
Кафедра агрохімії і ґрунтознавства 
є випускною кафедрою, яка випускає 
висококваліфікованих фахівців за 
спеціальністю 201 – «Агрономія» та 
освітніми рівнями: 
Бакалавр – кваліфікація «Технолог з 
агрономії», 
Магістр – кваліфікація «Дослідник з 
агрохімії і ґрунтознавства»: 
спеціалізації: «Агрохімсервіс», 
«Моніторинг ґрунтів і відновлення їх 
родючості». 

Ліцензований набір на стаціонарну 
форму навчання 30, а на заочну 20 чоловік. 

Обсяг державного замовлення на денній 
формі навчання становить 15 чоловік. 

 
Науковий потенціал кафедри 

До навчально-наукового процесу 
залучено докторів наук, професорів, 
кандидатів наук. 

При кафедрі функціонує аспірантура 
за спеціальністю «Землеробство», що 
дозволяє готувати фахівців вищої 
категорії. 

 
Сфера діяльності кафедри 

Кафедра співпрацює з навчальними 
та науково-виробничими закладами 
України та за її межами. Студенти 
мають можливість проходити виробничу 
практику на підприємствах України, 
Голландії, Англії, Німеччини, Польщі, 
Румунії. 

Працівники кафедри проводять 
науково-дослідну роботу з науково-
технічних програм, міжнародних грантів. 

Розробляють технології з 
вирощування основних 
сільськогосподарських культур, а також 
проекти використання схилових земель, 
осушених мінеральних ґрунтів і 
відтворення родючості деградованих 
земель. До наукової роботи активно 
залучаються студенти кафедри. 

Наукові досягнення впроваджуються 
у виробничий та науковий процес. 

 
Сфера працевлаштування  

випускників: 

• Головне управління  
Держгеокадастру у Івано-
Франківській області ; 

• ДП «Івано-Франківський 
науково-дослідний та 
проектний  
інститут землеустрою» ; 

• Івано-Франківська філія  
державної установи «Інститут  
охорони ґрунтів України» ; 

• Районні відділи земельних  
ресурсів; 

• Інформаційні кадастрові 
центри; 

• Департамент агропромислового 
розвитку області ;   

• Головне  управління  
Держспоживслужби області ; 

• Екологічні інспекції з раціонального 
використання і охорони земель; 

• Обласні управління водних  
ресурсів; 

• Господарства, агрофірми,  
агрохолдинги, асоціації, селищні 
ради;  

• Сортодільниці  області;   

• Дорадчі служби ; 

• Науково-дослідні інститути ; 

• Технікуми і коледжі ;  

• Банки, що кредитують аграрний 
сектор . 
Обдаровані студенти можуть 

продовжити навчання в аспірантурі. 
 

Умови вступу 

зовнішнє незалежне оцінювання  з предметів 

– українська мова і література 
– біологія (профільний) 
– хімія, або математика 
 

Вартість навчання:  
бакалавр 

денна форма навчання – 11900 грн. 
заочна форма навчання – 8200 грн. 

магістр 

денна форма навчання – 15100 грн. 
заочна форма навчання – 10100 грн. 

 
Поштова адреса: 

76008, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201 

ДВНЗ «Прикарпатський національний  
університет імені Василя Стефаника», 

Факультет природничих наук 
 

кафедра агрохімії і ґрунтознавства 
e-mail: agrosoil2001@gmail.com 

https://kag.pnu.edu.ua 
Телефон для довідок: (0342) 59-61-66 
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Вручення дипломів магістра 
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