
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

 
 

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (ШКІЛ, 

ГІМНАЗІЙ, ЛІЦЕЇВ), ТЕХНІКУМІВ ТА КОЛЕДЖІВ, ШКОЛЯРІ, БАТЬКИ ТА УСІ БАЖАЮЧІ 

Провідний дослідницький університет України гостинно запрошує майбутніх 

студентів – випускників загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій), 

технікумів та коледжів на Онлайн Дні відкритих дверей!, де всі бажаючі матимуть 

можливість познайомитися з нашим навчальним закладом. 

Дні відкритих дверей будуть відбуватись по кожній спеціальності окремо з 

використанням дистанційних технологій у вигляді відеоконференцій на платформах ZOOM, 

Cisco Webex, Google Meet, Facebook, Youtube тощо (на різних спеціальностях можливе 

використання різних технологій). 

Ви матимете змогу познайомитись із спеціальностями, отримати відповіді на всі 

питання що вступу, навчання, дозвілля, проживання. Ви матимете можливість 

безпосередньо онлайн поставити запитання та отримати на них відповіді. 

Для участі в заході, зареєструйтесь будь ласка по цьому посиланню: 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

 

Графіки проведення Днів відкритих дверей по спеціальностях: 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Навчально-науковий 
інститут енергетики, 

автоматики і 
енергозбереження 28 квітня 

Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Теплоенергетика 

Лісове господарство Навчально-науковий 
інститут лісового і 
садово-паркового 

господарства 29 квітня 

Садово-паркове господарство 

Деревообробні та меблеві технології 

Туризм 

Навчально-науковий 
інститут неперервної 

освіти і туризму 5 травня 

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний 
бізнес) 

Публічне управління та адміністрування 

Маркетинг Факультет аграрного 
менеджменту 6 травня Менеджмент 

Агрономія 

Агробіологічний факультет 7 травня Садівництво та виноградарство 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqtX0beRM3spm-R-i7kk1zNQDfiEtn6zeC53_tTHvZgAx6HA/viewform


Ветеринарна медицина Факультет ветеринарної 
медицини 6 травня Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії 

Гуманітарно-педагогічний 
факультет 

6 травня 

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології) 

8 травня 

Соціальна робота 9 травня 

Психологія 7 травня 

Журналістика 5 травня 

Філологія (германські мови та літератури (переклад 
включно), перша - німецька) 

11 травня 

Філологія (германські мови та літератури (переклад 
включно), перша - англійська) 

11 травня 

Фізична культура і спорт 14 травня 

Управління навчальним закладом, Управління 
персоналом (магістерські програми) 

13 травня 

Загальнофакультетський захід 16 травня  

Економіка (Економіка підприємства) 

Економічний факультет 27 -29 квітня 

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і 
кредит) 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Облік і оподаткування (Облік і аудит) 

Біотехнології та біоінженерія Факультет захисту 
рослин, біотехнологій та 

екології 30 квітня 

Захист і карантин рослин 

Екологія 

Геодезія та землеустрій 
Факультет 

землевпорядкування 6 травня 

Економіка (Економічна кібернетика, Цифрова 
економіка) 

Факультет 
інформаційних 

технологій 6 травня 

Комп’ютерні науки 

Кібербезпека 

Інженерія програмного забезпечення 

Комп'ютерна інженерія 

Галузеве машинобудування Факультет конструювання 
та дизайну 25 квітня Будівництво та цивільна інженерія 

Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) Механіко-технологічний 

факультет 25 квітня Агроінженерія 

Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва Факультет тваринництва 

та водних біоресурсів 25 квітня Водні біоресурси та аквакультура 

Харчові технології (Харчові технології; Ресторанні 
технології) Факультет харчових 

технологій та управління 
якістю продукції  

7 травня 
Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового 
харчування) 

Право Юридичний факультет 8 травня 
 



По тих спеціальностях, де День відкритих дверей вже відбувся, не хвилюйтесь, захід 

відбудеться повторно, дату вам буде повідомлено пізніше. 

ЧЕКАЄМО НА ВАС!!! 

 


