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ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ! 

 

Ми раді вас вітати у стінах Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, заснованого в 1898 році. НУБіП України є одним 

із провідних закладів вищої освіти, науки і культури в Україні. За комплексним 

показником в рейтингу «ТОП-200 України 2021» наш Університет увійшов до 

десятки кращих закладів вищої освіти і посів восьму сходинку. За рейтингом 

ТОП-200 серед ЗВО міста Києва університет впевнено займає 3 сходинку. 

На 13 факультетах, в 3-х навчально-наукових інститутах базового закладу 

університету (м. Київ) і в 11 відокремлених підрозділах НУБіП України – 

регіональних закладах фахової передвищої освіти навчається близько 30 тис. 

студентів та слухачів, більше 400 аспірантів, докторантів і здобувачів. 

Освітній процес і наукові дослідження в НУБіП України забезпечують 

понад 3000 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі біля 

300 професорів і докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук. 

Для вступників 2021 року університет пропонує 118 освітніх програм, з 

яких: 

• 50 освітньо-професійних бакалаврських програм;  

• 61 освітньо-професійна магістерська програма;  

• 7 освітньо-наукових магістерських програм. 

 В Університеті розширюється  перелік спеціальностей із викладанням 

англійською мовою. Студентам, які прослухали окремі курси англійською  

мовою, наприкінці навчання видаються відповідні сертифікати,  що сприяє їх 

успішному працевлаштуванню, зокрема і в транснаціональні компанії. 

Базами практичного навчання студентів університету є навчальні, 

навчально-наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії, та виробничі 

об’єкти навчально-дослідних господарств, де проводяться лабораторні й 

практичні заняття, навчальні, технологічні, науково-дослідні, переддипломні та 

інші практики, зокрема у ВП НУБіП України «Великоснітинське                                        

НДГ ім. О.В. Музиченка, «Агрономічна дослідна станція», «НДГ «Ворзель», 

«Боярська лісова дослідна станція» є можливості для практичного навчання у 

провідних роботодавців.  

Студенти мають можливість практично оволодіти вміннями і навичками 

технології ремонту сільськогосподарських машин і агрегатів, технічного 

обслуговування та зберігання машин, професійного випробування техніки, 

виробництва продукції рослинництва, виробництва кормів, оволодіти 

технологіями зберігання та застосування пестицидів, переробки продукції 

рослинництва, використання машин і обладнання з переробки зерна, 

виробництва продукції тваринництва, переробки молока, діагностики і 

профілактики хвороб тварин, нетрадиційних джерел енергії та біогазових 

установок, економіки і менеджменту, екологічного моніторингу та паспортизації 

об’єктів довкілля та багато іншого.  

У цьому довіднику ви знайдете всю необхідну інформацію, яка допоможе 

швидко адаптуватися та успішно розпочати реалізацію своєї мрії – здобуття 

освіти у одному з кращих університетів України. 
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ПЕРЕЛІК ФАКУЛЬТЕТІВ ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ІНСТИТУТІВ 

У НУБІП УКРАЇНИ 

№ 

п/п 
Факультет, ННІ Декан 

Номер 

телефону 

(код Києва 

044-) 

Адреса 

1 

Енергетики, 

автоматики і 

енергозбереження 

Каплун Віктор 

Володимирович 

527-81-39, 

527-87-70 
к. 8, кім. 11 

2 

Лісового і садово-

паркового 

господарства 

Лакида Петро Іванович 
527-85-79, 

527-82-93 

к. 1, кім. 119-

120 

3 
Неперервної освіти і 

туризму 

Ковальова Олена 

Вікторівна 

527-86-53, 

527-86-54 
к. 10, кім. 219 

4 
Аграрного 

менеджменту 

Остапчук Анатолій 

Дмитрович 
527-88-81 к. 10, кім. 525 

5 Агробіологічний 
Тонха Оксана 

Леонідівна 
527-82-13 к. 4, кім. 39 

6 
Ветеринарної 

медицини 

Цвiлiховський Микола 

Iванович 
527-82-98 

к.12, бл. Г 

кім. 303, 318 

7 
Гуманітарно-

педагогічний 

Савицька Інна 

Миколаївна 
527-80-83 к. 3, кім. 101 

8 Економічний 
Діброва Анатолій 

Дмитрович 

527-85-43, 

527-81-60 
к. 10, кім. 301 

9 

Захисту рослин, 

біотехнологій та 

екології 

Коломієць Юлія 

Василівна 

527-86-99, 

527-80-89 
к. 4, кім. 42 

10 Землевпорядкування 
Євсюков Тарас 

Олексійович 
258-05-25 к. 6, кім. 17 

11 
Інформаційних 

технологій 

Глазунова Олена 

Григорівна 
527-83-52 к. 15, кім. 201 

12 
Конструювання та 

дизайну 

Ружило Зіновій 

Володимирович 
527-81-29 к. 11, кім. 305 

13 
Механіко-

технологічний  

Братішко Вячеслав 

Вячеславович 
527-85-34 к. 11, кім. 334 

14 
Тваринництва та 

водних біоресурсів 

Кононенко Руслан 

Володимирович 

527-83-95, 

527-87-49, 

527-85-56  

к. 1, кім. 35 

15 

Харчових технологій 

та управління якістю 

продукції АПК 

Баль-Прилипко Лариса 

Вацлавівна 
527-89-50 к. 12, кім. 304 

16 Юридичний Яра Олена Сергіївна 259-97-25 к. 6, кім. 229 
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СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ 

ТА ГУРТОЖИТКІВ У НУБІП УКРАЇНИ 
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ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

 

Загальний розклад занять розташований на головному сайті 

університету за посиланням: https://nubip.edu.ua/node/23920. Уточнений 

розклад занять розміщено на сайтах факультетів та ННІ. Аудиторні навчальні 

заняття називаються парами. Тривалість пари – 1 година 20 хвилин: 

Номер пари Початок заняття Закінчення заняття 

1 зміна 

1 пара 8-30 9-50 

2 пара 10-05 11-25 

3 пара 11-40 13-00 

Перерва  з 13.00-14.00 

Санітарна обробка приміщень 

2 зміна 

4 пара 14-00 15-20 

5 пара 15-35 16-55 

6 пара 17-10 18-30 

7 пара  18-45 20-05 

Санітарна обробка приміщень 

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

Усі заплановані вимоги до вивчення конкретної навчальної дисципліни 

можна знайти в робочих програмах та силабусах, які розміщено на сайтах 

кафедр, які забезпечують їх викладання, а також в електронному навчальному 

курсі на навчально-інформаційному порталі університету (покликання). 

Згідно Положення про екзамени та заліки в НУБіП України передбачено 

наступні форми контролю формах: 

• Поточний контроль: здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

• Проміжна атестація: Проведення проміжного оцінювання рівня  

засвоєння програмного матеріалу змістового модуля у вигляді тестування, 

письмової контрольної роботи, колоквіуму. Результат студента вважається 

успішним, якщо рейтингова оцінка становить не менше, ніж 60 балів за 

100-бальною шкалою. 
• Підсумкова атестація – це семестрова атестація студента (зимова та літня 

сесії), що проводиться у формах семестрового екзамену або 

семестрового заліку. 

https://nubip.edu.ua/node/23920
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Положення про екзамени та заліки у НУБіП України 

(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozh_ekzameni_zaliki_2020_dlya_say

tu.pdf).  

Екзамени проводяться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, які 

містить 2 теоретичні запитання, 10 тестових завдань та критерії оцінювання 

відповідей (сума 30 балів). Тестування може відбуватися на базі електронного 

курсу. На екзамені за питаннями і завданнями білету проводиться обов'язкова 

співбесіда студента з двома викладачами, після якої визначається підсумкова 

оцінка. Заліки проводяться у формі тестування.  

Досягнення програмних результатів навчання здобувача вищої освіти 

формується внаслідок додавання оцінки за залік/екзамен (до 30 балів) до 

рейтингу з навчальної роботи впродовж семестру (до 70 балів) 

 

СТИПЕНДІЯ 

 

Правила призначення академічних стипендій у НУБіП України 

(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/pravila_priznachennya_stipendiy_09_20

19_na_sayt.pdf) розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати 

стипендій, затвердженого постановою КМУ.  

Стипендія призначається за результатами екзаменаційної сесії 45 % 

кращим студентам державної форми навчання, які набрали максимальну 

кількість навчальних (результати сесії) та додаткових (активність в житті 

університету) балів і розташовані у верхній частині рейтингового списку 

студентів відповідного курсу та спеціальності.  

Рейтинг успішності студентів першого року навчання всіх ступенів до 

першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного балу, 

отриманого ними під час вступу на навчання. Рейтинги успішності студентів для 

призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, 

складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним 

факультетом (ННІ), курсом і за кожною спеціальністю на підставі підсумкових 

оцінок з навчальних дисциплін - екзаменів та заліків, захистів курсових робіт 

(проектів) та звітів з практики, з урахуванням участі у науковій, науково-

технічній діяльності, творчій та спортивній активності, громадському житті.  

 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА  

Оцінка національна 

(4-бальна шкала) 
Рейтинг студента, бали 

(100-бальна шкала) 

Відмінно 90 - 100 

Добре 74- 89 

Задовільно 60 - 73 

Незадовільно 0-59 

 

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozh_ekzameni_zaliki_2020_dlya_saytu.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozh_ekzameni_zaliki_2020_dlya_saytu.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/pravila_priznachennya_stipendiy_09_2019_na_sayt.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/pravila_priznachennya_stipendiy_09_2019_na_sayt.pdf
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НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ НУБІП УКРАЇНИ 

 

Усі дисципліни, які ви будете вивчати, мають свої електронні курси, 

розміщені на навчально-інформаційному порталі  НУБіП України 

https://elearn.nubip.edu.ua . Інформація щодо правил входу на портал та діях у 

разі неможливості потрапити до порталу знаходиться за посиланням: 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/page/view.php?id=260793  

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 

Згідно статті 42 Закону України «Про вищу освіту» академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 

і можливостей); 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

 академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових 

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

 самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

 фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

 фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

 списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання; 

 обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами 

обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація 

та списування; 

https://elearn.nubip.edu.ua/
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/page/view.php?id=260793


9 
 

 хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких 

інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання 

неправомірної переваги в освітньому процесі; 

 необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти;  

 надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання 

результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених 

умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання; 

 вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, 

примушування тощо) на науково-педагогічного працівника з метою здійснення 

ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання. 

Відповідно до Положення про академічну доброчесність в НУБіП України 

(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_akademichna_dobrochesni

st_03.03.2018.docx ), за порушення академічної доброчесності здобувачі вищої 

освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо); повторне 

проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

відрахування з Університету; позбавлення академічної стипендії; позбавлення 

наданих Університетом пільг з оплати навчання.  

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ 

 

Здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на формування 

індивідуальної освітньої траєкторії через вибіркові навчальні дисципліни 

(дисципліни вільного вибору за спеціальністю та за уподобаннями студентів), 

теми кваліфікаційних дипломних робіт, бази виробничої практики тощо. 

Вибіркові дисципліни за уподобанням студент обирає за власним 

бажанням згідно з «Порядком вибору вибіркових дисциплін магістрами» 

(https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/poriadok_vidboru_vybirkovyh_dysciplin

_2020_0.pdf) та переліком вибіркових дисциплін 

(https://nubip.edu.ua/node/67362). 

 

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОВНОВАЖЕНИЙ 

 

В НУБіП України діє антикорупційна програма 

(https://nubip.edu.ua/node/18211/1), що визначає стандарти і норми професійної 

етики працівників і студентів, порядок здійснення нагляду, контролю за 

дотриманням програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених 

нею заходів, умови конфіденційності інформування працівниками та студентами 

уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції про факти порушень 

антикорупційних вимог та інші засади політики Університету щодо 

врегулювання конфліктних ситуацій.  

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_akademichna_dobrochesnist_03.03.2018.docx
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/polozhennya_akademichna_dobrochesnist_03.03.2018.docx
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/poriadok_vidboru_vybirkovyh_dysciplin_2020_0.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/poriadok_vidboru_vybirkovyh_dysciplin_2020_0.pdf
https://nubip.edu.ua/node/67362
https://nubip.edu.ua/node/18211/1
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Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Котух 

Катерина Анатоліївна тел.: 044-527-82-57, електронна адреса 

antikor@nubip.edu.ua 

На факультетах та ННІ розміщено скриньки довіри, куди студент може 

вкинути листа для вирішення конфліктних ситуацій. З метою постійного 

соціологічного моніторингу життєдіяльності університету з надання освітніх 

послуг, розвитку науки та досліджень, соціального забезпечення студентів, 

викладачів та працівників в Університеті службою проректора з науково-

педагогічної роботи, деканатами та гарантами освітніх програм регулярно 

проводять анкетування студентів. 

 

СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК 

 

Студентський квиток державного зразка – документ, що містить 

персональні дані про студента, який може бути використаний для ідентифікації 

особи. З 13 березня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України 

запустило  тестування цифрового студентського квитка у мобільному застосунку 

“ДІЯ”. Його юридичну силу визначає Постанова КМУ. За студентським у 

смартфоні можна те саме, що і за звичайним, пластиковим. Студентський квиток 

дає можливість  скористатися знижками у випадках: 

Транспорт. Квиток на залізничний транспорт у загальних і плацкартних 

вагонах, вагонах другого і третього класу всіх категоріях поїздів міжміського 

сполучення, а також у всіх вагонах регіональних поїздів та в поїздах приміського 

сполучення за наявності студентського квитка коштує на 50% дешевше від своєї 

вартості. Однак, якщо бажаєте їхати  у вагонах вищої категорії – СВ, купе, 

перший клас (крім регіональних поїздів), – маєте сплатити повну вартість 

проїзного документа. 

Кіно. Більшість кінотеатрів дають знижку на квитки для студентів. Для 

цього треба показати студентський квиток під час покупки. Але варто пам’ятати, 

що  кінотеатри пропонують знижки для студентів денної форми навчання 

закладів вищої освіти України всіх форм власності. Політика кінотеатрів різна, 

однак, як правило, знижки надаються на денні сеанси, окрім прем’єрних показів 

чи перших тижнів прокату. 

Музеї. Це ще одне місце, похід в яке обійдеться студенту дешевше, а в 

деякі дні – взагалі безкоштовно. (День знань, День студента, державні свята 

України, з нагоди яких можуть знижуватися ціни). 

Інші розваги.  За студентським квитком можна отримати знижки на 

боулінг, більярд, театр, ковзанку, шопінг, клуби, аквапарки та навіть подорожі. 

Головне – дізнатися правила оплати, встановлені політикою установи. 

Можливість оформити міжнародну студентську картку. Тим з вас хто 

планує поїздку за кордон, варто звернути увагу на міжнародну студентську 

картку ISIC. Це міжнародне посвідчення студента, яке дійсне у 120 країнах і 

виконує подвійну функцію: по-перше, це посвідчення особи студента, по-друге 

– дисконтна карта, за якою надаються знижки більш ніж в 40 тисячах компаній: 

зокрема, на переліт, харчування, поселення в хостелі, відвідування музеїв тощо. 

mailto:antikor@nubip.edu.ua
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

 

Наукова бібліотека університету – це сучасний інформаційно-освітній 

центр з бібліотечним фондом понад 1 млн. примірників видань, в тому числі 332 

тис. примірників навчальної літератури щорічно обслуговує понад 13 тис. 

студентів. До послуг наших користувачів – електронна 

(http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui/) і цифрова бібліотеки 

(http://dglib.nubip.edu.ua), що містять понад 8 тис. повнотекстових документів 

(підручників, навчальних посібників, методичної літератури), а також електронна 

доставка документів (ЕДД). У приміщеннях бібліотеки є сучасна комп’ютерна 

техніка та вільний доступ до мережі інтернету через Wi-Fi.  

Видача начальної, наукової та художньої літератури проводиться у 

центральній бібліотеці (навч. корпус № 4) та у філіях у навчальних корпусах № 1, 

6, 10, 11, 12. Кожен факультет та інститут закріплений за конкретною філією чи 

відділом бібліотеки, а саме: 

 

Підрозділ 

бібліотеки 
Факультет/ННІ Телефон E-mail 

 

Центральна 

бібліотека (навч. 

к. № 4, кім. 30) 

•Агробіологічний, 

•Захисту рослин, біотехнологій та 

екології,  

•Гуманітарно-педагогічний, 

•Тваринництва та водних 

біоресурсів 

•Харчових технологій та 

управління якістю продукції АПК. 

527-81-57 f4-nubip@ukr.net 

Філія бібліотеки 

у навч. корпусі 

№ 1 (кім. № 96) 

•Лісового і садово-паркового 

господарства. 
097 218 03 56 

branch_library-

1@ukr.net 

Філія бібліотеки 

у навч. корпусі 

№ 6 (кім. № 133) 

•Землевпорядкування,  

•Юридичний 
067 919 46 21 

branch_library-

6@ukr.net 

Філія бібліотеки 

у навч. корпусі 

№ 10 (кім. № 

104) 

•Аграрного менеджменту, 

•Економічний 

•Неперервної освіти і туризму 

•Напрям підготовки «Економічна 

кібернетика» 

527-81-45 
branch_library-

10@ukr.net 

Філія бібліотеки 

у навч. корпусі 

№ 11(кім. № 335) 

• Механіко-технологічний, 

• Конструювання та дизайну 

• Інформаційних технологій 

527 81 07 
branch_library-

11@ukr.net 

Філія бібліотеки 

у навч. корпусі 

№ 12 (к. № 203 

блок Г) 

• Ветеринарної медицини 073 472 53 94 
branch_library-

12@ukr.net 

 
 



12 
 

 
 

 

 

Науково-педагогічний колектив НУБіП України 

 бажає Вам успіхів у навчанні! 


