
Що УВАГИ випускникiв шкiло TexHiKyMiB та коледжiв!!!
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211 - веmерчнарна меёчцчна та
212 - Веmерчнарна zizicHa, санimарiя i

експерmчза за ocBiTHiM рiвнеги магiстр,

TepMiH навчанilя б poкiв (пiсля ЗОШ). 5 poкiB iлiсля
коледжу, медучилища) та 1.4 роки iпiсля бакалаврату),

"Ветеринарна фармаuiя",
"Хвороби дрiбних тварин- Кiнологiя""'Лабораторна
справа", (Бiобезпека та бiозахист>>. "Якiсть i безпека

ПРОДУ{Цll гваричницIва", "Ызнес У BeteplHapHil'
слравi", "Хвороби риб, птицi, свиней. коней. ВРХ".
' Хвороби рузоI иччлх гварйh",

Для випускникiв шкiл сертифiкати ЗНО 2018-2021 рр,

дгq вступ}'ча Факупь,ет Beiep/Hapнo'i tiIедиL]ини у

2021 роцi на БюýЖЕТНУ ТА коМЕрl]lЙну Форl\4У
НАВЧАННЯ наступi]i:
], Укр, мова (або укр. мова та лiтература)
2. Бiологiя або математика {стандартяий piBeHb)
3. 3а вибором: фiзика або хiмiя.

,!ля випускникiв TexHiKyMiB та коледжiв ЗНО 20'] 8-

2021 рр дпя в. упу на фаьу,льгет веlеринарноl
мед!lцини у 2021 роцi на БЮLЖЕТНУ ФОРl,,1]/

НДВiЧДННЯ: 1. Укр. мова + 2. lсторiя Украiни
нА к_о_L4Е рцЙ нy_ Фор_!1 у нАвчАццяj
1. У*р. моваrа лiтература +2. ЛЮБИЙ lНШИй

a офiцiйний лартнер Свропейськоj бiзнес асоцiацiТ,
a Ф[iМ отримав сертифiкат Чеськоi агенцil'якостi вищоj

освjти,
l Випладання пред}rетiв вiдбувас|ься украlнською la

анIлiйською мовами за стандартами МЕБ.
a Моюивiсть отримати ffаралельну другу економiчну або

юридичну ocBiтy.
,о отримання серrифiкату з iноземноl мови з подальшим

стажуванням в 23 Kpalнax cвiтy та одержання гранту за

кордоном,
a Одночасно навчатися i Ерацювати у СНАУ,
| Вiйськова кафедра_
a Моюивiсть пiспя закiнчення yHiBepcrlтeTy

продовжиIи навчання в аспiранtур,
a Моюивiсть вiдвiдувати безлiч

спортивних та мистецьких секцiй в СНАУ.
a 1ОО о/о працевпаштування випускник;в,

,: Державна веmерuнарна служба (обласнчd ценmр,
м ic m а обл асн ozo пidпоряОкування).
lнспекlпорч з конmролю за якiсmю харчовuх
проаукmiв,
Гос поd арсmва pi зноi форм U вл ас н ос mi.
Бi офабрU кU (с пецiал Ьацiя кБiоmехн олоеiя л ) -

Л або р а mор{! веmсанекслерm ц з u п а pU н ках,

Дi аен осm цчн i лабораmорГi веmерuнарн o| ме d чцtt н u,

ВеперUнарнi апmекч.
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молокозавоdч.
Супермаркеmч.
Вч кл а dач i аzрарнчх mех н l ку м lB,
колеdжi в, унiверсumеm iB (з а фахо MJ.

Якшдо виникають питання за додатковою iнформацi€ю
звертатися до

Кассiч Володимира Юрiйовича +38 06637 l044l

Сумський
Нацiона льний
Аграрний
Унi*ерситет


