
 

The cost of studying, accommodation for foreign students in the 2020 - 2021 studying 

year at Sumy National Agrarian University 

Preparatory courses 

Fields of study The cost in USD The cost in USD 

 Ukrainian  English 

Engineering – technical 

profile 

1200$ 1400$ 

Biological profile 1200$ 1400$ 

 

The stationary form of studying 

Educational – qualification 

level 

The cost in USD  

The language of study 

 Ukrainian English 

Bachelor 1500 $ 1600 $ 

Master 

 

(full term of study) 

 (1 year- 1600$) 

 

(2400 $) 

 (1 year -1700$) 

 

(2550 $) 

Master (specialties: 

“Veterinary medicine”  

 (1 year - 1700$) 

 

 (1 year -1700$) 

Master (specialties: 

“Veterinary hygiene, 

sanitation and expertise” 

 

 (1 year- 1700$) 

 

 (1 year -1900$) 

Postgraduate course 2500 $ for 1 year 2500 $ for 1 year 

 

The cost of living in a hostel in the 2021 - 2022 academic year: 

in 2-3-bed rooms: with normal living conditions for a month -  34.04 $, with improved 

living conditions for a month - 39, 12 $, with the conditions of the increased comfort for 

a month - 52, 32 $, for a year of residence - 444, 24 $, payment in USD. 

 

Part-time students "Bachelor" – 950 $. 

 

Part-time students "Master" – 1,600 $. 

 

 



 

Стоимость обучения, проживания для иностранных студентов в 2020 – 2021 

учебном году в Сумском национальном аграрном университете  
 

Подготовительное отделение 

Направление обучения Стоимость  дол. США Стоимость  дол. 

США 

 украинский английский 

Инженерно – технический профиль 1200 $ 1400$ 

Биологический профиль 1200 $ 1400$ 

 

Дневная форма обучения 

Образовательно – 

квалификационный уровень 

Стоимость дол. США  

 

Язык обучения 

 украинский              английский 

Бакалавр 1500 $ 1600 $ 

Магистр 

(весь термин обучения) 

 1 год – 1600 $ 

(2400 $) 

1год- 1700 $ 

(2550 $) 

Магистр (специальности: 

ветеринарная медицина 

Срок обучения - 6 лет 

 (1 год- 1700 $) 

 

(1 год – 1700 $) 

Магистр (специальности: 

ветеринарная гигиена и санитария) 

 ( 1 год- 1700 $)  (1год - 1900$)  

 

Аспирантура 

2500$ – год обучения 2500$- год обучения 

Стоимость проживания в общежитии  в 2021 – 2022 учебном году: 

в 2-3х местных комнатах: обычные условия в месяц – 34,04 $, улучшенные 

условия в месяц – 39,12 $, повышенного комфорта в месяц – 52, 32 $, за год 

проживания –  444, 24 $ , оплата в долларах. 

 

Заочная форма обучения «Бакалавр» – 950 $. 

Заочная форма обучения «Магистр» – 1 600 $. 



 

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

Напрям навчання Вартість  дол. США Вартість  дол. 

США 

 українська англійська 

Інженерно-технічний профіль 1200 $ 1400 $ 

Біологічний  профіль 1200 $ 1400 $ 

 

Денна форма навчання 

Навчально-кваліфікаційний рівень Вартість дол. США  

 

Мова навчання 

 українська             англійська 

Бакалавр 1500 $ 1600 $ 

Магістр 

(увесь термін навчання) 

 (1 рік - 1600$) 

(2400 $) 

 1 рік- 1700$ 

(2550 $) 

Магістр (спеціальності: ветеринарна 

медицина 

Термін навчання - 6 років 

 (1 рік- 1700 $) 

 

(1 рік – 1700 $) 

Магістр (спеціальності: ветеринарна 

гігієна та санітарія) 

 

 (1 рік- 1700 $) 

 

 (1 рік - 1900$)  

 

 

Аспірантура 

2500$ –  рік навчання 2500$- рік навчання 

 

Вартість проживання в гуртожитку в 2021 - 2022 навчальному році: 

в 2-3х-місних кімнатах: звичайні умови в місяць – 34,04 $, поліпшені умови в 

місяць – 39, 12 $, підвищеного комфорту в місяць – 52, 32 $, за рік проживання - 

444, 24 $, оплата в доларах. 

 

Заочна форма навчання «Бакалавр» – 950 $. 

 

Заочна форма навчання «Магістр» – 1 600 $. 


