
Соціальна робота 

  Фахівець здійснює діяльність з соціально-

педагогічної допомоги, підтримки, захисту та 

реабілітації всіх категорій населення. Працює 

в службах соціальної роботи, осередках соці-

ального захисту та допомоги, центрах зайня-

тості та працевлаштування, системі навчаль-

них закладів, будинках та центрах дитячої освіти і виховання, 

культурологічних центрах і школах художнього мистецтва, соці-

ально-виховних службах та клубах, дитячих і громадських орга-

нізаціях, службах опіки, службах у справах неповнолітніх. Фахі-

вець може займати посади: соціальний робітник, соціальний педагог; 

інспектор з охорони дитинства; вихователь-методист; помічник виховате-

ля; менеджер соціальної роботи; педагог-консультант; керівник самодія-

льного об’єднання; керівник спеціалізованої соціальної служби; культор-

ганізатор дитячих та позашкільних закладів; начальник кабінету; вихова-

тель; завідувач центру; організатор позакласної та позашкільної виховної 

роботи; фахівець соціальної роботи; завідувач гуртожитку; завідувач кім-

нати матері і дитини. 

Підготовка здійснюється за ОС “Бакалавр” і “Магістр” за дер-

жавним замовленням та за умов договору. 

       Підготовка фахівців зі спеціальності «Філологія» 

зумовлена потребами у перекладі науково-

технічної літератури та документації агробіологіч-

ного, інженерно-технологічного, лісогосподарського, 

екологічного спрямування, якості та безпеки проду-

кції, ветсанекспертизи, агробізнесу, аграрної еконо-

міки тощо. Фахівець здійснює письмовий переклад, науково-технічної 

(аграрної) та ділової літератури, консультує з питань перекладу, викладає 

іноземну мову в  навчальних закладах, працює в бюро перекладів, органі-

заціях промисловців та підприємців. Фахівець може займати посади: 

перекладач; вчитель (викладач) іноземної мови. 

Підготовка здійснюється за ОС “Бакалавр” і “Магістр” за держав-

ним замовленням та за умов 

договору. 

 

Філологія 
(англійсько-український, німецько-український переклад) 

Освітні, педагогічні науки 
(Педагогіка вищої школи) 

Менеджмент 

(Управління навчальним закладом) 

     Магістр зі спеціальності «Науки про 

освіту (Педагогіка вищої школи)» – це фа-

хівець, підготовлений для викладання 

фахових навчальних дисциплін у вищих 

навчальних закладах. 

      Підготовка відбувається на основі по-

передньо здобутої базової або повної ви-

щої освіти за державним замовленням та за умов договору. 

 
 

 

На денній формі навчання: 
вступ з ОС «Бакалавр» : - освітньо-професійна програма  – 1,5 року; 
                                           - освітньо-наукова програма  – 2 роки; 

На заочній формі навчання: 
вступ з ОС «Бакалавр» : - освітньо-професійна програма  – 2 роки; 
вступ з ОС «Магістр» , ОКР «Спеціаліст»:  
                                           - освітньо-професійна програма  – 1,5 року. 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 

      Магістр зі спеціальності «Менеджмент» – це 

фахівець, який сформував знання та уміння для 

розв'язання професійних завдань щодо управлін-

ня навчальним закладом. Після  закінчення  нав-

чання  випускник отримує диплом державного 

зразка про повну вищу освіту (ОС «Магістр») з 

кваліфікацією «керівник установи та організації (у сфері освіти та 

виробничого навчання)». 

Фахівець може займати такі посади: керівник (директор, ректор) 

навчального закладу; начальник, завідувач (структурного підрозділу, 

сектору, відділу). Підготовка здійснюється за державним замовлен-

ням та за умов договору. 

ОС «Магістр» на денній формі: - освітньо-професійна програма  – 1,5 року; 
                                                       - освітньо-наукова програма  – 2 роки; 
                         на заочній формі: - освітньо-професійна програма  – 2 роки. 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 

ОС «Бакалавр» на денній формі: - 4 роки; на заочній формі – 5 років; 
ОС «Магістр»    на денній формі:  - освітньо-професійна програма  – 1,5 року; 
                                                          - освітньо-наукова програма  – 2 роки; 
                          на заочній формі: - освітньо-професійна програма  – 2 роки. 

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ 

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

      Фахівець здійснює діяльність  в органах 
державної влади, міжнародних організаціях, 
фірмах, засобах масової інформації та може 
обіймати посади дипломатичних радників в 
сфері АПК, дипломатичного агента / кур’єра, 
секретаря дипломатичного агентства; поміч-

ника експерта / консультанта із зовнішньополітичних питань 
країн / регіонів, помічника політичного оглядача, державного 
службовця, інспектора з основної внутрішньополітичної діяль-
ності, інспектора з туризму. 

Підготовка здійснюється за ОС “Бакалавр” за державним 

замовленням та за умов договору. 

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ 

ОС «Бакалавр» на денній формі  – 4 роки;  
                             на заочній формі – 5 років 

ОС «Бакалавр» на денній формі: - 4 роки; на заочній формі – 5 років; 
ОС «Магістр»    на денній формі:  - освітньо-професійна програма  – 1,5 року; 
                                                          - освітньо-наукова програма  – 2 роки; 
                          на заочній формі: - освітньо-професійна програма  – 2 роки. 

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ 

Професійна освіта  
(Технологія виробництва і переробки продуктів сільського 

господарства) 

      Підготовка фахівців зі спеціальності 
«Професійна освіта» здійснюється за освіт-
нім рівнем “Бакалавр” у межах спеціалізації 
“Технологія виробництва і переробки про-
дуктів сільського господарства”. 
       Бакалавр зі спеціальності «Професійна 

освіта» може працювати у професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах на посадах викладача фахових дисцип-

лін, майстра виробничого навчання, методиста, вихователя, 

інспектора. Після закінчення навчання випускники отримують 

диплом державного зразка з кваліфікацією “Педагог професій-

ного навчання”. 

 
ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ 

ОС «Бакалавр» на денній формі  – 4 роки 



-“Соціальна робота”           

 -  “Філологія” 

              -  “Професійна освіта” 

        -“Міжнародні відносини, суспільні    

             комунікації  та регіональні студії” 

      -“Соціальна робота”  

        -“Філологія” 

  - “Освітні, педагогічні науки”  

        - “Менеджмент” 

Бакалавр 

Магістр 

    

Вступ на ОС“Бакалавр”: 

Вступники подають  такі документи: 
- заяву про вступ,  
- документ про освіту і додаток до нього; 
- 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см; 
- копію паспорта; 
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

- сертифікати УЦОЯО з конкурсних предметів: 
зі спеціальності “Філологія” з української мови та літератури 
(перший предмет); іноземної мови (другий профільний предмет); 
історії України або математики(третій предмет за вибором); 
зі спеціальностей “Соціальна робота”, “Професійна освіта”, 
“Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії” з української мови та літератури (перший предмет); історії 
України (другий профільний предмет); іноземної мови або математи-
ки(третій предмет за вибором). 

 

Вступ на ОС “Магістр”: 

Вступники подають  такі документи: 

- заяву про вступ; 
- диплом про освіту та додаток до нього; 
- 5 кольорових фотокарток розміром 3x4 см; 
- копію паспорта; 
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

УМОВИ ВСТУПУ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БІОРЕСУРСІВ  

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Адреса факультету: 

03040, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16, НУБіП України, 

навчальний корпус №15-а, к.237, тел. (+380 044) 5278083,  

www.nubip.edu.ua,   pedagogy_dean@nubip.edu.ua  

Адреса приймальної комісії: 

03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, НУБіП України, 

навчальний корпус №1, к. 12, тел. (044) 258-42-63; 527-83-08 

Прийом документів з 830 до 1730, у суботу – з 900 до 1400, 

неділя – вихідний.                        

   НАВЧАННЯ:  
- оволодіння перспективною спеціальністю; 

- отримання ґрунтовних фахових, інформаційних, правових 
знань; 

- отримання подвійного диплому (НУБіП України і закордонного); 

- отримання двох-трьох кваліфікацій; 

- поглиблене вивчення іноземних мов; 

- можливість навчання за скороченим терміном; 

- можливість навчання на військовій спеціальності; 

- можливість займатися науковою роботою; 

- шанс реалізувати свої організаторські здібності та творчий 
потенціал в органах студентського самоврядування; 

- можливість продовження навчання за кордоном; 

- перспектива влаштування в установах усіх форм власності; 

- отримання міжнародного сертифіката з іноземної мови; 

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА: 
- наукова бібліотека; 

- доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi);  

- гуртожиток; 

- медичний пункт; 

- їдальня, кафетерій; 

ДОЗВІЛЛЯ: 
- заняття спортом у різноманітних секціях, участь у спортивних 

змаганнях; 

- креативний розвиток – участь у гуртках, колективах, студіях та 
клубах: вокальних, хореографічних, музичних, театральних, худож-
ніх; 

- постійні екскурсії Києвом та Україною. 

ПЕРЕВАГИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ  

НА ФАКУЛЬТЕТІ 

Контактні особи: 

Харченко Світлана Василівна, тел. (+380 044) 5278083 

Рудик Ярослав Михайлович, тел. (+380 044) 5278083 

Ковальчук Василь Іванович, тел. (+380 044) 5278083 

Буцик Ігор Михайлович, тел. (+380 044) 5278083 

 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ  


