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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

- 8 коледжів 

• бази для проведення практичного 
навчання студентів:

- 3 науково-дослідні станції 

- 4 дослідних та навчально-дослідних 
господарств

До структури Університету входять структурні 

підрозділи, що розташовані на території АР Крим, 

яка тимчасово анексована Російською Федерацією



Навчально-наукові інститути 

базового закладу Університету

ННІ енергетики, автоматики і

енергозбереження

ННІ лісового і садово-

паркового господарства

ННІ післядипломної освіти



- механіко-технологічний факультет;

- факультет конструювання та дизайну

- агробіологічний факультет;

- факультет захисту рослин, біотехнологій та екології;

- факультет тваринництва та водних біоресурсів;

- факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК; 

- факультет ветеринарної медицини;

- економічний факультет;

- факультет аграрного менеджменту;

- факультет інформаційних технологій;

- факультет землевпорядкування;

- юридичний факультет; 

- гуманітарно-педагогічний факультет

Факультети базового закладу Університету



Cтруктурні підрозділи базового закладу

Університету:

Рослинництво

Тваринництво
Переробка с.-г. 

продукції

Біоенергетика

Кафедри – 127

Навчальні лабораторії – 260

Науково-дослідні лабораторії – 42

Проблемні науково-дослідні лабораторії – 20

Проблемні наукові лабораторії – 3

Навчально-науково-виробничі лабораторії – 70

Інші структурні підрозділи – 45
у т.ч.:

- Український навчально-науково-інноваційний центр
новітньої сільськогосподарської техніки і технологій;

- Ботанічний сад;
- ННВ “Мисливське господарство”



Відокремлені підрозділи Університету:

“Агрономічна дослідна станція”
“Боярська лісова дослідна станція”
“Великоснітинське навчально-дослідне господарство 
ім. О.В.Музиченка”

“Навчально-дослідне господарство “Ворзель”
Державне підприємство “Навчально-дослідний 
племінний птахівничий завод ім. Фрунзе”

Навчально-дослідні господарства вищих 
навчальних закладів:

Ніжинського агротехнічного інституту
Заліщицького аграрного коледжу ім. Є.Храпливого
Немішаївського агротехнічного коледжу
Боярського коледжу екології і природних ресурсів 
Мукачівського аграрного коледжу 
Бобровицького коледжу економіки та менеджменту 
ім. О.Майнової 



Кількість напрямів та спеціальностей підготовки  

фахівців в Університеті 
(згідно з новою ліцензією)

Динаміка зростання  кількості напрямів та спеціальностей

Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) Кількість напрямів і спеціальностей

Молодший спеціаліст 33 спеціальності

Бакалавр 32 напрями

Спеціаліст 27 спеціальностей

Магістр 54 спеціальності

Слухачі ННІ післядипломної освіти



Підготовка фахівців ОКР «Бакалавр» за 

скороченим терміном навчання у 2014-2015 н.р.

Базовий заклад Університету (м.Київ)
24 напрями підготовки:

• Ветеринарна медицина

• Лісове та садово-паркове господарство

• Деревооброблювальні технології

• Агрономія

• Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування

• Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва

• Енергетика та електротехнічні системи в 
агропромисловому комплексі

• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології

• Транспортні технології (за видами транспорту)

• Облік і аудит

• Економіка підприємства

• Фінанси і кредит 

• Менеджмент

• Правознавство

• Геодезія, картографія та землеустрій

• Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

• Харчові технології та інженерія

• Будівництво

• Економічна кібернетика;

• Захист рослин;

• Водні біоресурси та аквакультура;

• Електротехніка та електротехнології;

• Комп’ютерні науки;

• Машинобудування.

Динаміка збільшення кількості 

напрямів підготовки бакалаврів 

за скороченим терміном навчання



Навчання студентів ОКР “Бакалавр” і “Магістр” в 

групах із викладанням дисциплін англійською мовою у 

2014-2015 н.р.
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Кількість напрямів підготовки і спеціальностей

Випускникам, які 

навчалися в групах 

із викладанням 

дисциплін 

англійською мовою

видаються 

сертифікати

У 2014 р. викладання дисциплін 

англійською мовою запроваджено на 4 нових напрямах підготовки

  

   
 

№ 
п/п 

Напрям підготовки 
(спеціальність) 

ОКР  

1. Менеджмент  
Бакалавр  
Магістр  

2. Менеджмент ЗЕД Магістр  

3. Адміністративний менеджмент Магістр  

4. Ветеринарна медицина 
Спеціаліст 
Магістр  

5. Агрономія 
Бакалавр  
Магістр  

6. Захист рослин 
Бакалавр  
Магістр  

7. Біотехнологія 
Бакалавр  
Магістр   

8. 

Екологія, охорона навколишнього 
середо-вища та збалансоване 
природокористування 

Бакалавр 
Магістр  

9. Облік і аудит 
Бакалавр  
Магістр  

10 Фінанси і кредит 
Бакалавр  
Магістр  

11 Філологія (переклад) Бакалавр  

12 Геодезія, картографія та землеустрій Бакалавр  

13 
Автоматизоване управління 
технологічними процесами 

Магістр  

14 Економічна кібернетика Бакалавр  

15 Соціальна педагогіка Бакалавр  

16 Правознавство Бакалавр  

17 Машинобудування Бакалавр  

18 Економіка підприємництва Бакалавр  

19 Транспортні технології (за видами робіт) Бакалавр  



Кафедра військової підготовки

На кафедрі проходять військову підготовку за 

програмою офіцера запасу:

За період з 2012 по 2014 навчальні роки на кафедрі 

навчалося 1996 студентів різних факультетів 

університету та інших ВНЗ м. Києва та України за такими 

військово-обліковими спеціальностями:

- ”Бойове застосування механізованих з’єднань, 

військових частин і підрозділів”;

- ”Бойове застосування танкових з’єднань, 

військових частин і підрозділів”;

- ”Застосування автомобільних з’єднань, 

військових частин і підрозділів”;

- ”Експлуатація та ремонт базових машин бронетанкової

техніки”;

- ”Експлуатація та ремонт електро- і спецобладнання та

автоматики бронетанкової техніки”;

- ”Радіологія і токсикологія ветеринарна”



Вперше у 2014 р. в Університеті були 

проведені:



Аеробіка:
• 1 місце у відкритому Кубку фізкультурно-спортивного товариства

«Україна» зі спортивної аеробіки в номінації довільна вправа
• 1 місце в Міжнародному фестивалі з танцювальної аеробіки «ФСЕТ»
Баскетбол:
• 2 місце в І етапі Всеукраїнської студентської баскетбольної ліги
(чоловіки)
• 2 місце в змаганнях серед студентів вищих навчальних закладів I-IV
р.а.
Мінагрополітики України (жінки)

Бадмінтон:
• 1 місце з бадмінтону в першості серед команд професорсько-
викладацького

складу ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Голосіївського району м.Києва.
Плавання:
• 2 місце з плавання в першості серед команд професорсько-
викладацького
складу ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Голосіївського району м.Києва

Військово-прикладні змагання:
• 3 місце у міських змаганнях «Снайпер столиці»

Найбільші спортивні досягнення 2014 року 



Академічне веслування:
Отян Олександр, ф-т ТВППТ, 3 курс,
кандидат у збірну команду України 2014 р.

Пауерліфтинг:
Височин Віталій та Щербак Владислав ф-т КД: 
2 місце - у відкритому чемпіонаті Європи, серед аматорів, категорія  

юніори
Височин Віталій
1 місце - чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму штанги лежачи і

становій тязі UPA серед юніорів
Гирьовий спорт:
Кузько Людмила, агробіологічний ф-т, 2 курс,
кандидат у збірну команду України 2014 р. 
3 місце – Чемпіонат України серед дорослих.

Абрамович Назарій, ф-т ЕіА, маг. 2 р.н. 
3 місце – Чемпіонат України серед дорослих

Спортивне орієнтування:
Устименко Юлія, ф-т СПГЛА, 2 курс 
1 місце – чемпіонат України 

Карате кіокушин:
Меженський Андрій, ф-т ветеринарної медицини, 2 курс
1 місце – чемпіонат м. Києва серед чоловіків з карате кіокушин

Особисті досягнення студентів:



Творчі колективи університету

- Народний ансамбль пісні і  танцю «Колос» 
ім. С. Семеновського (хорова група, балетна
група);

- Народний театр «Березіль»;
- Академічний хор;
- Студія академічного сольного співу;
- Вокально-інструментальний ансамбль «Отава»;
- Вокальна студія «Сім сходинок»;
- Чоловічий вокальний ансамбль «Амеро»;
- Жіночий вокальний ансамбль «Октава»;
- Духовий оркестр;
- Хореографічний ансамбль «Дівоче сузір'я»;
- Ансамбль бального танцю «Чарівність»

Кількість студентів, яких було відібрано 
для участі в творчих колективах університету



Міжнародні:

 Міжнародний марафон пам'яті героїв Небесної сотні;

 І Міжнародний конкурс вокального мистецтва «Від класики до модерну»;

 Міжнародний фестиваль народної творчості «Vistula Folk Festival - 2014»;

 ХХІІІ Міжнародний фестиваль мистецтв

«Музичні барви України»;

 Міжнародний фестиваль народних театрів та

аматорських мистецтв «JoyFest-2014»;

 Міжнародний фестиваль студентської художньої

творчості «Барви осені-2014»;

Всеукраїнські:

 Міжнародний фестиваль 

«Lanciano Acordion Festival»;

 Відкриті всеукраїнські розрядні змагання

«Весняне танго»;

 Всеукраїнський фестиваль «Танцююче покоління – 2014».

Здобутки творчих колективів університету

Художні колективи університету стали 

переможцями різноманітних фестивалів та конкурсів



- укладено 26 документів про міжнародне

співробітництво, зокрема:

• підписано договори про співпрацю з Університетом 
штату Айова, Азербайджанським державним аграрним 
університетом, Академією сільськогосподарських наук 
Грузії, Державним аграрним університетом Молдови, 
Токійським аграрним університетом, Університетами 
прикладних наук  Вайєнштефан та Ангальт

• підписано угоду про започаткування програм 
мобільності (стажування, читання лекцій) в рамках 
проекту Mevlana з Університетом Sinop та Університетом 
Dicle ( Туреччина)

Міжнародні відносини Університету 

у 2014 р.

- розроблено та подано 26 проектних заявок за 

міжнародними грантовими програмами та фондами

(TEMPUS, ERASMUS +, HORIZON 2020, PEOPLE, NATO

та інші)



На базі університету було організовано та проведено

44 міжнародні заходи (конференції, семінари, воркшопи),

Міжнародні відносини Університету 

у 2014 р.

Вручення сертифікатів за підсумками тижневого

курсу підвищення кваліфікації  

(Лектори: Проф. М. Грінгс та д-р О. П. Перехожук)

а також прочитано лекції та проведено тренінги для студентів і 

НПП університету викладачами запрошеними із-за кордону 

Навчання студентів та 

викладачів в рамках освітньої

програми Федерації обміну «Франція-Україна» 

(Лектор: А.Мартен (Париж) 



Робоча поїздка делегації НУБіП України до 

Університету Штату Айова (США) та 

підписання Меморандуму про співпрацю



Всього у 2014 р.: 33 студента

• «Охорона навколишнього середовища», «Біоекономіка» та 

«Біотехнологія», Університет Вагенінген, Нідерланди

• «Міжнародний біо-бізнес», Токійський аграрний університет, 

Японія 

• «Masters of Business Administration in Agriculture»,

Університет прикладних наук Вайєнштефан, Німеччина

• «Master of Food and Agribusiness»,

Університет прикладних наук Анхальт, Німеччина

• «Енергетика і автоматика біосистем», 

Варшавський університет наук про життя, Польща

• «Інформаційно-косультаційна діяльність в АПК», 

Російський державний аграрний університет - МСГА ім. 

Тімірязєва

Міжнародні магістерські програми з 

можливістю отримання подвійного диплому:



Основні міжнародні проекти та програми співробітництва

• QANTUS «Рамка кваліфікацій у галузі наук про навколишнє середовище для 
українських університетів», програма TEMPUS;

• GESAPU – «Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та забезпечення 
повного обліку вуглецю для покращення точності інвентаризації парникових газів»,         
7-ма Рамкова Програма ЄС;

• BIOSENSORS-AGRICULT «Розробка біосенсорів, що базуються на нанотехнології, для 
сільського господарства», програма Marie Curie Actions;

• ERASMUS IP course «Багатофункціональна роль лісових екосистем і багатоцільове 
використання лісових ресурсів», Програма ERASMUS MUNDUS;

• COMET «Координація та впровадження пан-Європейського інструменту для 
радіоекології», проект Європейської комісії FP7;

• NanoContraChem «Наноструктурні матеріали для каталітичного розкладу хімічних 
отруйних речовин», програма Science for Peace and Security Programme NATO;

• REEFMC «Удосконалення охорони лісів від пожеж у регіоні Східної Європи в рамках 
діяльності Східноєвропейського центру моніторингу пожеж», програма Wildland Fire 
Network GFMC;

• «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної 
енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України», 
програма UNIDO;

• SOCODEVI - спільний канадсько-український проект розвитку зернових кооперативів;

• APD – німецько-український проект “німецько-український аграрно-політичний діалог”

• «Сталий розвиток в аграрному секторі країн Вишеградської четвірки та 
співпрацюючих регіонів», стратегічний проект за підтримки Вишеградського фонду;

• Удосконалення охорони лісів від пожеж у регіоні Східної Європи в рамках діяльності 
групи фахівців з лісових пожеж Європейської Економічної Комісії ООН.

Університет є членом 22 міжнародних організацій



Практичне навчання за кордоном

№ п/п Країна Програма Кількість
студентів

1 Швейцарія Agrimpuls 13

2 Нідерланди SUSP (Stichting Uitwisseling) 15

3 Данія Travel to Farm 6

4 США Internship International 13

5 Німеччина

Internship International,

DBV, німецький селянський союз,

Аполло, Karl’s Erdbeerhof

Jeople (Jobs and People)
345

6 Норвегія Atlantis 4

7
Франція

Обмін Франція – Україна (FEFU)

Дружба без кордонів
9



2014
402 студенти брали участь 

у виконанні науково-

дослідних робіт

297 студентських 

наукових гуртків

2321 студент виступив з 

доповідями на міжнарод-

них та всеукраїниських 

наукових конференціях

Студентами університету 

отримано 7 патентів на 

інтелектуальну власність 

та подано 12 заявок

Підготовлено 1639

наукових публікацій

“Фестиваль студентської науки - 2014”

Науково-методичний семінар 

“Студентська наука на 360º”

4 переможці 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт  МОН України

Науково-дослідна робота студентів 



Капітально  відремонтовані об'єкти 

Університету

Буфет навчального

корпусу №4
Буфет гуртожитку №8

МЗК гуртожитків №№ 8, 11



Санаторій-профілакторій здійснює медичну 

практику за такими напрямками:

• терапія;

• фізіотерапія;

• терапевтична стоматологія.

Санаторій-профілакторій пропонує 3 форми

обслуговування:

• стаціонарне - з харчуванням, лікуванням

та проживанням в санаторії;

• амбулаторне - з харчуванням та лікуванням;

• курсовочне - з лікуванням.

Функціонують кабінети фізіотерапії,

лікувальної фізкультури та процедурний.

Оздоровлено студентів у санаторії-профілакторії

Роки 2010 2011 2012 2013 2014

Студентів 1369 1352 1353 1380 1366

Вартість 1 путівки, грн. 130 130 142 142 142

Санаторій-профілакторій університету



У СОТ “Академічний”, який містить 98 місць та розташований 

у м. Іллічівськ Одеської області оздоровлено:

Роки 2010 2011 2012 2013 2014

Студентів 55 34 30 55 59

Співробітників 187 106 131 166 154

Учасників художньої 

самодіяльності
80 70 70 76 45

ВСЬОГО 322 210 231 297 258

Спортивно-оздоровчий табір 

«Академічний»



Дякую за увагу!


