
Кафедра  
економіки біоресурсів  

і природокористування 
запрошує на навчання за спеціальностями: 

101 – «Екологія» 

ОПП «Екологічна безпека і охорона навколишнього середовища» 

193 – «Геодезія та землеустрій» 

201 – «Агрономія»  

  

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 





101 – «ЕКОЛОГІЯ» 
ОПП – «Екологічна безпека і охорона навколишнього середовища» 
Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 101 «Екологія» 
отримують освітню кваліфікацію «Бакалавра з екології», що дає їм змогу 
ставити завдання та кваліфіковано вирішувати практичні проблеми у сфері 
забезпечення екологічної безпеки і охорони довкілля, використовувати у 
професійній діяльності принципи сталого розвитку та збалансованого 
природокористування для реалізації превентивних заходів з охорони довкілля, 
застосовувати в професійній діяльності положення національного та 
міжнародного законодавства у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, застосовувати еколого-правові норми та ідентифікувати екологічні 
правопорушення, організовувати еколого-орієнтовану господарську діяльність, 
розробляти та реалізувати природоохоронні та ресурсозберігаючі програми, 
забезпечувати ефективний екологічних менеджмент підприємством та 
реалізовувати екологічні маркетингові програми. 



Посади, які можуть обіймати випускники-
екологи: 
 Спеціаліст з виробничо-екологічної безпеки 
 Інженер-еколог 
 Екологічний аудитор 
 Інспектор з охорони природи 
 Інженер з охорони НС 
 Менеджер-еколог на підприємстві 
 Технолог з природоохоронних робіт 
 Спеціаліст відділу екологічного контролю 
 Фахівець з моделювання екологічних систем 
 Спеціаліст лабораторії з охорони 

навколишнього середовища 
 Фахівець з управління 

природокористуванням 
 Експерт з екології 
 Технік-еколог 

Еколог – одна з найбільш затребуваних професій сьогодення  



193 – «Геодезія та землеустрій» 

Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та 
землеустрій» отримують освітню кваліфікацію «Бакалавра з геодезії та 
землеустрою», що дає їм змогу ставити завдання та кваліфіковано вирішувати 
наступні практичні проблеми: 
• розробляти та приймати раціональні рішення щодо розпорядження і 

використання землі та об’єктів нерухомості, обґрунтовувати доцільність їх 
купівлі, продажу чи залучення інвестицій; 

• формувати нормативні землевпорядні й нормативно-кошторисні 
документи; 

• забезпечувати супровід оцінки землі та нерухомого майна, формувати 
обґрунтовані експертні висновки про їх вартість; 

• здійснювати експертизу землі, будівель та споруд на предмет їх 
відповідності будівельним та експлуатаційним нормам; 

• вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити поповнення 
та оновлення даних земельного кадастру. 



Посади, які можуть обіймати випуск-
ники геодезисти-землевпорядники: 
• інженер-геодезист;  
• інженер-землевпорядник;  
• кадастровий реєстратор; 
• експерт з оцінки землі та нерухомого 

майна; 
• керівник земельного відділу  с/г 

підприємства; 
• спеціаліст земельного відділу 

територіальної громади; 
• картограф; редактор карт; 
• топограф; топограф кадастровий;  
• фахівець з геосистемного моніторингу 

навколишнього середовища. 

   Пропонуємо:  
• престижну професію 
• перспективу зарплати від 20 тис. грн в Україні 
• можливість створення власного бізнесу 
• цікаве і насичене студентське життя 



201 – «АГРОНОМІЯ» 

 

Фахівці агрономи мають розв’язувати складні фахові задачі та 
практичні проблеми в галузі сільськогосподарського 
виробництва, володіти методами оцінки стану агрофітоценозів 
та прийомами корегування технологій виробництва 
сільськогосподарських культур з урахуванням ґрунтово-
кліматичних умов зони, програмувати врожай на базі різних 
застосовуваних аграрних технологій. 
За період навчання студенти спеціальності 201 «Агрономія» 
мають змогу проходити практику на базі провідних аграрних 
господарств України, стажуватися та навчатись за кордоном, 
брати участь у міжнародних конференціях і семінарах. 



Посади, які можуть обіймати 
випускники-агрономи: 
• Агроном  
• Агротехнік 
• Агрохімік 
• Агроном з насінництва 
• Агроном із захисту рослин 
• Інспектор служби фітосанітарного 
контролю 
• Регіональний представник 
виробників насіння, добрив, засобів 
захисту рослин 
• Аграрний експерт 
• Експерт з моніторингу якості 
ґрунтів 
• Спеціаліст лабораторії 
моніторингу ґрунтів та якості 
продукції рослинництва 
• Агроном-технолог з переробки 
продукції рослинництва 





Додаткові бали до ЗНО 

Візьми участь в Олімпіаді і поліпши свої шанси  

на навчанням за державним замовленням 

Для вступників на спеціальності  
101- Екологія 
193 – Геодезія та землеустрій 
201 – Агрономія 

передбачена можливість отримання 20 додаткових балів до одного із предметів ЗНО 
(математика, географія, біологія) шляхом участі у Всеукраїнській олімпіаді ТНЕУ.   
Предмети за якими проводиться Олімпіада:   

- Біологія і географія – спеціальність «Екологія» 
- Математика і географія – спеціальність «Геодезія і землевпорядкування» 
- Біологія та математика – спеціальність «Агрономія» 

Детальнішу інформацію про умови участі можна одержати за телефонами у координаторів 
Олімпіади: 

097-827-10-42 – Горун Марія Володимирівна (спеціальність 101) 
067-727-01-27 – Волошин Роман Володимирович (спеціальність 193) 
067-353-50-02 – Пиріг Галина Ігорівна (спеціальність 201) 

   Реєстрація на Олімпіаду https://cutt.ly/Qyha7Er  або  
При вступі на згадані спеціальності передбачено застосування  
галузевого коефіцієнта 1,02 за умови подачі вступних  
документів з пріоритетами 1 або 2.  
           Кафедра у соцмережах (FB) https://cutt.ly/nyhsoPM або  
Завідувач кафедри: Розум Руслан Іванович - 096-563-02-18 
           050-745-21-18 
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