008500.001р 6м1р 6м12012
Технології зберігання,
консервування та
переробки молока

Харчові технології181
Виробництво та
технології

18

8500.00

1р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000
Технології зберігання,
консервування та
переробки молока

Харчові технології181
Виробництво та
технології

18

7200.008500.001р 6м1р 6м505
Технології жирів і
жирозамінників

Харчові технології181
Виробництво та
технології

18

7200.008500.00
1р 6м  (на

основі ОКР
спеціаліст)

1р  (на
основі
ОКР

спеціаліс
т)

000
Технології жирів і
жирозамінників

Харчові технології181
Виробництво та
технології

18

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Спеціаліст

Факультет біолого-технологічний

6900.008000.001р1р82082
технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва

204
Аграрні науки та
продовольство

20

Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

7400.008500.001р1р50050

Екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування

Екологія101Природничі науки10

Факультет ветеринарної медицини

10300.001р00226Ветеринарна медицина
Ветеринарна
медицина

211Ветеринарна медицина21

Факультет економіки та менеджменту

7200.008500.001р1р50060
Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07
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7200.008500.001р1р25010
Менеджмент організацій і
адміністрування

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07

7200.008500.001р1р25025
Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління
та адміністрування

074
Управління та
адміністрування

07

7200.008500.001р1р20020МаркетингМаркетинг075
Управління та
адміністрування

07

8500.001р0025
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

076
Управління та
адміністрування

07

Факультет харчових технологій та біотехнології

7400.008500.001р1р50030
Якість, стандартизація та
сертифікація

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07

6900.008000.001р1р50025
Технології жирів і
жирозамінників

Харчові технології181
Виробництво та
технології

18

6900.008000.001р1р50050
Технології зберігання,
консервування та
переробки молока

Харчові технології181
Виробництво та
технології

18

6900.008000.001р1р25050
Технології зберігання,
консервування та
переробки м'яса

Харчові технології181
Виробництво та
технології

18

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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