
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 (магістра медичного та ветеринарно-
медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 3

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

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Факультет біолого-технологічний

00ВСЬОГО:
технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

6.090102

003р2 КурсФаховий іспит
технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва

6.090102Інші спеціальності

00ВСЬОГО:водні біоресурси та аквакультура6.090201

003р2 КурсФаховий іспитводні біоресурси та аквакультура6.090201Інші спеціальності

Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

00ВСЬОГО:
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040106

003р2 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040106Інші спеціальності

Факультет економіки та менеджменту

00ВСЬОГО:менеджмент6.030601

003р2 КурсФаховий іспитменеджмент6.030601Інші спеціальності

00ВСЬОГО:маркетинг6.030507
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003р2 КурсФаховий іспитмаркетинг6.030507Інші спеціальності

Факультет харчових технологій та біотехнології

00ВСЬОГО:харчові технології та інженерія6.051701

003р2 КурсФаховий іспитхарчові технології та інженерія6.051701Інші спеціальності

00ВСЬОГО:біотехнологія6.051401

003р2 КурсФаховий іспитбіотехнологія6.051401Інші спеціальності

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Факультет біолого-технологічний

105ВСЬОГО:Водні біоресурси та аквакультура207

1052р1 КурсФаховий іспит
Водні біоресурси та
аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура2075.09020101рибництво та аквакультура

5.09020102
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

5.09010202бджільництво

5.09010201
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.09010203звірівництво

5.09010101промислове квітництво

5.09010103
виробництво і переробка продукції
рослинництва

5.09010301лісове господарство

5.09010302мисливське господарство

5.09010303
зелене будівництво і садово-паркове
господарство

5.09010304природно-заповідна справа

5.09010102
організація і технологія ведення
фермерського господарства
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003р1 КурсФаховий іспит
Водні біоресурси та
аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура207Інші спеціальності

638ВСЬОГО:
Технологія виробництва та
переробки продукції
тваринництва

204

5.09010201
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.09010203звірівництво

5.09010101промислове квітництво

5.09010103
виробництво і переробка продукції
рослинництва

5.09010301лісове господарство

5.09010302мисливське господарство

5.09010303
зелене будівництво і садово-паркове
господарство

5.09010304природно-заповідна справа

5.09010102
організація і технологія ведення
фермерського господарства

5.09020102
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

5.09020101рибництво та аквакультура

6382р1 КурсФаховий іспит
технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва

2045.09010202бджільництво

003р1 КурсФаховий іспит
технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва

204Інші спеціальності

Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

00ВСЬОГО:Право081

5.03040102правоохоронна діяльність

002р1 КурсФаховий іспитПравоПраво0815.03040101правознавство

003р1 КурсФаховий іспитПравоПраво081Інші спеціальності

82ВСЬОГО:Екологія101

822р1 КурсФаховий іспит

Екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування

Екологія1015.04010602прикладна екологія

5.04010101
аналітичний контроль якості хімічних
сполук

5.04010301
пошук та розвідка геологічними
методами
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5.04010302
пошук та розвідка геофізичними
методами

5.04010303
пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами

5.04010304
розвідування нафтових та газових
родовищ

5.04010501
метеорологічні та гідрологічні
спостереження

5.04010502
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем

5.04010503
експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій

5.04010601
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

003р1 КурсФаховий іспит

Екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування

Екологія101Інші спеціальності

Факультет ветеринарної медицини

3670ВСЬОГО:Ветеринарна медицина211

34703р1 КурсФаховий іспитВетеринарна медицинаВетеринарна медицина2115.11010101ветеринарна медицина

203р1 КурсФаховий іспитВетеринарна медицина
Ветеринарна медицина (іноземні
громадяни)

2115.11010101ветеринарна медицина

004р1 КурсФаховий іспитВетеринарна медицинаВетеринарна медицина211Інші спеціальності

Факультет економіки та менеджменту

232ВСЬОГО:Маркетинг075

2322р1 КурсФаховий іспитМаркетингМаркетинг0755.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050601прикладна статистика

5.03050802оціночна діяльність

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050401економіка підприємства

5.03050801фінанси і кредит

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
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5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.03060101організація виробництва

003р1 КурсФаховий іспитМаркетингМаркетинг075Інші спеціальності

100ВСЬОГО:Менеджмент073

5.03050702комерційна діяльність

5.03050601прикладна статистика

5.03050802оціночна діяльність

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050401економіка підприємства

5.03050801фінанси і кредит

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.03060101організація виробництва

1002р1 КурсФаховий іспитМенеджментМенеджмент0735.03050701маркетингова діяльність

003р1 КурсФаховий іспитМенеджментМенеджмент073Інші спеціальності

Факультет харчових технологій та біотехнології

1031ВСЬОГО:Харчові технології181

10312р1 КурсФаховий іспит
Харчові технології та
інженерія

Харчові технології1815.05170101виробництво харчової продукції

5.05170102консервування

5.05170103зберігання і переробка зерна

5.05170104
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів

5.05170105
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів

5.05170106бродильне виробництво і виноробство

5.05170107виробництво жирів і жирозамінників

5.05170108
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів

5.05170109
зберігання, консервування та переробка
м'яса
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5.05170110
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів

5.05170111
зберігання, консервування та переробка
молока

003р1 КурсФаховий іспит
Харчові технології та
інженерія

Харчові технології181Інші спеціальності

00ВСЬОГО:Біотехнології та біоінженерія162

5.05130101виробництво органічних речовин

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05130103переробка нафти і газу

5.05130104коксохімічне виробництво

5.05130105виробництво твердих хімічних речовин

5.05130106
виробництво обладнання з
високоенергетичними і швидкодіючими
сполуками

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130108
виробництво кінофотоматеріалів і
магнітних носіїв

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05130110виробництво високомолекулярних сполук

5.05130111
хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130201опоряджувальне виробництво

5.05130202технологія обробки шкіри та хутра

5.05130203
обслуговування і ремонт обладнання
підприємств хімічної та
нафтогазопереробної промисловості

002р1 КурсФаховий іспит
Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія1625.05140101біохімічне виробництво

003р1 КурсФаховий іспит
Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія162Інші спеціальності
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Магістр (зі скороченим терміном навчання)

Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

00ВСЬОГО:
Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза

212

005р1 КурсФаховий іспит
Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза

2125.11010101ветеринарна медицина

006р1 КурсФаховий іспит
Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза

212Інші спеціальності

Факультет ветеринарної медицини

7070ВСЬОГО:Ветеринарна медицина211

005р1 КурсФаховий іспитВетеринарна медицинаВетеринарна медицина2115.11010101ветеринарна медицина

005р1 КурсФаховий іспитВетеринарна медицина
Ветеринарна медицина (іноземні
громадяни)

2115.11010101ветеринарна медицина

006р1 КурсФаховий іспитВетеринарна медицинаВетеринарна медицина211Інші спеціальності

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

00ВСЬОГО:харчові технології та інженерія6.051701

003р2 КурсФаховий іспитхарчові технології та інженерія6.051701Інші спеціальності
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00ВСЬОГО:
технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

6.090102

003р2 КурсФаховий іспит
технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва

6.090102Інші спеціальності

00ВСЬОГО:біотехнологія6.051401

003р2 КурсФаховий іспитбіотехнологія6.051401Інші спеціальності

00ВСЬОГО:менеджмент6.030601

003р2 КурсФаховий іспитменеджмент6.030601Інші спеціальності

00ВСЬОГО:водні біоресурси та аквакультура6.090201

003р2 КурсФаховий іспитводні біоресурси та аквакультура6.090201Інші спеціальності

00ВСЬОГО:
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040106

003р2 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040106Інші спеціальності

00ВСЬОГО:маркетинг6.030507

003р2 КурсФаховий іспитмаркетинг6.030507Інші спеціальності

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

42ВСЬОГО:Водні біоресурси та аквакультура207

422р 6м1 КурсФаховий іспит
Водні біоресурси та
аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура2075.09020101рибництво та аквакультура

5.09020102
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

5.09010201
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.09010202бджільництво

09.07.2016 9:53Роздруковано в ЄДЕБО8/12



5.09010203звірівництво

5.09010101промислове квітництво

5.09010103
виробництво і переробка продукції
рослинництва

5.09010301лісове господарство

5.09010302мисливське господарство

5.09010303
зелене будівництво і садово-паркове
господарство

5.09010304природно-заповідна справа

5.09010102
організація і технологія ведення
фермерського господарства

003р1 КурсФаховий іспит
Водні біоресурси та
аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура207Інші спеціальності

00ВСЬОГО:Право081

5.03040102правоохоронна діяльність

002р 6м1 КурсФаховий іспитПравоПраво0815.03040101правознавство

003р1 КурсФаховий іспитПравоПраво081Інші спеціальності

35ВСЬОГО:Екологія101

352р 6м1 КурсФаховий іспит

Екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування

Екологія1015.04010602прикладна екологія

5.04010101
аналітичний контроль якості хімічних
сполук

5.04010301
пошук та розвідка геологічними
методами

5.04010302
пошук та розвідка геофізичними
методами

5.04010303
пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами

5.04010304
розвідування нафтових та газових
родовищ

5.04010501
метеорологічні та гідрологічні
спостереження

5.04010502
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем

5.04010503
експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій

5.04010601
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
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003р1 КурсФаховий іспит

Екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування

Екологія101Інші спеціальності

5515ВСЬОГО:Харчові технології181

55152р 6м1 КурсФаховий іспит
Харчові технології та
інженерія

Харчові технології1815.05170101виробництво харчової продукції

5.05170102консервування

5.05170103зберігання і переробка зерна

5.05170104
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів

5.05170105
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів

5.05170106бродильне виробництво і виноробство

5.05170107виробництво жирів і жирозамінників

5.05170108
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів

5.05170109
зберігання, консервування та переробка
м'яса

5.05170110
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів

5.05170111
зберігання, консервування та переробка
молока

003р1 КурсФаховий іспит
Харчові технології та
інженерія

Харчові технології181Інші спеціальності

2050ВСЬОГО:
Технологія виробництва та
переробки продукції
тваринництва

204

5.09010202бджільництво

5.09010203звірівництво

5.09010101промислове квітництво

5.09010103
виробництво і переробка продукції
рослинництва

5.09010301лісове господарство

5.09010302мисливське господарство

5.09010303
зелене будівництво і садово-паркове
господарство

5.09010304природно-заповідна справа

5.09010102
організація і технологія ведення
фермерського господарства
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5.09020101рибництво та аквакультура

5.09020102
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури

20502р 6м1 КурсФаховий іспит
технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва

2045.09010201
виробництво і переробка продукції
тваринництва

003р1 КурсФаховий іспит
технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва

204Інші спеціальності

150ВСЬОГО:Маркетинг075

1502р 6м1 КурсФаховий іспитМаркетингМаркетинг0755.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050601прикладна статистика

5.03050802оціночна діяльність

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050401економіка підприємства

5.03050801фінанси і кредит

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

003р1 КурсФаховий іспитМаркетингМаркетинг075Інші спеціальності

00ВСЬОГО:Біотехнології та біоінженерія162

5.05130101виробництво органічних речовин

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05130103переробка нафти і газу

5.05130104коксохімічне виробництво

5.05130105виробництво твердих хімічних речовин

5.05130106
виробництво обладнання з
високоенергетичними і швидкодіючими
сполуками

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130108
виробництво кінофотоматеріалів і
магнітних носіїв
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5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05130110виробництво високомолекулярних сполук

5.05130111
хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130201опоряджувальне виробництво

5.05130202технологія обробки шкіри та хутра

5.05130203
обслуговування і ремонт обладнання
підприємств хімічної та
нафтогазопереробної промисловості

002р 6м1 КурсФаховий іспит
Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія1625.05140101біохімічне виробництво

003р1 КурсФаховий іспит
Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія162Інші спеціальності

200ВСЬОГО:Менеджмент073

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050601прикладна статистика

5.03050802оціночна діяльність

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050401економіка підприємства

5.03050801фінанси і кредит

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

2002р 6м1 КурсФаховий іспитМенеджментМенеджмент0735.03060101організація виробництва

003р1 КурсФаховий іспитМенеджментМенеджмент073Інші спеціальності

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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