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Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною 
та освітньо-науковою орієнтацією освітніх програм

• Взаємозв’язок магістерських
програм з науково-
дослідними тематиками 

• Спецкурс “Наукові
комунікації в дослідженнях
магістрів” 

• Оприлюднення результатів
наукових досліджень у 
друкованих виданнях

• Підготовка авторефератів
магістерських робіт

Освітньо-професійнаОсвітньо-наукова

• вибір магістерської
освітньої програми та 
погодження теми 
кваліфікаційної роботи
майбутнім роботодавцем

• проведення практики на 
базах підприємства-
роботодавця

• використання комплексних
кваліфікаційних проєктів з 
метою наближення
студентів до умов 
виробництва

1 рік 4 місяців

(90 кредитів ЄКТС)
1 рік 9 місяців 

(120 кредитів ЄКТС)
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Графік освітнього процесу
підготовки магістрів у 2021-2022 н.р.

3

Рік навчання,
семестр

Період очного 
навчання

Період дистанційного
навчання

Екзаменаційна сесія
(очна/дистанційна)

1 рік
Магістри

осінній (1й) семестр
(16 тижнів)

25.08-17.09.2021
(4 тижні)

15.11-10.12.2021
(4 тижні)

20.09-12.11.2021
(8 тижнів)

13.12-31.12.2021 
(3 тижні - очно)

Зимові канікули 01.01 - 05.02.2022 (5 тижнів)

1 рік
Магістри

Весняний (2й) семестр
(15 тижнів)

07.02 - 22. 05.2022
(15 тижнів)

Формат  навчання залежно від епідеміологічної
ситуації в країні

23.05 - 11.06.2022
(3 тижні)

Практичне навчання
(навчальні та виробничі

практики)

червень - серпень
2022 року

Літні  канікули серпень 

2 рік
Магістри

осінній (3й) семестр
(10 тижнів)

01.09-05.11.2022
(10 тижнів)

-

07.11-19.11.2022 
(2 тижні - очно) 

12.12-17.12.2022
Захист магістерських робіт (очно) 

До 25.12.22 Вручення дипломів
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У НУБіП України в 2021-2022 н.р. підготовка 
магістрів здійснюється за:
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38 спеціальностями

62 освітніми програмами

Зразок сертифікату, який 
отримують випускники-
магістри, викладання для 
яких проводилося 
англійською мовою
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Міжнародні магістерські програми 
з отриманням  подвійних   дипломів

• “Masters of Business Administration in Agriculture (MBA)
Ун-т прикладних наук Вайнштефан(Німеччина)

• “Master of Food and Agribusiness (MFA)
Ун-т прикладних наук Ангальт (Німеччина)

• “Економіка і менеджмент”

Словацький аграрний університет, Нітра

• “Енергетика і автоматика біосистем” , “Економіка і менеджмент”
Варшавський університет наук про життя, Польща 

• “Екологія”, “Соціальна педагогіка”

Поморська академія в Слупську, Польща

міжнародний відділ к.107 корп.3

• “Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами”
університет Foggia, Італія                                             

• ISA Lille
Франція

http://www.hs-anhalt.de/
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Нормативні документи НУБіП України,
що регламентують підготовку магістрів

❑ Положення про підготовку магістрів у

Національному університеті біоресурсів

і природокористування України

❑ Положення про підготовку і захист

кваліфікаційної магістерської роботи у

НУБіП України

❑ Вимоги до атестації студентів

магістратури та попереднього захисту

магістерських робіт
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Основні етапи підготовки та захисту 
магістерських  кваліфікаційних робіт

1) за освітньо-професійною програмою підготовки:

Впродовж першого року навчання студенти магістратури зобов'язані:

– до 30 жовтня затвердити теми магістерськихробіт;

– до 30 листопада провести презентацію методик дослідження на

засіданнях

випускових кафедр - 1 атестація

– до 30 травня провести презентацію теоретичної складової

магістерських робіт

на засіданнях випускових кафедр - 2 атестація

Впродовж другого року навчання студенти магістратури зобов'язані :

– до 15 листопада – подати на перевірку магістерські роботи на

наявність плагіату;

– до 25 листопада – взяти участь у постерних презентаціях

результатів досліджень за спеціальностями з подальшим виданням

збірників тез(статтей);

– до 30 листопада - пройти попередній захист магістерських робіт на

випускових кафедрах;

10-15 грудня (рекомендовані дати) - захист магістерських робіт перед

екзаменаційною комісією;

23, 24 грудня (рекомендовані дати) - випуск магістрів
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Основні етапи підготовки та захисту 
кваліфікаційних магістерських  робіт

2) за освітньо-науковою програмою підготовки:

– до 15 травня – подати на перевірку магістерські роботи на

наявність плагіату;

– до 25 травня – взяти участь у постерних презентаціях результатів

досліджень за спеціальностямиз подальшим виданням збірників тез;

– до 30 травня – пройти попередній захист магістерських робіт на

випускових кафедрах із підготовкою автореферату;

– 10-15 червня (рекомендовані дати) – захист магістерських робіт

перед екзаменаційною комісією;

– до 30 червня – випуск магістрів.

До захисту магістерської роботи на ЕК допускаються студенти

(слухачі), які успішно склали екзаменаційні сесії, пройшли практики,

захистили відповідні звіти, виконали всі завдання індивідуального

плану, пройшли перевірку на плагіат магістерської кваліфікаційної

роботи та попередній захист на випусковій кафедрі, а також взяли

участь у постерній конференції та за її результатами опублікували

тези (статті) і заповнили сторінку магістра на сайті

університету.
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ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Закон України «Про вищу освіту»

Стаття 62. Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною

освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш

як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного

рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають

право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів

вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи

підрозділу.

25% від 90 кредитів ЄКТС (ОПП) = 22,5 кредити,

зокрема 2 дисципліни (8 кредитів) із загальноуніверситетського переліку

(soft skills ) + 4 фахові дисципліни (16 кредитів)= 24 кредити разом

25% від 120 кредитів (ОНП) = 30 кредитів

зокрема 2 дисципліни із загальноуніверситетського переліку (8 кредитів) +

6 фахових дисциплін (24 кредити) = 32 кредити разом
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Вибіркові компоненти ОПП години кредити

вільного вибору за уподобанням студентів із переліку дисциплін
1 Вибіркова дисципліна 1 120 4
2 Вибіркова дисципліна 2 120 4
Всього 240 8

Вибірковий блок вільного вибору за спеціальністю
Вибірковий блок 1  «Ветеринарне забезпечення здоров'я 

собак і котів»
1 Інноваційні технології годівлі дрібних домашніх тварин 120 4

2
Інноваційні технології генетики та розведення дрібних домашніх 
тварин

120 4

3
Превентивні ветеринарні технології незаразних хвороб собак і 
котів

120 4

4 Превентивні ветеринарні технології заразних хвороб собак і котів 120 4
Всього 480 16

Вибірковий блок 2  «Ветеринарне забезпечення свинарства»
1 Інноваційні технології годівлі свиней 120 4
2 Інноваційні технології генетики та розведення свиней 120 4
3 Превентивні ветеринарні технології незаразних хвороб свиней 120 4
4 Превентивні ветеринарні технології заразних хвороб свиней 120 4
Всього 480 16 
Разом вибіркових компонентів 24

Разом 24 кредити для ОПП

32 кредити для ОНП
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ НУБіП УКРАЇНИ

https://nubip.edu.ua/
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Індивідуальний навчальний план студента магістратури

Навчальна, наукова, інноваційна, вибіркова складова

освітньої траєкторії студента магістратури відображається в

Індивідуальному навчальному плані студента магістратури, а

контроль її виконання відбувається у формі семестрових

атестацій
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Опис розділів 
Індивідуального навчального плану 
студента магістратури 

• Навчальні дисципліни, які вивчаються протягом 3-х, 4-х (у дослідників)

семестрів, в т.ч. вибіркові

• Наукова робота (знайомство із результатами наукової діяльності

кафедри, огляд публікацій, патентний пошук тощо)

• Інноваційна робота (участь у впровадженні результатів досліджень

кафедри, НДІ у навчальний процес та виробничу діяльність)

• Додаткові навчальні дисципліни (неформальна освіта), які вивчаються

понад обсяги, визначені навчальним планом

• Навчальні дисципліни, які вивчались в інших закладах вищої освіти

• Практична підготовка

• Виконання курсових проектів (робіт), індивідуальних завдань тощо

• Атестація здобувачів вищої освіти
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у форматі постерних презентацій
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Портфоліо (сторінка) магістра на сайті НУБіП України
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Правила призначення 
академічних стипендій

Рейтинг успішності 
студента

Додаткові 
рейтингові бали

Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках

(у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми

навчання, які навчаються за державним замовленням на певному

факультеті (ННІ), курсі за певноюспеціальністю (напрямом підготовки)…
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ASTRA
постачальник 
фермерського 

обладнання

ДП «Центр 
державного 
земельного

кадастру»

Працевлаштування магістрів-випускників на 
підприємствах державної і приватної форм власності

Факультет землевпорядкування

Зозуль М.О.

Мишко П.А.

Демченко 

К.В.

Державна служба України ГЕОКАДАСТР

ТОВ «Лідер Плюс»

ДП «Центр державного земельного кадастру»

Факультет захисту рослин, 

біотехнологій та екології

Турчак О.М.

Кириченко Б.С.

Бзенко М.П.

ТОВ «Хімагропром»

ТОВ «PEPSI»

ДП «Укравтогаз» Нафтогаз України

Факультет ветеринарної медицини

Сіренко Р.П. 

Цвіліховський Д.М.

1.Компанія клінік ветеринарної медицини «Зоолюкс»

2. Центр сучасної вет.діагностики «Біо-Тест-

Лабораторія»

Факультет тваринництва та водних

біоресурсів

Шевчук О.Л.

Хітрова Н.І.

ПрАТ «Агрофорт»

ТОВ «Агропрайм Холдинг»

Механіко-технологічний факультет

Аврамчук С.В.

Пилипчук Ю.М.

Свириденко 

І.С.

ТОВ Астра

ТОВ TechFarming

Агробіологічний факультет

Дем’янів В.І.

Булейко О.О.

Галабурда

О.В.

Косянюк С.М.

Миронівський хлібопродукт

«Західний буг»

«Ерідон»

ЗАТ «СААТБАУ»
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Працевлаштування магістрів-випускників на 
підприємствах державної і приватної форм власності

Діденко В.В. (ТОВ «Таргет сервіс-агро»), 

Ковтуняк О.О. (ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»), 
Осмолова Т.О. (ПАТ «Миронівський хлібопродукт»)

Економічний факультет

Юридичний факультет

Федчук Б.Б., Адвокатське об’єднання

Павленко В.І., Помічник нотаріуса
Синюк Ю.В., Київська ОДА

Шутка А.Я., Нац. поліція України

Стецюк Д.С., Керівник агрофірми

Туринський В.І. КМДА

Факультет конструювання та дизайну

Дригота А.

Приходько П.

Горбань Р.

Чихалов О.

КУН

ДІЄТЕК

ЮТО Україна

Нам`ясенко Ю.О.

Мудрагель Є. І.

Банк «Кредит Дніпро» 

Компанія «Semalt»

Факультет інформаційних технологій

Факультет харчових технологій

та управління якістю продукції АПК

Білоцерківський завод 

препаративних форм


