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

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ

СТУДІЙНІ ПРОГРАМИ
Бакалаврські програми навчання
•
•
•

Садівництво
Ландшафтна інженерія
Ландшафтна та садова архітектура

Магістерські програми навчання
•
•
•
•
•

Садівництво
Міжнародна магістерська програма Наука садівництва
Ландшафтна інженерія
Ландшафтна та садова архітектура
Біотехнологія у парковій та ландшафтній діяльності

Докторські програми навчання
•
•
•

Садівництво
Ландшафтна інженерія
Садова та ландшафтна архітектура
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ЛАНДШАФТНА ТА
САДОВА АРХІТЕКТУРА

ПРОФІЛЬ ВИПУСКНИКА:
Випускники програми «Ландшафтна та садова архітектура» отримають гуманітарні знання та кваліфікаційні навики із основ дизайну,
розвинуть творчі здібності та пройдуть курс
необхідних технічних та технологічних дисциплін: з природничих та технічних наук, теорії
ландшафту, графічного дизайну, архітектурних
креслень та деталей будівництва. По завершенню навчання студенти знатимуть історію
та теорії садівництва, принципи садово-паркового та ландшафтного дизайну, вивчать асортимент рослин (рідні та інтродуковані види),
які використовуються в садовому та ландшафтному дизайні, а також відповідні методики
посадки та догляду за ними. Навчання здійснюватиметься із використанням відповідних
комп’ютерних програм та графічного програмного забезпечення.

ОКС Бакалавр: LANDSCAPE AND GARDEN
ARCHITECTURE / Садівництво та ландшафтний дизайн
Акредитовано в Спілці Європейською Фонду
Ландшафтної Архітектури
Термін навчання: 4 роки

НАПРЯМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Умови вступу: за результатами творчого іспиту (Перша частина: графічний малюнок олівцем із нанесенням тіней, живий та не живий
об’єкт; Частина друга: Створення композиції)

Випускники можуть працювати в професійних
командах, а також керувати власним бізнесом
у галузі проектування житлових садів. Їх кваліфікація дозволятиме вирішувати прості ландшафтно –архітектурні завдання за допомогою
креслень або використання комп’ютерної графіки. Вони можуть проектувати невеликі архітектурні споруди; працювати в професійних
колективах, брати участь у діяльності, пов’язаної з охороною навколишнього середовища та
технічним обслуговуванням, керувати приватним бізнесом у галузях
озеленення та ландшафтного дизайну.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Теорія ландшафтного дизайну;
Графічний дизайн;
Архітектурне проектування та конструювання;
Історія та теорія садівництва;
Принципи садівництва та ландшафтного
дизайну
Вивчення рослинного асортименту (місцеві види та інтродуценти)
Технології посадки та вирощування
Комп’ютерне та графічне програмування

Подача заявок до 28 лютого 2019
Творчий іспит 25-26 квітня 2019

3

САДІВНИЦТВО

ПРОФІЛЬ ВИПУСКНИКА:
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Мета навчання – підготовка академічно кваліфікованих фахівців в галузі садівництва. Випускники набувають знань та практичних навичок
із безпечного вирощування та культивування
садових культур, включаючи безпечне застосування добрив та засобів захисту рослин, у
галузях виноградарства, садівництва, квітництва, озеленення, ландшафтного дизайну та
виробництва ароматичних рослин. Випускник
набувають кваліфікацію для оперативного
управління вирощування плодових культур на
відкритому ґрунті із використанням новітніх
технологій відтворення у різних галузях садівництва, а також, освоюють основи технології
вирощування та переробки винограду

ОКС Бакалавр: LANDSCAPE ENGINEERING/
Ландшафтні технології
Термін навчання: 3 роки

НАПРЯМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

•

Набута підготовка дозволяє випускникам проявити свою компетентність у якості технічного спеціалістів в садівничих господарствах та
консультантами галузях овочівництва, вирощування плодово-ягідних культур, декоративних рослин та винограду. Вони також можуть
працювати технічними спеціалістами із організації зберігання садової продукції та у якості консультантів-спеціалістів для державних
та регіональних сервісів. Набута кваліфікація
дозволяє отримати кваліфіковану роботу у
організаціях пов’язаних із і маркетингом, торгівлею, обробкою, дослідженнями та освітою
у сфері садівництва.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Вирощування
сільськогосподарських
рослин
Застосування добрив відповідно до умов
безпечного вирощування
Виноградарство
Плодівництво
Квітникарство
Овочівництво
Виробництво продукції ароматичних
рослин
Управління виробництвом у відкритих
польових умовах
Новітні технології відтворення в різних
секторах садівництва
Методи переробки винограду та виробництво вина

Умови вступу: вступ здійснюється відповідно
до середнього балу оцінок атестату про середню шкільну освіту, за 9-11 клас навчання.
Подача заявок: на проходження першого туру
– до 14 червня 2019 року; на проходження
другого туру до 9 серпня 2019 року
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ЛАНДШАФТНА
ІНЖЕНЕРІЯ
ПРОФІЛЬ ВИПУСКНИКА:
Випускники отримають комплексні знання
щодо компонентів ландшафту та навики щодо
їх аналізу, планування, управління та захисту.
Отриманні знання базуються на вивченні біологічних та технічних дисциплін, які дають
можливість комплексних рішень для формування ландшафтів на сільських територіях відповідно до вимог сталого розвитку та чинного
законодавства Словаччини та ЄС.
Випускники отримають теоретичні та практичні знання з управління водними ресурсами ландшафту; захисту ґрунту, води та якості
повітря; поводження з відходами; організації,
використання та вдосконалення ґрунтового
фонду земельних ресурсів та оцінки якості
навколишнього середовища та її компонентів. Вони також, набувають навичок у галузі
інформаційних технологій, CAD дизайну та ГІС
технологій щодо аналізу та оцінки всіх видів
діяльності, пов’язаних із ландшафтним проектуванням та навколишнім середовищем,
і з акцентом на регулювання водного режиму, відновленням та компенсацією дефіциту
природніх ресурсів, розробки та застосування
оптимальних протипаводкових заходів.
НАПРЯМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
Отримані знання та навики дозволять випускникам працювати:
•
у державному та приватному секторах
(проектні, інвестиційні та постачальницькі організації орієнтовані на збереження
та захист компонентів ландшафту, управління водними ресурсами та відходами,
реабілітацію, відновлення та ландшафтне проектування;
•
у сфері управління та експлуатації підрозділів управління водними ресурсами (наприклад, водозбірні підприємства,
управління
гідрологічними
оздоровчими об’єктами, гідромеліоративноговодопостачаннятанапідприємствах
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•

•

•

пов’язаних із управління водними ресурсами);
в державних установах та в комерційній
сфері у підрозділах по формуванню кадастрів лісового господарства, відходів,
навколишнього середовища, земельних
ресурсів та центрів їх обслуговування;
у консультативних та дорадчих службах,
зокрема в питаннях охорони навколишнього середовища, оцінки впливу діяльності на навколишнє середовище, управління вторинною сировиною, захисту та
оцінки земельних ресурсів;
в організаціях, орієнтованих на надання
послуг щодо меліорації та інжинірингу
водного господарства.

ОКС Бакалавр: LANDSCAPE ENGINEERING/
Ландшафтні технології
Термін навчання: 3 роки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компоненти ландшафту;
Водні ресурси і управління відходами;
Захист грунтів;
Відходи і якість повітря;
Поводження із відходами;
Організація, використання і поліпшення
землі
Фонд земельних ресурсів ;
Оцінка якості навколишнього середовища;
Інформаційні технології;
Розробка CAD, Географічні Інформаційні
Системи

Умови вступу: вступ здійснюється відповідно
до середнього балу оцінок атестату про середню шкільну освіту, за 9-11 клас навчання.
Подача заявок: на проходження першого туру
– до 14 червня 2019 року; на проходження
другого туру до 9 серпня 2019 року.
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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. Robersta Štěpánková, PhD.
заступник декана з навчання,
robersta.stepankova@uniag.sk
phone no. +421 37 641 5429
Державні стипендії для словаків, що живуть
за кордоном
Державні стипендії на 2019/2020 навчальний
рік на здобуття ступеня бакалавра та магістра:
Місячна стипендія: 280 €;
•
•
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Одноразова виплата вступного внеску в
Словацькій 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 280 €;
Одноразова виплата вступного внеску в
Словацькій Республіці: 35 €;

•
Детальна інформація:
https://www.minedu.sk/stipendia-vlady-sr-prezahranicnych-studentov/
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.

9

ПРОЖВАННЯ
В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ
СТУДМІСТЕЧКУ
http://www.uniag.sk/sk/SD-Mladost/
від 31 € за ліжко в місяць

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

http://www.uniag.sk/sk/sd-bernolak/
від 36,50 € за ліжко в місяць

http://www.uniag.sk/sk/SD-Akademicka/
69,00 € 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 €.
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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. Robersta 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

