
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
ПРОГРАМА 

заходів щодо відзначення 120-річчя 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

м. Київ, Україна                                                             22-25 травня 2018 р. 
 

22 травня 2018 р. (вівторок) 
900 – 1300 Ярмарок вакансій (вестибюль навчального корпусу № 10) 
1300 – 1400 Студентський флешмоб «Нашій Альма-матер – 120»  

(стадіон НУБіП України) 
23 травня 2018 р. (середа) 

1000 – 1700 

 

 

900 – 1700 

Відкриття Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку 
третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя». Пленарнезасідання 
(ауд. 309 навч. корпус № 3 НУБіП України) 
Виставка наукових досягнень НУБіП України (хол третього поверху навч. корпус № 3 
НУБіП України) 

24 травня 2018 р. (четвер) 
900 – 1300 Міжнародна науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку третього 

тисячоліття: виклики для університетів наук про життя». Секційнізасідання 
(факультети, ННІ НУБіП України) 

900 – 1730 Презентація матеріалів і виробів, присвячених 120-й річниці Університету: 
ювілейної монети, пам’ятної медалі «НУБіП України – 120 років» 
відеофільму «Національному університету біоресурсів і природокористування − 120 
років» 
каталогу видатних випускників університету «Слава університету – його 
випускники» 
книги «Національний університет біоресурсів і природокористування НУБіП України 
– 120 років. Історія поколінь» 
фотоальбому «НУБіП України – 120 років» 
фотовиставки «Національному університету біоресурсів і природокористування − 
120 років» 
             (хол третього поверху навч. корпус № 3 НУБіП України) 

1200 – 1400 Офіційні вітання ректорату міжнародними делегаціями і гостями свята (ауд. 309 
навч. корпус № 3 НУБіП України) 

1400 – 1500 Відзначення науково-педагогічних (педагогічних) працівників і співробітників НУБіП 
України університетськими та відомчими відзнаками  
(ауд. 309 навч. корпус № 3 НУБіП України) 

1500 – 1730 Урочиста Академія (розширене засідання Вченої ради НУБіП України) з нагоди 120-
річчя заснування університету (вручення державних нагород, вітання колективів, 
святковий концерт) 
(актова зала навч. корпус № 3 НУБіП України) 

1800 – 2000 Урочистий прийом гостей свята  

25 травня 2018 р. (п’ятниця) 
900 – 1300 Зустрічі із випускниками, роботодавцями, знайомство гостей з університетом 
1000 – 1200 Закриття Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку 

третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя». Пленарне засідання 
(звіти керівників секцій, підведення підсумків роботи конференції; прес-
конференція, інтерв’ю для телебачення) 
(ауд. 309 навч. корпус № 3 НУБіП України) 



1100 – 1200 Засідання Ради ректорів аграрних закладів вищої освіти, присвячене розвитку 
аграрної освіти України та святкуванню 120 річниці університету  
(ауд. 213 навч. корпус № 3 НУБіП України) 

1300– 1330 Відкриття пам’ятників видатним науковцям на Алеї слави університету  
1330– 1400 Відвідування гостями свята Ботанічного саду НУБіП України 
1400 – 2300 Театралізоване свято «День університету» 
1400 – 1430 Відкриття свята за участі керівників держави та міжнародних гостей 
1430 – 1700 Огляд гостями свята виставки досягнень факультетів, інститутів і відокремлених 

підрозділів 
1430 – 1630 Спортивні змагання – «Найкраща студентська спортивна група» 
1430 – 1600 Дитячі розваги 
1445 – 1530 Інтелектуальні змагання для науково-педагогічних працівників «Судоку» 
1500 – 1630 Спортивно-розважальні заходи: корпоративна сила; перетягування канату для 

спортивних груп 
1500 – 1600 Презентація кафедри військової підготовки 
1500 – 1700 Конкурс із приготування козацької каші 
1930 – 2300 Культурно-мистецька програма BigBassNUBiPFestival 

26 травня 2018 р. (субота) 

1000 – 1400 Екскурсії гостей свята по м. Києву 

 


