ФАКУЛЬТЕТ САДІВНИЦТВА ТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ
СЛОВАЦЬКИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В М. НІТРА

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
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ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ
Бакалаврські програми навчання:
•
•
•

Садівництво
Ландшафтна інженерія
Ландшафтна та садова архітектура

Магістерські програми:
•
•
•
•
•

Садівництво
Міжнародний магістр наук з садівництва
Ландшафтна інженерія
Садова та ландшафтна архітектура
Біотехнології у садовій та парковій діяльності

Докторські програми навчання:
•
•
•

Садівництво
Ландшафтна інженерія
Садова та ландшафтна архітектура
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САДІВНИЦТВО

Профіль випускника
Випускники представляють собою академічно
освічених фахівців із всестороннім розумінням
і знанням садівництва. За період навчання,
вони освоять сучасні технології вирощування
винограду, овочів, квітів та фруктів, включаючи інтегровані й екологічні системи виробництва, із акцентом на виготовлення якісної сировини та подальше її зберігання. Випускники
набудуть практичних навиків обробки винограду та виробництва вина, акцентуючи увагу
на виробництво високоякісних вин.
Підготовка та працевлаштування випускників
Випускники набувають навичок фахівців у всіх
формах виробництва плодоовочевої продукції
та подальшої її обробки, маркетингу, торгівлі,
досліджень та розведення. Вони можуть претендувати на роботу у приватному секторі,
освіті, урядових структурах та контролюючих
органах ( Центрального контрольно-випробувального інституту сільського господарства).
Також, вони можуть обіймати посади керівників садових центрів, парникових госпо4

дарств та дизайнерів садів, виноградників та
розплідників, або виконувати обов’язки основних технологів у виробництві та зберіганні
вина на малих, середніх та великих винарнях.
Окрім того, випускники можуть надавати консалтингові послуги з вирощування продукції
садівництва, бути радниками з питань створення та функціонування фруктових садів,
виноградників та винних погребів, овочевих
плантацій, фруктових та виноградних розсадників. Випускники також можуть продовжити
навчання в докторантурі.
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МІЖНАРОДНИЙ МАГІСТР
В ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА

Міжнародний магістр наук в галузі садівництва (MSc IHS) – міжуніверситетська міжнародна навчальна програма, що викладається 3
факультетах: факультет садівництва, Університет сільського господарства в Кракові (Польща); факультет садівництва, Університет Менделя у Брно (Чехія); факультет садівництва та
ландшафтного дизайну, Словацький сільськогосподарський університет у Нітрі (Словаччина).
Профіль випускника
Міжнародна навчальна програма зосереджена на освіті та підготовці студентів для подальшого працевлаштування у сфері управління,
торгівлі та послуг, а також в урядових службах на європейському рівні. Основна мета
підготовки полягає в тому, щоб інформувати
студентів про сучасну ситуацію у галузі плодоовочевого виробництва з урахуванням міжнародних аспектів та готувати висококваліфікованих випускників, які зможуть застосувати
отримані знання як в теорії, так і на практиці.
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Підготовка та працевлаштування випускників
Випускники матимуть можливість займати керівні посади в компаніях, що працюють у сфері виробничого садівництва у державному та
приватному секторах. Вони зможуть працевлаштуватись у наукових установах та університетах. Навчальна загальноосвітня програма
має рівень міжнародної та викладається англійською, що в свою чергу дає можливість
опанувати іноземну мову та займати керуючі
позиції будь-де за кордоном.
http://hortmag.eu/
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ЛАНДШАФТНА
ІНЖЕНЕРІЯ

Профіль випускника.
Випускники оволодівають основними знаннями по управлінню водними ресурсами,
захисту ґрунту, повітря та біоти, комплексних
рішень щодо консолідації земель та вирішення технічних проблем за допомогою використання програмних продуктів GIS та CAD. Випускники набувають навичок ідентифікувати
та управляти структурою та елементами ландшафтів їх екологічними, функціональними та
ландшафтно-естетичними характеристиками.
По закінченню випускники вміють розробляти
проектні рішення із врахуванням специфічних характеристик земельних ділянок відповідно до умов сталого розвитку, працювати
над проектами що пов’язані з розвитком
сільських ландшафтів з повним урахуванням
екологічних вимог.
Підготовка та працевлаштування випускників
Випускники отримують всебічні технічні та
екологічні знання, що розширюють можливості їх працевлаштування у сферах пов’язаних
із ландшафтним дизайном, управлінням вод8

ними ресурсами, поводження з відходами,
внесення добрив. Після закінчення навчання
випускники можуть здійснювати оцінку впливу на навколишнє середовище або працювати як незалежні консультанти в державних
організаціях на національному та регіональному рівнях, в органах охорони природи, в
організаціях пов’язаних із , плануванням та
дизайном ландшафтів або в організаціях з
утилізації, переробки та валоризації міських,
сільськогосподарських та промислових відходів. Випускники також можуть працювати над
створенням систем управління навколишнім
середовищем на виробничих підприємствах,
а також в організаціях, що надають послуги
пов’язані із екологією.
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САДОВО – ПАРКОВА
АРХІТЕКТУРА

Профіль випускника
Підготовка фахівців орієнтована на отримання
фахових навиків для роботи у сфері міського
і приміського дизайну, сільського та ландшафтного планування у відповідності до вимог
сталого розвитку. Вони набувають різносторонні знання з теорії формування ландшафтів
та прикладної біології рослин, з акцентом на
їх комбінаторність та естетичний склад. Випускники здатні аналізувати, оцінювати та креативно підходити до створення різних типів
озеленення у міському середовищі, наприклад: парків, ігрових майданчиків, територій
шкіл та санаторіїв, рекреаційних лісів; розробляти проекти щодо оновлення історичних
парків, озеленення індустріальних територій
та формування культурних ландшафтів. Вони
набувають навичок із моделювання та конструювання малих архітектурних форм (споруд), готувати креслення окремих деталей та
формувати пропозиції щодо розвитку проектів, використовуючи 2D та 3D графічні програмні засоби.
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Підготовка та працевлаштування випускників
Випускники всебічно готуються до роботи в
якості авторизованих ландшафтних архітекторів. Після завершення встановленої тривалості навчання та складання іспитів вони можуть
здійснювати господарську діяльність у сфері
проектування та створення зеленої інфраструктури та зелених відкритих просторів різних масштабів у селах, містах та приміських
територіях. Випускники готові до виконання
ролі концептуального персоналу в спеціалізованих установах та державних органах влади, від муніципалітету до державного рівня,
а також у організаціях, що надають послуги
орієнтовані на екологію. Завершення подальшої освіти відкриває можливості для роботи
на викладацьких та дослідницьких посадах в
університетах та наукових установах.
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БІОТЕХНОЛОГІЇ У ПАРКОВІЙ ТА ЛАНДШАФТНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ

Профіль випускника
Випускники отримують знання та навички
щодо принципів розробки дизайну та озеленення населених пунктів та ландшафту на
засадах «зеленого» господарювання. Оволодіють методами та засобами оцінки якості
рослинних матеріалів. Випускники зможуть
проектувати та створювати ландшафти із
збереженням та дотриманням екологічного
балансу систем. Вони зможуть забезпечувати
комплексне управління впровадження, підтримки та реконструкції рослин на всіх етапах
вегетації. Також, випускники володітимуть
знаннями з технологій виготовлення декоративних рослин та дизайну інтер’єру та освоять
інструменти для графічного та усного викладу
своєї роботи.
Підготовка та працевлаштування випускників
Випускники можуть бути представленні як
креативні та творчі спеціалісти, здатні вирішувати різноманітні архітектурні завдання ландшафтного проектування та садівництва. Вони
достатньо кваліфіковані для організації проек12

тів, впровадження та підтримки озеленення
ландшафтів та приміських територій. Можуть
знайти роботу в галузях виробництва та торгівлі декоративними рослинами, приватному
секторі, а також у більш широкій бізнес спільноті.
Випускники також можуть працювати як головними технологами виробництва або
спеціалістами з якісної оцінки насаджень та
репродуктивного матеріалу. Випускники вважатимуться кваліфікованими фахівцями у царині фіто санітарного обслуговування рослин,
а також із оцінки стану й експлуатаційної безпеки багаторічних насаджень у містах.
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РЕЄСТРАЦІЯ

Пряма подача документів (із роздрукованою
заявою) - вартість послуги 35 €
Реєстрація on-line (електронна заява) -вартість
послуги 30 €
ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ОКР МАГІСТР
•
Садово-ландшафтна архітектура
•
Біотехнологія парково-ландшафтного облаштування
•
Ландшафтна інженерія
•
Садівництво
•
Міжнародна магістерська програма Наука Садівництва
Детальна інформація:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/
Контактна особа:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
заступник декана з навчальної роботи
roberta.stepankova@uniag.sk
phone no. +421 37 641 5429
Державні стипендії для словаків, що живуть
за кордоном
Державні стипендії на 2019/2020 навчальний
рік
Бакалавр, магістр: місячна стипендія - 280 €;
•
•
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Одноразова виплата вступного внеску
вСловацькій Республіці: 35 €;
Одноразова виплата випускного внеску в
Словацькій Республіці: 100 €;

•

Бонуси за результатами навчання у співідношенні до середьного результату 1,3
+ 50 €/ щомісячно.

Мовна та навчальна підготовка для всіх навчальних рівнів в університеті (підготовче віділення):
•
•

Місячна стипендія 330 €;
Одноразова виплата вступного внеску в
Словацькій Республіці: 35 €;

СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНА
СТИПЕНДІЯ ЗАПРОВАДЖЕНА ФАКУЛЬЕТОМ
•
•

Навчальна стипендія на 2019 рік - 470€
та 370 €;
Спеціальні стипендії за поданням факультету за відмінні результати у науковій, дослідницькій та творчій діяльності.
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ПРОЖВАННЯ
В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ
СТУДМІСТЕЧКУ
http://www.uniag.sk/sk/SD-Mladost/
від 30,50 € за ліжко в місяць

http://www.uniag.sk/sk/sd-polnohospodar/
120 € за ліжко на місяць

http://www.uniag.sk/sk/sd-bernolak/
від 35,00 € за ліжко в місяць

http://www.uniag.sk/sk/SD-Akademicka/
68,00 € за ліжко в місяць

ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ
•
•
•
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Їдальні розташовані у 2 гуртожитках;
Вибір із 5 страв на обід та вечерю (
м’ясні страви, без м’яса та вегетаріанські страви);
Ціна за страву 0,79 – 1,92 €.

17

УНІВЕРСИТЕТЬСКИЙ
СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР

http://www.uniag.sk/sk/centrum-univerzitnehosportu/
Безкоштовні спортивні занняття в рамках навчального процесу під керівництвом кваліфікованих інструкторів.
Плавання, силові тренування, футбол, волейбол, боді-білдинг, аквааеробіка, флорбол,
пляжний волейбол і багато інших.
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Детальна інформація:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/
Контакт для комунікації словацькою та англійською мовами:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
заступник декана з навчання,
roberta.stepankova@uniag.sk
phone no. +421 37 641 5429
Контакт для комунікації українською мовою:
Bc. Kseniia Opanasenko
ksopanasenko@gmail.com
+421 944 791 553

