
Шановні студенти! 

Пропонуємо ознайомитись з навчальними дисциплінами для здійснення 

вибору та подальшого включення їх до Вашого індивідуального навчального 

плану на 2020-2021 н. р. 

 

Перелік дисциплін для обрання здобувачем освіти дисциплін вільного 

вибору освітньо-професійної програми Комп’ютерна інженерія  

спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

 

№ з/п Перелік вибіркових дисциплін Циклова комісія 

І. Цикл загальної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

1 Вступ до спеціальності Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

2 Психологія та етика ділових 

відносин 

Загальноосвітніх, гуманітарних 

та економічних дисциплін 

3 Основи маркетингу Управління та адміністрування 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

4 Основи програмної інженерії Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

5 Системне адміністрування Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

6 Периферійні пристрої Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

7 Технічне обслуговування ЕОМ Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

8 Організація баз даних Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

9 Основи web-дизайну Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

10 Захист інформації Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

11 Проекти інформаційних технологій Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

12 Якість програмного забезпечення та 

тестування 

Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

 

 

  



Перелік дисциплін для обрання здобувачем освіти дисциплін вільного 

вибору освітньо-професійної програми Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва  

спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

 

№ з/п Перелік вибіркових дисциплін Циклова комісія 

І. Цикл загальної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

1 Вступ до спеціальності Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

2 Психологія та етика ділових відносин Загальноосвітніх, 

гуманітарних та 

економічних дисциплін 

3 Основи маркетингу Управління та 

адміністрування 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

4 Робітнича професія Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

5 Технологія вирощування риби Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

6 Технологія виробництва продукції 

вівчарства 

Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

7 Технологія вирощування продукції 

бджільництва 

Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

8 Технологія виробництва продукції 

кролівництва і звірівництва 

Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

 

 

 

  



Перелік дисциплін для обрання здобувачем освіти дисциплін вільного 

вибору освітньо-професійної програми Водні біоресурси та аквакультура  

спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

 

№ з/п Перелік вибіркових дисциплін Циклова комісія 

І. Цикл загальної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

1 Вступ до спеціальності Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

2 Психологія та етика ділових відносин Загальноосвітніх, 

гуманітарних та 

економічних дисциплін 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

3 Біологія продуктивності ставових риб Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

5 Розведення та селекція риб Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

 Основи фермерської аквакультури  

5 Технічні засоби аквакультури Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

6 Робітнича професія Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

7 Декоративна аквакультура та аквадизайн Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

8 Технологія переробки риб Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

9 Основи стандартизації продукції 

аквакультури 

Аграрних наук та 

інформаційних 

технологій 

 

  



Перелік дисциплін для обрання здобувачем освіти дисциплін вільного 

вибору освітньо-професійної програми Облік і оподаткування  

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 

№ з/п Перелік вибіркових дисциплін Циклова комісія 

І. Цикл загальної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

1 Вступ до спеціальності Управління та адміністрування 

2 Банківські операції Управління та адміністрування 

3 Психологія та етика ділових 

відносин 

Загальноосвітніх, гуманітарних 

та економічних дисциплін 

4 Основи маркетингу Управління та адміністрування 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

5 Бухгалтерська звітність 
підприємства 

Управління та адміністрування 

6 Облік та оподаткування 
підприємств малого бізнесу 

Управління та адміністрування 

7 Управлінський облік Управління та адміністрування 

8 Бізнес- планування і бюджетування 

в обліку 

Управління та адміністрування 

9 Логістика Управління та адміністрування 

10 Облік на підприємствах сфери 

послуг 

Управління та адміністрування 

11 Облікова політика підприємства Управління та адміністрування 

12 Підприємництво та бізнес-культура Управління та адміністрування 

13 Навчальна практика з фінансового 
обліку 

Управління та адміністрування 

14 Навчальна практика з економічного 
аналізу 

Управління та адміністрування 

15 Навчальна практика з податкової 
системи 

Управління та адміністрування 

 

  



Перелік дисциплін для обрання здобувачем освіти дисциплін вільного 

вибору освітньо-професійної програми Менеджмент  

спеціальності 073 «Менеджмент» 

 

№ з/п Перелік вибіркових дисциплін Циклова комісія 

І. Цикл загальної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

1 Вступ у спеціальність Управління та адміністрування 

2 Банківська справа Управління та адміністрування 

3 Зберігання і переробка 

сільськогосподарської продукції 

Управління та адміністрування 

4 Економіка праці і соціально-трудові 

відносини 

Управління та адміністрування 

5 Планування виробництва Управління та адміністрування 

6 Зовнішньо-економічна діяльність Управління та адміністрування 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

7 Логістика Управління та адміністрування 

8 Конкурентноспроможність товару Управління та адміністрування 

9 Операційний та інвестиційний 

менеджмент 

Управління та адміністрування 

10 Фінансовий облік Управління та адміністрування 

11 Проектний аналіз Управління та адміністрування 

12 Міжнародний маркетинг та 

маркетингові комунікації 

Управління та адміністрування 

13 Державне та регіональне управління Управління та адміністрування 

14 Нові технології в маркетингу Управління та адміністрування 

15 Менеджмент агробізнесу Управління та адміністрування 

16 Навчальна практика з діловодства Управління та адміністрування 

17 Навчальна практика з інформатики і 

комп’ютерної техніки 

Управління та адміністрування 

18 Навчальна практика з організації 

виробництва 

Управління та адміністрування 

19 Навчальна практика з маркетингу Управління та адміністрування 

20 Навчальна практика з 

бухгалтерського обліку 

Управління та адміністрування 

21 Навчальна практика з технології 

галузі 

Управління та адміністрування 

22 Навчальна практика з економіки 

підприємства 

Управління та адміністрування 

 

  



Перелік дисциплін для обрання здобувачем освіти дисциплін вільного 

вибору освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина»  

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» на 2 курс 

№ з/п Перелік вибіркових дисциплін Циклова комісія 

І. Цикл загальної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

1 Основи економічної теорії 

(економіка) 

Загальноосвітніх, гуманітарних 

та економічних дисциплін 

2 Годівля с/г тварин Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

3 Основи  правознавства Загальноосвітніх, гуманітарних 

та економічних дисциплін 

4 Основи екології Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

5 Вища математика Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

6 Економіка сільського господарства Управління та адміністрування 

7 Охорона праці в галузі Ветеринарної медицини 

8 Комп’ютеризація  

сільськогосподарського виробництва 

Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

ІІ. Цикл професійної і практичної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

9 Тваринництво, зоогігієна та 

ветеринарна санітарія 

Ветеринарної медицини 

10 Сільськогосподарська радіоекологія Ветеринарної медицини 

11 Ветеринарно-санітарна експертиза з 

основами переробки  продуктів 

тваринництва 

Ветеринарної медицини 

12 Основи стандартизації  Ветеринарної медицини 

13 Хвороби дрібних тварин Ветеринарної медицини 

14 Навчальна практика з тваринництва, 

зоогігієни та ветеринарної санітарії 

Ветеринарної медицини 

15 Навчальна практика з патологічної 

фізіології та патологічної анатомії 

с/г тварин 

Ветеринарної медицини 

16 Навчальна практика з паразитології 

та інвазійних хвороб с/г тварин 

Ветеринарної медицини 

17 Навчальна практика з ветеринарно-

санітарної експертизи  з основами 

переробки продукції тваринництва 

Ветеринарної медицини 

18 Сімейно-побутова культура Загальноосвітньої підготовки 

   

 

  



Перелік дисциплін для обрання здобувачем освіти дисциплін вільного 

вибору освітньо-професійної програми Ветеринарна медицина  

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» на 3 курс 

№ з/п Перелік вибіркових дисциплін Циклова комісія 

І. Цикл загальної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

1 Основи економічної теорії 

(економіка) 

Загальноосвітніх, гуманітарних 

та економічних дисциплін 

2 Основи  правознавства Загальноосвітніх, гуманітарних 

та економічних дисциплін 

3 Вища математика Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

4 Основи екології Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

5 Економіка сільського господарства Управління та адміністрування 

6 Охорона праці в галузі Ветеринарної медицини 

7 Комп’ютеризація  

сільськогосподарського виробництва 

Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

   

ІІ. Цикл професійної і практичної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

8 Тваринництво, зоогігієна та 

ветеринарна санітарія 

Ветеринарної медицини 

9 Сільськогосподарська радіоекологія Ветеринарної медицини 

10 Ветеринарно-санітарна експертиза з 

основами переробки  продуктів 

тваринництва 

Ветеринарної медицини 

11 Основи стандартизації  Ветеринарної медицини 

12 Хвороби дрібних тварин Ветеринарної медицини 

13 Навчальна практика з тваринництва, 

зоогігієни та ветеринарної санітарії 

Ветеринарної медицини 

14 Навчальна практика з патологічної 

фізіології та патологічної анатомії 

с/г тварин 

Ветеринарної медицини 

15 Навчальна практика з паразитології 

та інвазійних хвороб с/г тварин 

Ветеринарної медицини 

16 Навчальна практика з ветеринарно-

санітарної експертизи  з основами 

переробки продукції тваринництва 

Ветеринарної медицини 

 

  



Перелік дисциплін для обрання здобувачем освіти дисциплін вільного 

вибору освітньо-професійної програми Ветеринарна медицина  

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» на 4 курс 

№ з/п Перелік вибіркових дисциплін Циклова комісія 

І. Цикл загальної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

1 Основи економічної теорії 

(економіка) 

Загальноосвітніх, гуманітарних 

та економічних дисциплін 

2 Основи  правознавства Загальноосвітніх, гуманітарних 

та економічних дисциплін 

3 Вища математика Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

4 Комп’ютеризація  

сільськогосподарського виробництва 

Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

5 Вступ у спеціальність Ветеринарної медицини 

6 Годівля с/г тварин Аграрних наук та 

інформаційних технологій 

ІІ. Цикл професійної і практичної підготовки 

Дисципліни за вибором студента 

7 Тваринництво, зоогігієна та 

ветеринарна санітарія 

Ветеринарної медицини 

8 Ветеринарно-санітарна експертиза з 

основами переробки  продуктів 

тваринництва 

Ветеринарної медицини 

9 Основи стандартизації  Ветеринарної медицини 

10 Ознайомлювальна практика  

11 Навчальна практика з тваринництва, 

зоогігієни та ветеринарної санітарії 

переробки продукції тваринництва 

Ветеринарної медицини 

12 Навчальна практика з ветеринарно-

санітарної експертизи  з основами 

Ветеринарної медицини 

11 Технологічна практика Ветеринарної медицини 

 

  



Заступнику директора з навчальної роботи 

Йосенку М.М. 

Студента (ки) _________курсу 

Спеціальності________________________ 
   (шифр, назва) 

Групи________ 

____________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові повністю) 

 

 

 

Заява 

на вивчення навчальних дисциплін за вибором 

на 20___-20____ н.р. 

 

Прошу зарахувати мене в групу для вивчення таких вибіркових навчальних 

дисциплін: 

__________________________________________________________________ 
(назва дисципліни, семестр вивчення) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

«_____»_______________20___р.   _____________ ________________ 

       (підпис)  (прізвище, ініціали) 

 


