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Згідно із структурою 
Європейської системи кваліфікацій, 
визначеної на основі результатів навчання, 
до мінімального переліку вимог входять 
уміння щодо дослідницької діяльності:

• розробляти стратегічні і творчі підходи при дослідженні
чітко визначених конкретних та абстрактних проблем

• демонструвати володіння методами..., демонструвати
інновації у використанні методів...

• формувати діагностичні розв’язки проблем, що базуються
на дослідженнях...

• досліджувати, розробляти і адаптувати проекти, що 
призводять до одержання нового знання і нових рішень
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Дослідницька компетентність

це цілісна, інтегративна якість особистості, що
поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід
діяльності дослідника, ціннісні ставлення та
особистісні якості і виявляється в готовності і
здатності здійснювати дослідницьку діяльність з
метою отримання нових знань шляхом застосування
методів наукового пізнання, застосування творчого
підходу в цілепокладанні, плануванні, прийнятті
рішень, аналізі та оцінці результатів дослідницької
діяльності
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Фінансування досліджень в університетах України 
у 2021 році ( млн. USD)

Р
ей

ти
н

г Міністерство освіти і науки України (загальний фонд):
програма «Наукова та науково-технічна діяльність ЗВО»
програма «Підтримка пріоритетних напрямів наукової діяльності у ЗВО»

29,527
3,684

1 Київський національний університет ім. Т.Шевченка 4,318

2 Харьківський національний університет ім. В.Каразіна 2,777

3 НТУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського» 1,643

4 Національний університет біоресурсів і природокористування України 1,519

5 НУ «Львівська політехніка» 1,203

6 НТУ «Харківський політехнічний інститут» 1,104

7 Львівський національний університет ім. І.Франка 0,888

8 Сумський державний університет 0,870

9 Національний авіаційний університет 0,725

10 Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича 0,519
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УкрНДІ
с.-г. 

радіології

УЛЯБП АПК

Наукова інфраструктура НУБіП України

НДПІ стандартизації і 
технологій 

екобезпечної та 
органічної продукції

Базовий заклад
ННІ (3), 13 факультетів, НДІ (8)

Відокремлені підрозділи

Навчально-дослідні
господарства (2)

Дослідні
станції (2)

Наукові лабораторії
(70)

Навчально-науково-
виробничі лабораторії (49)

• Ботанічний сад
• Клінічний центр 
“Ветмедсервіс”
• Регіональний центр 
моніторингу пожеж

• Регіональний офіс                     
FSC

Навчально-науково-виробничо-

інноваційні центри (4)
Науковий парк 

“Стале
природокористу-

вання та якість 
життя”

Стартап Школа 
НУБіП
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Центр колективного користування 
науковим обладнанням з новітніх 

агротехнологій
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Студентські наукові гуртки

Динаміка участі та результативність студентів у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

МОН України

2018 2019 2020

227 238 239

Навчальний рік
Кількість поданих 

робіт
Переможці 

конкурсу

2018-2019 168 26

2019-2020 146 43

2020-2021 183 50



ВІД СТАРТАП ПРОЕКТУ ДО УСПІШНОГО ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Перший випуск
47 слухачів, 14 проектів

Структурний підрозділ
Кількість 
проектів

Ф-т захисту росл., біотехн. та екол. 3

ННІ енергетики, автом. і енергозб. 2

ННІ післядипломної освіти 2

Механіко-техн. факультет 1

Ф-т інформ. технологій 1

УЛЯБП АПК 1

Ф-т констр. та дизайну 1

Агробіологічний факультет 1

Ф-т агр. менеджменту 1

Ніжинський агротехн. інститут 1

Другий набір
28 слухачів, 12 проектів

Структурний підрозділ
Кількість 
проектів

Факультет ветеринарної 

медицини

4

Факультет захисту рослин, 

біотехнологій та екології

2

ННІ післядипломної освіти 2

Кафедра військової 

підготовки

2

Факультет конструювання 

та дизайну

1

ННІ лісового і садово-

паркового господарства

1



Заходи з реалізації 
дослідництва студентів

• долучення до виконання наукових проєктів;

• участь студентів у роботі наукових гуртків, конкурсах 
наукових робіт, наукових стажуваннях, науково-
технічних заходів;

• підготовка власного інноваційного проєкту у Стартап
Школі НУБіП;

• виконання випускової роботи з використанням 
лабораторної бази університету;

• залучення до роботи органів саморганізації молодих 
вчених (науковий клуб, Спілка молодих вчених)


