
ВИПУСКНИК КОЛЕДЖУ –СТУДЕНТ НАЦІОНАЛЬНОГО
НІВЕРСИТЕТУУ
ІОРЕСУРСІВ Б

 І
РИРОДОКОРИСТУВАННЯП
КРАЇНИУ

МОЖЛИВОСТІ

Одночасне навчання на кафедрі військової 
підготовки, яка готує офіцерів запасу за 
шістьма військово-обліковими 
спеціальностями (термін навчання 2 роки – 
один раз на тиждень).

ПЕРЕВАГИ

1 НАВЧАННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ
Вступ на перший (зі скороченим терміном 
навчання) або другий-третій курс (з 
нормативним терміном навчання на 
вакантні місця). Тривалість навчання 2-3 
роки.

4 ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

Одночасне здобуття другої вищої освіти за 
заочною формою навчання за будь-якою 
спеціальністю за кошти фізичних, 
юридичних осіб. Термін навчання 3 роки.

2 ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

Програми академічної мобільності студентів дають 
можливість академічного обміну (навчання) з кращими 
університетами (договори про партнерство з більше, ніж 
50-ма вишами світу).

6 АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

НУБіП України надає можливість навчатися за 
міжнародними магістерськими програмами в 
університетах США, Німеччини, Японії, Польщі, 
Нідерландів, а по завершенню отримувати «подвійний 
диплом» університету-партнера.

7 ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

Студенти університету проходять практики у 
фермерських господарствах та 
підприємствах за кордоном – у Німеччині, 
Норвегії, Швейцарії, Данії, США, 
Нідерландах, Франції, Фінляндії, Австрії, 
Австралії, Великобританії, Польщі. 

5 ЗАКОРДОННІ ПРАКТИКИ ТА СТАЖУВАННЯ

НУБіП України готує фахівців за освітніми 
ступенями бакалавр – магістр. Дослідницькі 
вміння кращі випускники можуть розвивати, 
продовжуючи навчання в аспірантурі та 
докторантурі. 

3 СТУПЕНЕВА ОСВІТА

Статус національного і дослідницького 
університету. Освітній процес та наукові 
дослідження забезпечують більше 1500 викладачів 
і вчених – з них 17 академіків, 240 докторів наук і 
професорів та 920 кандидатів наук і доцентів.

Зручне розташування студентського кампусу, 
розвинена інфраструктура. 17 навчальних 
корпусів та 11 гуртожитків розміщені у зеленій зоні 
національного природного парку «Голосіївський». 
На території студентського містечка знаходяться 
також наукова бібліотека, студентські їдальні, 
санаторій-профілакторій, спортивний комплекс, 
стадіон, пасіка, стайня та чудовий ботанічний сад. 

Активне та цікаве студентське життя. Стадіон і 
спортивний корпус, футбольні, волейбольні поля, а 
також лісові доріжки для ранкових пробіжок або 
катання на велосипедах – все для підтримки 
доброї фізичної форми. Регулярно проводяться 
змагання з багатьох видів спорту. Є власний 
спортивно-оздоровчий табір на березі Чорного 
моря. Лідерські та управлінські якості можна 
розвивати через самоврядування – у студентській 
та профспілковій організаціях університету.

Перспективи працевлаштування. Диплом НУБіП 
України отримують професіонали своєї справи. 
Допомагають оволодіти спеціальністю, пройти 
практичне навчання і, зрештою, 
працевлаштуватися. Створені при кожному 
факультеті та інституті ради роботодавців з числа 
керівників провідних підприємств.

8 СПОРТ
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До  послуг чудова спортивна база та спортивні секції: 
баскетбол, бокс, боротьба, важка атлетика, волейбол, 
гирьовий спорт, кіокушин карате, легка атлетика, лижні 
гонки, радіоспорт, пауерліфтинг, спортивне орієнтування, 
чирлідинг, теніс настільний, футбол, футзал. 

3 Сучасні лабораторії. Оснащення лабораторій 
сучаним обладнанням та приладами робить 
навчання та наукові дослідження дуже цікавими та 
ефективними.

9 ТВОРЧІСТЬ
Розкриють ваш творчий потенціал і зроблять дозвілля 
цікавим творчі і мистецькі колективи (народний ансамбль 
пісні і танцю, студентський театр, інструментальні 
колективи, духовий оркестр, академічний хор, вокальні 
ансамблі, хореографічні колективи), численні гуртки, 
клуби за інтересами, наукові спільноти. 

10 НАВЧАТИСЯ І ПРАЦЮВАТИ
Якщо ви працюєте під час навчання, то це корисно не 
тільки заради заробітку, а й заради майбутньої кар'єри. 
Випускник з досвідом роботи має безперечні переваги 
перед тим, у кого немає жодного досвіду трудової 
діяльності.



ВИПУСКНИК КОЛЕДЖУ –СТУДЕНТ НАЦІОНАЛЬНОГО
НІВЕРСИТЕТУУ
ІОРЕСУРСІВ Б

 І
РИРОДОКОРИСТУВАННЯП
КРАЇНИУ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

123 Комп'ютерна інженерія

Факультет  інформаційних технологій
121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки 
123 – Комп'ютерна інженерія

071 Облік і оподаткування

Економічний факультет 
071 – Облік і оподаткування (Облік і аудит)
072 – Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

Механіко-технологічний факультет
275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перелік споріднених спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра), 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра (на місця державного замовлення)

Правила прийому на 2022 рік: https://nubip.edu.ua/node/30
Випускникам технікумів і коледжів: https://nubip.edu.ua/node/12942
Контакти приймальної комісії
Адреса: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19 (Навч. корпус №1, кімн. № 12).
www.facebook.com/vstupnubip
( (044) 258-42-63; (044) 527-83-08.
* vstup@nubip.edu.ua.

208 Агроінженерія

Факультет конструювання та дизайну
133 – Галузеве машинобудування

Механіко-технологічний факультет
208 – Агроінженерія

Перелік  спеціальностей, яким надається особлива підтримка
(можливість вступу на місця державного замовлення з будь-якої спеціальності молодшого 
спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) для здобуття освітнього ступеня бакалавра)

Гуманітарно-педагогічний факультет
   015.37 – Професійна освіта (Аграрне 
виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та 
харчові технології )
ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження
   141 – Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка
   144 – Теплоенергетика
   151 – Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології
ННІ лісового і садово-паркового 
господарства
   187 – Деревообробні та меблеві 
технології
   205 – Лісове господарство
   206 – Садово-паркове господарство
Факультет конструювання та дизайну
   133 – Галузеве машинобудування
   192 – Будівництво та цивільна інженерія

За кошти фізичних або юридичних осіб можна вступити на 
будь-яку спеціальність освітнього ступеня Бакалавр.

Механіко-технологічний факультет
   208 – Агроінженерія
   275 – Транспортні технології (за видами)
Агробіологічний факультет
   201 – Агрономія
   203 – Садівництво та виноградарство
Факультет захисту рослин, біотехнологій 
та екології
   101 – Екологія
   162 – Біотехнології та біоінженерія
   202 – Захист і карантин рослин
Факультет землевпорядкування
   193 – Геодезія та землеустрій
Факультет тваринництва та водних 
біоресурсів
   204 – Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва
   207 – Водні біоресурси та аквакультура
Факультет харчових технологій та 
управління якістю продукції АПК
   181 – Харчові технології
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