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Кафедра педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП 

України запрошує на навчання обдаровану талановиту молодь, випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів та коледжів за спеціальністю 
«Професійна освіта» (Спеціалізація «Технологія виробництва і переробки 
продуктів сільського господарства»). Переваги навчання у нас полягають у 
тому, що випускник отримує дві спеціальності одночасно.  Так,  він 
здобуває фах у галузі сільського господарства і агропромислового комплексу 
і зможе працювати на різних посадах в агрофірмах, фермерських 
господарствах, органах управління агропромисловою галуззю, а також 
отримує гуманітарну освіту і зможе працювати на посаді викладача вищого 
аграрного навчального закладу та на керівних посадах в системі управління 
вищою освітою України. Крім того, спеціальність «Професійна освіта» 
визнана у державі як пріоритетна, тому підготовка фахівців здійснюється, 
в основному, за бюджетні кошти не денній і заочній формі навчання. Ще 
однією важливою перевагою пропонованої спеціальності є те, що на базі 
молодшого спеціаліста навчання відбувається за скороченим терміном (з 
другого курсу). Прийом здійснюється за результатами внутрішніх 
вступних випробувань (липень-серпень) без сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання.  

Після отримання освітнього ступеню «Бакалавр», випускники 
спеціальності «Професійна освіта» зможуть навчатись, здобуваючи 
наступний освітній ступінь – «Магістра»,  за ще однією випусковою 
спеціальністю  кафедри – «Науки про освіту» (Спеціалізація «Педагогіка 
вищої школи»), або будь-якою іншою аграрною чи природоохоронною 
магістерською спеціальністю Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 

Випускники загальноосвітніх шкіл, для того, щоб стати студентом 
НУБіП за спеціальністю 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і 
переробки продуктів сільського господарства) мають успішно скласти ЗНО з 
наступних предметів:  
· української мови та літератури (обов’язково);  
· історія України (обов’язково);  
· іноземної мови або математики (за вибором). 

Випускники коледжів на базі освітнього ступеню «Молодший 
спеціаліст» зараховуються на 2 курс за результатами внутрішніх вступних 
випробувань, які будуть складатися в університеті. 

Прийом документів розпочинається з 12 червня 2017 року. Для цього 
слід подати в електронному вигляді документи на вступ, визначивши 
НУБіП України і спеціальність «Професійна освіти» першим 
пріоритетом:  
· заяву про вступ; 



· копію документа, що посвідчує особу (1, 2 сторінки та місце 
реєстрації у 3 екземплярах); 
· копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 
копію додатка до нього; 
· копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 
· чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
· копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (3 
екземпляри).  

Усі копії документів, які подаються при вступі до НУБіП України, 
засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без 
пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

Наші студенти вивчатимуть дисципліни, що передбачатимуть набуття 
загальнонаукових, світоглядних і фаховоорієнтованих, а також мовних і 
управлінських компетентностей, універсальних виробничих навичок в 
агропромисловій галузі та базових навичок дослідника і педагога. 
Викладання дисциплін забезпечують академіки, члени-кореспонденти, 
доктори і кандидати наук, професори і доценти. 

Найталановитіші абітурієнти стануть нашими студентами і протягом 
кількох років вивчатимуть: 

‒ міркування про лідерство та адміністрування; 
– загальна та професійна педагогіка; 
– організація виховної роботи у навчальних закладах; 
– управління навчальними закладами; 
– психологія; 
– законодавча база управління навчальними закладами; 
– історія педагогіки та освіти в Україні;  
– технології викладання фахових дисциплін; 
– професійно-педагогічна етика; 
– вікова та педагогічна психологія; 
– плодівництво і овочівництво; 
– механізація, електрифікація та автоматизація сільського виробництва; 
– рослинництво; 
– ґрунтознавство з основами геології; 
– технології зберігання та переробки продукції рослинництва; 
– охорона навколишнього середовища і збалансоване 

природокористування; 
– управління якістю сільськогосподарських продуктів тощо. 

 
Після завершення навчання наші випускники можуть обіймати посади: 
‒ викладача професійного навчально-виховного закладу;  
‒ викладача професійно-технічного навчального закладу;  



‒ методиста заочних шкіл і відділень;  
‒ молодшого наукового співробітника;  
‒ викладача;  
‒ вихователя-методиста; 
‒ методиста; 
‒ інспектора середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних 
закладів;  
‒ інспектора-методиста; 
 працювати: 
‒ у професійних навчально-виховних закладах;  
‒ на підприємствах та організаціях; 
‒ у консультаційних центрах;  
‒ науково-дослідних закладах;  
‒ в установах із питань виконання покарань;  
‒ в юридичних установах із надання експертних послуг.  

За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном 527-83-55 або 
написавши листа на pedagogic@ukr.net.  
  

Завітайте на кафедру педагогіки за адресою м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15, навчальний корпус № 3, 111 к.  

Працюємо у робочі дні з 9:00 до 17:00. 
  
Правила прийому в університет за посиланням https://nubip.edu.ua/entrant. 
 

Чекаємо на вас! 
 

http://nubip.edu.ua/entrant

