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В университете действуют учебные и опытные 
лаборатории с уникальным оборудованием 
практически по всем направлениям учебного 
процесса, учебно-опытное хозяйство с 
площадью землепользования 533 га.
Студенты имеют возможность не только 
получить теоретические знания, но и закрепить 
их на практике в лучших предприятиях Украины 
и целого ряда стран Европы и Америки, с 
которыми университет плодотворно 
сотрудничает.

Университетский студенческий городок 
включает:
5 учебных корпусов, стадионы, лаборатории,
4 общежития на 1800 мест.
В общежитиях к услугам проживающих 
предоставляются двух-, трёхместные комнаты 
(с подключением к Интернету и телевидению), 
которые оборудованы современной мебелью,
душевыми, кухнями. 
В каждом общежитии работают прачечная, 
читальный зал библиотеки.
В университете работают кафе, студенческий 
клуб, спорткомплекс.

Адрес: 40021, Украина, г. Сумы, 
ул. Герасима Кондратьева, 160

Телефон: +38 (0542) 70-10-44, 
+38 (0542) 70-10-48

E-mail: interstud2011@gmail.com

Подготовка иностранных студентов в университете:

На подготовительном отделении осуществляется подготовка иностранных граждан для поступления в вузы Украины

snau.edu.ua

Видеопрезентация на YouTube.com
на канале 

Sumy National Agrarian University:
«Welcome to SNAU»

Официальный сайт СНАУ:

Сумский национальный аграрный университет (СНАУ) – одно из ведущих украинских высших учебных заведений – проводит подготовку высококвалифицированных специалистов 
для агропромышленного комплекса и других отраслей с углубленным изучением иностранных языков и информатики по аккредитованным специальностям.

Уровень аккредитации: высший (четвертый). Форма собственности: государственная

Основными преимуществами обучения в Сумском национальном аграрном университете являются:

tвысококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, который осуществляет подготовку будущих специалистов с 
использованием новейших технологий и мирового опыта;
tмощная университетская база, позволяющая студентам проходить производственную практику, получать практические навыки по 
специальности, а также вести активную научно-исследовательскую деятельность;
tвсесторонне организованная студенческая жизнь (культурные, спортивные, развлекательные мероприятия);
tналичие студенческого городка, который компактно объединяет в себе учебные корпуса, библиотеки, стадионы и спортивные площадки, 
общежития с благоустроенными комнатами, студенческую столовую и кафе, медицинскую службу;
tудобное расположение университета в городе. Вблизи находятся супермаркеты, торговые центры, аптеки, банки, культурно-
развлекательные заведения, спортивные сооружения.

ÑÓÌÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÀÃÐÀÐÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

facebook.com/groups/593295517491343

Название специальности Язык обучения
Бакалавр

Право украинский, английский
Международное право украинский, английский
Экономика украинский, английский
Маркетинг украинский, английский
Финансы, банковское

 

дело

 

и

 

страхование

 

украинский, английский
Учёт и налогообложение

 

украинский, английский
Менеджмент украинский, английский
Экология украинский, английский
Агрономия украинский, английский
Садово-парковое

 

хозяйство

 

украинский, английский
Защита и карантин

 

растений

 

украинский, английский
Пищевые технологии

 

украинский, английский
Ветеринарная медицина

 

украинский, английский
Строительство

 

и

 

гражданская

 

инженерия

 

Архитектура и градостроительство

 

Транспортные технологии

 

Электроэнергетика,
 

электротехника
 

та электромеханика 
Агроинженерия украинский
Геодезия и землеустройство украинский
Технология производства и переработки
продукции животноводства

украинский

Название специальности Язык обучения
Магистр

Право украинский, английский
Экономика украинский, английский
Маркетинг украинский, английский
Финансы, банковское дело и страхование украинский, английский
Учёт и налогообложение

 

украинский, английский
Менеджмент организаций и

 

администрирование
украинский, английский

Административный менеджмент

 

украинский, английский
Агрономия украинский, английский
Садово-парковое хозяйство

 

украинский, английский
Ветеринарная медицина

 

украинский, английский
Строительство и гражданская

 

инженерия

 

Архитектура и градостроительство

 

украинский
Электроэнергетика, электротехника

 

та электромеханика
Агроинженерия украинский
Геодезия и землеустройство украинский
Технология производства и переработки
продукции животноводства

украинский

Пищевые технологии украинский, английский

украинский

украинский
украинский
украинский

украинский

украинский
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В університеті діють навчальні та дослідні 
лабораторії з унікальним обладнанням
практично в усіх напрямках навчального 
процесу, навчально-дослідне господарство з 
площею землекористування
533 га. Студенти мають можливість не
тільки отримати теоретичні знання, а й
закріпити їх на практиці в кращих підприємствах 
України та цілого ряду країн
Європи та Америки, з якими університет
плідно співпрацює.

Університетське студентське містечко вміщує:
5 навчальних корпусів, стадіони, лабораторії, 
4 гуртожитки на 1800 місць.
У гуртожитках до послуг проживаючих
надаються двох-трьохмісні кімнати (з 
підключенням до Інтернету і телебачення),
які обладнані сучасними меблями, душовими, 
кухнями.
У кожному гуртожитку працюють пральня, 
читальний зал бібліотеки.
В університеті працюють кафе, студентський 
клуб, спорткомплекс.

Адреса: 40021, Україна, м. Суми,
вул. Герасима Кондратьєва, 160

Телефон: +38 (0542) 70-10-44,
+38 (0542) 70-10-48

E-mail: interstud2011@gmail.com

Підготовка іноземних студентів в університеті:

На підготовчому відділенні здійснюється підготовка іноземних громадян для вступу до вузів України.

snau.edu.ua

Відеопрезентація на YouTube.com
на канале 

Sumy National Agrarian University:
«Welcome to SNAU»

Офіційний сайт СНАУ:

Сумський національний аграрний університет (СНАУ) - один із провідних українських вищих навчальних закладів - проводить підготовку висококваліфікованих фахівців 
для агропромислового комплексу та інших галузей з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики за акредитованими спеціальностям.

Рівень акредитації: вищий (четвертий). Форма власності: державна.

Основними перевагами навчання в Сумському національному аграрному університеті є:

t висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який здійснює підготовку майбутніх фахівців з використанням новітніх 
технологій і світового досвіду;
t потужна університетська база, що дозволяє студентам проходити виробничу практику, отримувати практичні навички за фахом, а також 
вести активну науково-дослідну діяльність;
t всебічно організоване студентське життя (культурні, спортивні, розважальні заходи); 
t наявність студентського містечка, який компактно об'єднує в собі навчальні корпуси, бібліотеки, стадіони та спортивні майданчики, 
гуртожитки з упорядкованими кімнатами, студентську їдальню та кафе, медичну службу;
t зручне розташування університету в місті. Поблизу знаходяться супермаркети, торговельні центри, аптеки, банки, культурно-розважальні 
заклади, спортивні споруди.

ÑÓÌÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ

facebook.com/groups/593295517491343

Назва спеціальності Мова навчання

PhD

Менеджмент

 

українська,

 

англійська

Харчові технології

 

українська,

 

англійська

Агрономія українська,

 

англійська

Захист і карантин

 

рослин

 

українська,

 

англійська

Ветеринарна

 
медицина

 
українська,

 
англійська

Технологія виробництва
 

і
 

переробки
 

продукції
 

тваринництва
українська

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза українська, англійська

Назва спеціальності Мова навчання
Бакалавр

Право українська, англійська
Міжнародне право українська, англійська
Економіка українська, англійська
Маркетинг українська, англійська
Фінанси, банківська справа і страхування українська, англійська
Облік та оподаткування українська, англійська
Менеджмент українська, англійська
Екологія українська, англійська
Агрономія українська, англійська
Садово-паркове господарство

 

українська, англійська
Захист і карантин рослин

 

українська, англійська
Харчові технології українська, англійська
Ветеринарна медицина українська, англійська
Будівництво та цивільна інженерія

 

Архітектура та містобудування

 

українська

Транспортні технології
Електроенергетіка, електротехніка та
електромеханіка
Агроінженерія українська
Геодезія та землеустрій українська
Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва

українська

Назва спеціальності Мова навчання
Магістр

Право українська, англійська
Економіка українська, англійська
Маркетинг українська, англійська
Фінанси, банківська справа і
страхування

українська, англійська

Облік та оподаткування

 

українська, англійська
Менеджмент організацій

 

та адміністрування

 

українська, англійська
Адміністративний менеджмент

 

українська, англійська
Агрономія українська, англійська
Садово-паркове господарство

 

українська, англійська
Захист і карантин рослин

 

українська, англійська
Ветеринарна медицина

 

українська, англійська
Будівництво та цивільна

 

інженерія

 

Архітектура та містобудування

 

українська
Транспортні технології

 

Електроенергетіка, електротехніка
та електромеханіка
Агроінженерія українська
Геодезія та землеустрій українська
Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва

українська

Харчові технології українська, англійська

українська

українська

українська

українська

українська

українська


