


НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ

(1898-2018 рр. )

Витоки Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

беруть свій початок із сільськогосподарського 

відділення й ветеринарного факультету 

Київського політехнічного інституту, 

Варшавської лісової школи (Польща).





Сільськогосподарське відділення 

Київського політехнічного інституту

(нині хімічний корпус КПІ) Головний корпус Київського 

ветеринарно-зоотехнічного 

інституту

(нині будинок Міністерства 

надзвичайних ситуацій)

Лісовий факультет, 

м. Маримонт (Польща)



Сільськогосподарське 

відділення Київського 

політехнічного інституту 

(відкрите 31 серпня 1898 р.) 

трансформувалось у 1918 р.   

у сільськогосподарський 

(агрономічний) факультет, 

а у 1922 р. – Київський 

сільськогосподарський 

інститут, який із 1923 р. став 

самостійним вищим 

навчальним закладом.

За період 1898-1923 рр. 

було підготовлено 

766 фахівців. Положення про Київський політехнічний інститут

за особистим підписом імператора Миколи ІІ



Сільськогосподарське відділення розташовувалося в хімічному 

корпусі КПІ і займало 2980 кв. метрів. Складалося з лабораторії, 

кабінетів землеробства, зоотехніки, зоології, ботаніки, геології та 

мінералогії, лісознавства, а також метеорологічної станції.



Велика  Сільськогосподарська  аудиторія

(1902 р.)



Вагова кімната лабораторії прикладного землеробства

(1902 р.)



Лабораторія загального землеробства

(1902 р.)



Музей землеробства

(1902 р.)



Кабінет лісівництва

(1902 р.)



Кабінет метеорології

(1902 р.)



Ботанічна аудиторія (1902 р.)



Кімната для практичних робіт з анатомії рослин

(1902 р.)



Ботанічна лабораторія

(1902 р.)



Ботанічна лабораторія (1902 р.)



Ботанічна лабораторія, кімната для робіт з 

бактеріології (1902 р.)



Бібліотечна кімната ботанічної лабораторії

(1902 р.)



Кімната ботанічної лабораторії для практичних занять 

з физіології рослин (1902 р.)



Зоологічна лабораторія (1902 р.)



Лабораторія загальної зоотехніки (1902 р.)



Лабораторія прикладної зоотехніки (1902 р.)



Кабінет прикладної зоотехніки (1902 р.)



Зоологічний музей (1902 р.)



Павільон для культур з загального землеробства (1902 р.)



Скотарня (1902 р.)



Метеорологічна станція

(1902 р.)



Станція випробування сільськогосподарських машин (1902 р.)



Станція випробування сільськогосподарських машин

(1902 р.) – Батиєва гора



Станція випробування сільськогосподарських машин

(1902 р.) – Батиєва гора



Будівлі садиби Затиш’є (гуртожиток)

(1902 р.)



Будівлі садиби Затиш’є (стайні)

(1902 р.)



Студенти сільськогосподарського відділення КПІ 

на геодезичній практиці. 

Літо 1903 р.



Першим деканом 

сільськогосподарського 

відділення став один із 

основоположників вітчизняної 

зоотехнічної науки 

М.П.Чирвинський, 

здобутки якого увійшло у 

скарбницю вітчизняної науки. 

До речі, цей вчений у 

1905 р. після відновлення 

автономії ВНЗ став першим 

виборним директором КПІ



Почесним членом і 

лектором 

сільськогосподарського 

відділення був 

заслужений професор 

імператорського 

Московського 

університету 

К.А. Тімірязєв.



Перший випуск учених-агрономів відбувся в 1903 р. 

у кількості 32 осіб із 87 прийнятих абітурієнтів, 

а головою державної екзаменаційної комісії був 

відомий учений-хімік, почесний член популярного 

Київського товариства природодослідників Д.І. Менделєєв 

який дав високу оцінку випускникам

Державний іспит (голова Д.І. Менделєєв)



Документи абітурієнтів, студентів та випускників 

сільськогосподарського відділення КПІ 

у перші роки його існування



На сільськогосподарському відділенні вивчали 

такі предмети: 
• богослов’я

• фізика

• хімія (загальна неорганічна, органічна, фізична, 

аналітична)

• електротехніка

• елементарна механіка

• сільськогосподарська метеорологія

• геологія

• ботаніка (анатомія та фізіологія рослин, морфологія і                   

систематика)

• зоологія (хребетних і безхребетних)

• геодезія

• сільськогосподарське будівельне мистецтво

• землеробство (часткове, загальне)

• зоотехніка  та ін.



Кафедри сільськогосподарського відділення КПІ 

(1909-1916 рр.)

№ Кафедра Завідувачі

1 Зоології Вагнер Юлій Михайлович, 

з 1912 р. – Кащенко Микола Феофанович

2 Ботаніки Вотчал Євген Пилипович

3 Загального землеробства Ключарьов Олександр Васильович, 

з 1912 р. – Колкунов Володимир 

Володимирович

4 Часткового землеробства Сльозкін Петро Родіонович

5 Часткової зоотехнії Чирвінський Микола Петрович

6 Загальної зоотехнії Устьянцев Василь Павлович 

7 Сільськогосподарської 

економіки і статистики

Бажаєв Володимир Гаврилович

8 Геології і мінералогії Чирвінський Володимир Миколайович

9 Політекономії і статистики Косинський Володимир Андрійович



Вотчал Євген Пилипович

(1864-1937 рр.) 

професор 

сільськогосподарського відділення

Український ботанік, 

фізіолог рослин, 

академік ВУАН УРСР (1921 р.).

Один з організаторів і співробітників 

Наукового інституту селекції в Києві. 

Один з основоположників фізіології 

сільськогосподарських рослин: 

заклав основи польової фізіології, теорії 

урожайності і посухостійкості.

Створив школу українських ботаніків-

фізіологів.

Основні праці з руху води в деревах, 

електрофізіології рослин, фізіології 

цукрового буряку.



Колкунов Володимир Володимирович

(1866-1939) 

відомий ботанік і біолог. 

Один із засновників і перший директор (з 1922  р.) Наукового 

інституту селекції (тепер Інститут цукрових буряків НААН)

Завідувач кафедри загального 

землеробства сільськогосподарського 

відділення КПІ (з 1912 р.), 

кафедри хліборобства Київського 

сільськогосподарського інституту 

(1922-1930 рр.); один із активних 

організаторів Київського 

сільськогосподарського інституту. 

Організатор селекційно-насіннєзнавчої 

справи в Україні. 



Шиндлер Каміл Гаврилович

(1849-1940 рр.)

декан сільськогосподарського відділення КПІ (1904-1908 рр.), 

механічного відділення (1910-1911 рр.) 

Започаткував в КПІ спецкурс 

сільськогосподарського 

машинобудування 

на механічному відділенні. 

Першим в Європі науково 

обгрунтував функції станції 

випробування землеробських 

машин і знарядь. 

Засновник й очільник 

першої в Російській імперії

діючої сільськогосподарської

станції (1900 р.)



Сльозкін Петро Родіонович

(1862-1927 рр.)

декан сільськогосподарського відділення КПІ 

(1908-1915 рр.)

Організатор контрольно-

насіннєвої станції і лабораторії 

Київського землеробського 

синдиката.

Керівник станцією з 

випробовування землеобробних 

машин КПІ.

Наукові праці присвячені 

вивченню органічних речовин у 

грунті, ролі бактерій і добрив у 

підвищенні родючості грунту, 

агротехніці зернових і бобових 

культур тощо



Кащенко 

Микола Феофанович 

(1855-1935 рр.) 

завідувач зоологічної лабораторії КПІ (1912-1918 рр.)

Біолог, 

один з перших 

українських академіків, 

доктор медицини та зоології, 

засновник акліматизаційних 

садів в Томську і Києві. 

Організатор зоологічного 

музею і перший його 

директор (1919-1926 рр.)



1 вересня 1922 р.

на базі агрономічного факультету 

було створено Київський 

сільськогосподарський інститут

Касяненко Іван Іванович   

Перший ректор Київського 

сільськогосподарського 

інституту 

(1922-1923 рр.)



У 1926 р. КСГІ є одним із піонерів сільськогосподарської науки

й агрономічної освіти в центральній частині України. 

Саме тут Народний Комісаріат Освіти УСРР планує 

закласти фундамент вищої сільськогосподарської школи УСРР

– Всеукраїнську сільськогосподарську академію. 

Суб’єктивні та об’єктивні причини завадили створенню такої 

школи. 



Зведення перших 

навчальних 

корпусів у 

Голосієво 

розпочалося у 

1926-1929 рр. за 

проектами 

архітектора Д.М. 

Дяченка у стилі 

українського 

бароко 

(сучасні 1, 2, 4 

корпуси).

Краєвиди території, відведеної під КСГІ (1925-1926 рр.)



Київський сільськогосподарський 

інститут (1929 р.) (нині корпус №1)



Київський сільськогосподарський інститут (1931 р.) 

(нині корпус №2)



Київський 

сільськогосподарський 

інститут (1931 р.) 

(нині корпус №4)



Відповідно до постанови РНК УСРР від 12 червня 1930 р. 

«Про реорганізацію вузів і передачу 

їх у відання відповідних наркоматів» 

у першій половині 30-х роках ХХ ст. на базі Київського 

сільськогосподарського інституту

було створено ряд самостійних інститутів



Ю. Клен – поет, перекладач, 

літературний критик.

У 1924-1928 рр. викладав у 

Київському 

сільськогосподарському 

інституті

М. Драй-Хмара – вчений-філолог, 

літературознавець, поет-неокласик, 

перекладач. У 1928-1931 рр. 

очолював кафедру українознавства 

Київського сільськогосподарського 

інституту









Київський 

лісогосподарський 

інститут розпочинає 

свою історію із 

Варшавської лісової 

школи (1816 р.), яку 

було приєднано 

до Інституту 

сільського 

господарства 

м. Маримонт 

(Польща) й у 1840 р. 

останній 

реорганізовано в 

Інститут сільського

господарства і 

лісівництва, згодом 

(1862 р.) 

переведеного до м. 

Ново-Олександрії 

(нині - м. Пулави, 

Польща).

Інститут сільського господарства 

і лісництва в Маримонті (Польща)

Політехнічний і землеробсько-лісовий 

інститут в Ново-Олександрії (Польща)



На початку першої світової війни (1914 р.) частину 

факультетів Ново-Олександрійського інституту 

сільського господарства і лісівництва включено 

до складу Харківського інституту сільського 

господарства і лісівництва (із 1921 р.), інша частина 

факультетів Ново-Олександрійського інституту 

стала базою для формування нинішнього 

Варшавського аграрного університету. 



У 1930 р. лісовий 

факультет 

Харківського СГІ 

перенесли до 

Києва

й об’єднали із 

лісоінженерним 

факультетом 

Київського СГІ.

Результатом 

злиття став 

Український 

лісотехнічний 

інститут, який у 

1936 р. і було 

реорганізовано 

у Київський 

лісогосподарський 

інститут.

Головний (нині 1-й) корпус 

Київського лісогосподарського інституту



22 червня 1941 р. … напад Німеччини. Війна.

23 червня виходять 

накази про загальну 

мобілізацію. 

У перші дні війни до 

лав Червоної Армії 

вступило понад 1000 

студентів і 

співробітників 

голосіївських вузів, 

понад 200 викладачів і 

студентів – до 

народного ополчення. 

Понад 400 юнаків та 

дівчат увійшли до 

загонів захисту 

важливих об’єктів 

Голосієво





Перше бойове хрещення у серпні 1941 р. 

у Голосієво та перші втрати 

Репродукція з роботи Г. Фальковського 

“Бої в Голосієво”



У корпусі ветеринарного 

інституту 

(нині 3-й навчальний корпус) у 

червні-серпні 1941 р. знаходився 

штаб винищувального 

батальйону ополченців, у підвалі 

1-го навчального корпусу -

полковий медичний пункт

Руїни 1-го та 

3-го навчальних корпусів



Київський сільськогосподарський 

інститут був евакуйований до 

Казахського сільськогосподарського 

інституту. Київський лісогосподарський 

інститут – до Брянського 

лісогосподарського інституту, 

Київський ветеринарний інститут – до 

Свердловського  

сільськогосподарського інституту

Героїзм багатьох студентів та викладачів 

на фронтах війни відмічено 

урядовими нагородами. 

Семеро осіб мають звання Героя 

Радянського Союзу (один посмертно), 

двоє є повними кавалерами 

ордена Слави, що прирівнюється 

до звання Героя Радянського Союзу.



На таких трофейних німецьких бланках писали накази у 1943 р.



Микола Скиба

студент 3-го курсу

ф-ту агрохімії  і ґрунтознавства  -

праобраз постаті пам'ятника   









У 1948 р. за високі досягнення в навчальній та науковій роботі, 

а також з нагоди свого 50-річчя, КСГІ був нагороджений орденом 

Трудового Червоного Прапора.

Т.С.Долгополов 
(ректор у 1938-1941 рр., 

1944-1954 рр.)



Академік АН УРСР А.О.Василенко на зустрічі 

з Героями Соціалістичної Праці в КСГІ (1953 р.)

Демченко Марія

у 1945 р. закінчила 

агрономічний факультет 

Гнатенко Марина

у 1951 р. закінчила 

агрономічний факультет 

Рябошапка Микола 

у 1951 р. закінчив

Київський 

лісогосподарський інститут 
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П.Д.Пшеничний (ректор у 1954-1957 рр.)

У 1954 р. Київський сільськогосподарський 

і Київський лісогосподарський інститути були об’єднані в один 

навчальний заклад, який отримав назву 

«Ордена Трудового Червоного Прапора 

Українська сільськогосподарська академія» (УСГА).

Головний корпус УСГА 
(нині – корпус №1)





У лабораторії фізіології рослин

Лабораторія

таксації

Заняття у лабораторії 

лісоексплуатації

Заняття 

у лабораторії 

з хімії



Київський ветеринарний 

інститут починає свою 

роботу 

як ветеринарний факультет 

Київського політехнічного 

інституту (1920 р.). 

У 1921 р. факультет 

реорганізовано у 

самостійний 

Київський ветеринарно-

зоотехнічний інститут 

(КВЗІ). 

У 1930 р. із КВЗІ 

виокремився Київський 

ветеринарний інститут,

який у 1957 р. було 

приєднано до складу УСГА.

Головний корпус КВЗІ 

(нині будинок 

Міністерства надзвичайних ситуацій)



Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут, 1931 р. 

(нині – корпус №3)

Клініка Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту, 

1930 р. (нині – корпус №6 по вул. Васильківській)



Українська академія 
сільськогосподарських 

наук



Українська академія 
сільськогосподарських 

наук



В.С.Крамаров 
(ректор у 1957-1959 рр.)

П.А.Власюк 
(президент УАСГН у 1957-1962 рр.)

С.І.Лебедєв
(ректор у 1959-1962 рр.)

Українська академія
сільськогосподарських наук

(навчальна частина 
1957-1962 рр.)



Вольовим рішенням «верхів» через послідовне відстоювання 

Президією УАСГН стратегії розвитку сільського господарства в 

Україні, яка не збігалася з офіційною, Українську академію 

сільськогосподарських наук було ліквідовано, 

а науково-дослідні інститути перепідпорядковано Всесоюзній 

академії сільськогосподарських наук ім. Леніна (ВАСГНІЛ) та 

МСГ УРСР



Навчальний корпус № 9

(1965 р.)

Навчальний корпус № 8

(1965 р.)



Г.О.Богданов 
(ректор у 1976-1979 рр.)

В.Ф.Пересипкін 
(в.о. ректора у 1954 р., 

1962-1968 рр.)

В.В.Юрчишин
(ректор у 1968-1976 рр.)

А.М.Жадан 
(ректор у 1979-1984 рр.)

Українська 
сільськогосподарська 

академія
(1962-1992 рр.)



Навчальний корпус № 10 

(1983 р.)

Навчальний корпус № 11

(1980 р.)

Навчальний корпус 

№ 12

Українська 
сільськогосподарська 

академія
(1962-1992 рр.)



Українська 
сільськогосподарська 

академія
(1962-1992 рр.)

Льотчик-космонавт СРСР П. Попович під час візиту (1963 р.)

Льотчик-космонавт СРСР 

О. Леонов під час візиту 

(1970 р.)



1960–1980-ті роки увійшли в історію навчального закладу 

як період розширення міжнародних зв'язків. 

У ці роки навчалися і закінчили академію понад дві тисячі іноземців, 

вихідців більше, як із 100 країн Азії, Європи, 

Африки, Індокитаю, Південної Америки. 

Українська 
сільськогосподарська 

академія
(1962-1992 рр.)

Випускники-іноземці УСГА



Д.О. Мельничук
(ректор у 

1984-2014 рр.)

Український державний 

аграрний університет

(1992-1994 рр.)

Національний аграрний 

університет

(1994-2008 рр.)

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України

(з 2008 р.)



Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України

С.М.Ніколаєнко  (ректор із 2014 р.)



Ректор 

Ніколаєнко 

Станіслав 

Миколайович

Керівництво університету 

Перший проректор 

Ібатуллін 

Ігор Ілліч

Проректор з навчальної 

і виховної роботи

Кваша Сергій Миколайович

Проректор з правових та 

соціальних питань 

Курило Володимир 

Іванович

Проректор з адміністративно-

господарської діяльності 

Іщенко Валерій Васильович

Учений секретар 

Барановська 

Оксана Дмитрівна

Декан  факультету

Прізвище

Ім'я По-батькові



ГОРДІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ - ВИПУСКНИКИ

Плющ Іван Степанович 

випускник економічного 

факультету 

(1967 р.). 

Приліпка Олексій Васильович  

випускник агрономічного факультету 

1971 р. 

Мороз Олександр Олександрович випускник факультету 

механізації сільського господарства (1965 р.)



ГОРДІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ - ВИПУСКНИКИ

Мельник Юрій Федорович

випускник зоотехнічного 

факультету 

(1985 р.). 

Алекс  Миколайович Ліссітса

випускник економічного 

факультету (2000 р.)

Зінич Наталія Федорівна 

випускниця факультету аграрного менеджменту (2000 р.)



Географія розташування 

структурних підрозділів Університету



До структури базового закладу Університету 

(м. Київ) входять:

3 навчально-наукові інститути

13 факультетів

9 науково-дослідних інститутів

11 відокремлених підрозділів НУБіП України  регіональних 

вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації:

- 2 інститути

- 9 коледжів 

•бази для проведення практичного навчання студентів:

- 3 науково-дослідні станції 

- 5 дослідних та навчально-дослідних господарств

До структури Університету входять структурні підрозділи, 

що розташовані на території АР Крим, 

яка тимчасово анексована Російською Федерацією



Ніжинський агротехнічний інститут

Лукач

Василь 

Степанович



Бережанський агротехнічний інститут

Павліський 

Василь 

Михайлович



Ніжинський агротехнічний коледж

Литовченко Олена

Володимирівна



Бережанський агротехнічний коледж

Пилипишин

Світлана 

Ігорівна



Боярський коледж екології і природних ресурсів

Кропивко 

Сергій

Володимирович



Немішаївський агротехнічний коледж

Альохін Володимир Ілліч



Бобровицький коледж економіки та 

менеджменту ім. О.Майнової

Гордієнко Ольга Василівна



Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого

Глова 

Володимир 

Степанович



Мукачівський аграрний коледж

Юрій 

Юрійович 

Садварі



Ірпінський економічний коледж

Михайлов 

Сергій

Іванович



Рівненський коледж НУБіП України

Корсун 

Ярослав Петрович



Меморандуми про взаємовизнання системи освіти НУБіП 

України підписано з: 

- Університетом штату Айова (США) – 1996 р., 2011 р., 2014 р.

- Університетом штату Луїзіана – 1998 р., 2009 р. 

- Університетом м. Гент (Бельгія) – 2002 р.

- Університетом ім. Гумбольдта (Німеччина) – 2002 р. 

- Університетом Вагенінген (Нідерланди) – 2006 р.

Підписання угоди про 

співробітництво з Айовським 

державним Університетом

(США, 2014 р.)



«Музей чудес природи»

(Ботанічний сад НУБіП України), 

закладений у 1923 р.



Факультет тваринництва та водних біоресурсів



Кафедра конярства і бджільництва

Загальний вигляд Голосіївської пасіки у 1922 р.

Пасіка (сучасний вигляд)

Капличка Петра Могили 

(на пасіці)



Кафедра конярства і бджільництва



ВІТАЄМО

АЛЬМА-МАТЕР


