
 

Чому обираємо НУБіП України  
першим пріоритетом: 

 

 Має статус національного і дослідницького 
університету 
Навчальний процес забезпечують понад півтори тисячі 

науково-педагогічних працівників, з них - 17 академіків, 

240 докторів наук, професорів, 920 кандидатів наук, 

доцентів. 
 

 Функціонують підготовчі курси для 
успішного складання ЗНО 
До 10 додаткових балів до результатів ЗНО. 
 

 Унікальні освітні пропозиції 
Можливість паралельно отримати другу вищу освіту. 

Продовження навчання в магістратурі та аспірантурі.  

Можливість отримати військову спеціальність на кафедрі 

військової підготовки з присвоєнням звання офіцера 

запасу. 

  

 Можливість отримати подвійний диплом  
НУБіП України має партнерські угоди з понад 150 

університетами світу для навчання студентів за 

міжнародними програмами з можливістю отримання 

подвійного диплома, який визнається у ЄС, США, 

Канаді, Японії й інших країнах. 
 

 Активне та цікаве студентське життя 
100% забезпечення гуртожитком. До послуг студентів – 

спортивні секції, творчі й мистецькі колективи, численні 

гуртки, клуби за інтересами, наукові спільноти. 

  

Чому обираємо агробіологічний 
факультет першим пріоритетом: 

 

 Найбільший в Україні обсяг держзамовлення за 
спеціальностями (223 бюджетних місця: 163 – на 
основі повної загальної середньої освіти, 60 – на 
основі ОКР молодшого спеціаліста). 
 Славні традиції підготовки фахівців з агрономії 
й садівництва,  біля витоків яких стояли              
Д.І. Менделєєв і В.Л.  Симиренко.  
 Високий фаховий рівень викладачів факультету 
(7 академіків і чл.-кор . НААН  України,  24 
професори, доктори наук, 89 доцентів, кандидатів 
наук). 
 Навчання у сучасних лабораторіях університету  
і навчально-дослідних господарств. Залучення у 
навчальний процес наукових і виробничих баз 
науково-дослідних установ та провідних аграрних 
компаній: Байєр, Сингента, Кернел, Євраліс, 
Лімагрейн  та ін. 
 Дуальна система освіти, що поєднує навчання і 
роботу-стажування на виробництві.  
 Унікальні для аграрних вузів України 
спеціалізації: біоенергетичне рослинництво, точне 
землеробство, селекція і генетика, агрохімсервіс і 
охорона ґрунтів, грибівництво, квітникарство.  

  
 Високий попит на фахівців агрономічних та 
плодоовочевих спеціальностей і висока  заробітна 
плата (15-50 тис. грн . щомісяця). 
 Сприяння працевлаштуванню випускників у 
всесвітньо  відомих  компаніях-партнерах 
факультету:  Байєр, Монсанто, Сингента, Кернел, 
Каргіл, Євраліс, Маїс  та ін.  
 Широкий спектр успішного працевлаштування: 
агрономи, фермери, керівники агропідприємств, 
агроменеджери, експерти, ґрунтознавці ,  
агрохіміки, селекціонери,  садоводи,  овочівники, 
технологи тепличних і грибних комплексів,  
консультанти з продажу насіння, добрив, засобів 
захисту рослин ,  держслужбовці агентств та 
інспекцій, співробітники науково-дослідних 
установ  та ін.  

Спеціальність 201 «АГРОНОМІЯ»  

 
 

 
 

 
 

Спеціальність 203  
«САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО» 

  
 

 

 

  

агрономія 

агрохімія і ґрунтознавство 

селекція і генетика 
сільськогосподарських культур 

садівництво 

виноградарство 

квітникарство 

овочівництво 

тепличне 
овочівництво 

грибівництво 

Спеціалізації 

Спрямування 

Освітні програми Освітні програми Освітні програми 



Переваги навчання 
за спеціальностями у НУБіП України 

 Функціонування навчально-дослідницьких 
комплексів: Української лабораторії якості 
продукції АПК, Агрономічної дослідної станції, 
дослідних полів, колекційного розсадника рослин, 
плодового саду, овочевого поля, теплиці. 

 Використання експериментальної бази провідних 
наукових установ Національної академії аграрних наук 
України: Інституту землеробства, Інституту садівництва, 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 
Інституту охорони ґрунтів, Українського інституту 
експертизи сортів рослин та ін. 

 Проведення практичних занять, практик і 
наукової роботи студентів у провідних аграрних 
підприємствах з вирощування польових культур, а 
також у садових, овочевих, тепличних, грибних і 
квітникарських господарствах України. 

 Проходження стажування і практичного навчання  
в агропідприємствах країн  Європейського Союзу. 

 Відвідування спеціалізованих виставок і форумів, 
більшість з яких проходять у Києві. 

  
 

 

 

 

 

 

УМОВИ ВСТУПУ 
Терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання за денною і заочною формами:  

на основі повної загальної середньої освіти 

Прийом 

документів  

Рейтинговий 

список 

Виконання 

вступником вимог  

до зарахування 

Зарахування 

13-22.08.  
2020 р. 

 27.08.2020 р. 
До  

31 серпня 2020 р. 
До 

05.09.2020 р. 
 

Конкурсні предмети у сертифікатах ЗНО 
1 - українська мова та література; 2 – біологія; 3 - математика 

або хімія. 

Коефіцієнти до сертифікатів ЗНО 
Галузевий коефіцієнт – 1,02 для поданих заяв з 

пріоритетністю 1 та 2. 

Сільський коефіцієнт – 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах 

та які здобули повну загальну середню освіту у закладах 

освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. 
 

на основі ОКР молодшого спеціаліста 

Прийом 

документів  

Вступні 

випробування  

Рейтинговий 

список 
Зарахування 

13-22.08. 

2020 р. 

25-31.08. 

2020 р. 

Не пізніше 

1.09. 2020 р. 

До 

05.09.2020 р. 
 

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста здійснюється у 

формі ЗНО з української мови і літератури та фахового випробування. 
 

 
За детальною інформацією звертайтесь 

 

Агробіологічний факультет 
03041, м. Київ,  
вул. Героїв Оборони, 13, 
навчальний корпус №4, кім. 39. 
Тел.: (044)527-82-13, 067-506-87-54. 
e-mail: greenhouse32@ukr.net 

      Приймальна комісія 

03041, м. Київ,  

вул. Генерала Родимцева, 19,  

навчальний корпус №1, кім. 12. 

Тел.: (044) 258-42-63.  

     www.nubip.edu.ua 
Вступнику агробіологічного  
факультету НУБіП України  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
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