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Перелік положень по підготовці доктора філософії

https://nubip.edu.ua/node/60

 1.Положення про організацію освітнього прооцесу підготовки доктора філософії (РhD) в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України;

 2.Положенння про педагогічну практику здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (РhD) Національного 
університету біоресурсів і природокористування України;

 3.Положення про порядок звітування аспірантів/здобувачів про виконання індивідуального плану наукової роботи;

 4.Положення про освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в НУБіП України;

 5.Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора 
філософії НУБіП України;

 6.Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії Національного 
університету біоресурсів і природокористування України;

 7.Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України;

 8.Положення про академічну доброчесність у НУБіП України;

 9.Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України;

 10.Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор  філософії в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України;

 11.Положення про порядок реалізації аспірантами Національного університету біоресурсів і природокористування  
України права на вільний вибір навчальних дисциплін;

 12.Антикорупційна програма;

 13.Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації в НУБіП України.

https://nubip.edu.ua/node/60


Акредитація освітньо-наукових програм

https://nubip.edu.ua/node/4179/12

 "Рослинництво - Гарант проф. С.М. Каленська

 "Агрогрунтознавство та агрохімія« - Гарант проф. О.Л. Тонха

 "Садівництво та виноградарство"- Гарант проф. Т.Є. Кондратенко

 "Хімія - Гарант проф. В.А. Копілевич

 "Загальне землеробство та гербологія - Гарант проф. С.П. Танчик

https://nubip.edu.ua/node/4179/12
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u190/robocha_programa_pedagogichnoi_asistents_koi_praktiki.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u190/robocha_programa_pedagogichnoi_asistents_koi_praktiki.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u190/robocha_programa_pedagogichnoi_asistents_koi_praktiki.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u190/robocha_programa_pedagogichnoi_asistents_koi_praktiki.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u190/robocha_programa_pedagogichnoi_asistents_koi_praktiki.pdf


Глосарій
https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/01/%d0%93%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96

%d0%b9.pdf
 Академічна доброчесність (academic integrity) – у широкому розумінні й відповідно до 

визначення Міжнародного Центру Академічної доброчесності (ICAI, 2013) це слідування 
академічною спільнотою принципам, що базуються на таких фундаментальних 
цінностях, як чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, мужність за будь-
яких обставин та у будь-яких умовах. Відповідно до законодавства України, “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” (ст.42 ЗУ “Про освіту”). 

 Гарант освітньої програми – це науково-педагогічний або науковий працівник, який/яка 
працює за основним місцем роботи, несе відповідальність за якість освітньої програми, 
має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною чи спорідненою до освітньої 
програми спеціальністю, або належний досвід роботи в галузі. Призначення, права та 
обов'язки гаранта освітньої програми відносяться до автономії закладу вищої освіти. Цей 
працівник/працівниця може виступати гарантом лише однієї освітньої програми. Гарант 
освітньої програми може працювати на відповідній кафедрі або в будь-якому іншому 
університетському підрозділі.



Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність



Сторінка аспіранта

https://nubip.edu.ua/node/4179/13

https://docs.google.com/document/d/1Rw7DgPmMrlZZ4aj2iBlf4qT09SvU0UBtrJS

aUOqupJg/edit#
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Голова Ради молодих вчених

Василенко Олена Сергіївна

ІІ рік аспірант

Голова Ради роботодавців факультету

Центило Леонід Васильович

Доступ до SCOPUS, Web of Science та EBSCO PUBLISHING

https://nubip.edu.ua/node/39060

https://orcid.org/

https://nubip.edu.ua/node/39060
https://orcid.org/


Міжнародний відділ 

https://nubip.edu.ua/node/13
 Українські студенти, аспіранти і викладачі вишів можуть отримати стипендії для навчання та стажування у ВНЗ

Cловацької республіки. Відповідно до Статті 1 чинної Програми співробітництва між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством освіти Словацької Республіки в галузі освіти на 2005-2008 рр, словацькою стороною 
надаються стипендії на навчання та стажування громадян України в закладах вищої освіти Словацької 
Республіки.

Міжнародна конференція "Digital transformation – towards sustainable food value chains in Eurasia"
 Цифрові інновації розглядаються як головний рушій, що сприяє зростанню продовольчої економіки в майбутньому 

не тільки в ЄС, а й у всій Євразії.
 Грант на подорожі IAMO пропонує обмежену кількість грантів на подорожі / проживання (залежно від наявності 

коштів) для учасників з прийняттям розширених рефератів.
 27.01.2020 Конкурс стипендій уряду Франції на 2020-2021 навчальний рік
 З метою розвитку та підсилення французько-українського наукового та університетського співробітництва 

Посольство Франції в Україні відкриває конкурс стипендій 2020 на навчання та стажування від Посольства Франції в 
Україні.

 3.01.2020 Стипендії на курси вивчення німецької мови в Баварії 2020
 ПовідомляємоВас про нові стипендіальні програми в Баварії

 Курси по навчанню німецької мови у 2020 році. Стипендії включають плату за навчання, проживання та харчування.
 17.01.2020 Відкрита реєстрація на участь у міжнародній літній школі Державного університету Луїзіани

 Міжнародна літня школа Державного університету Луїзіани (ЛДУ) представляє другий рік практичної міжнародної 
короткої програми, організованої спільно ЛДУ, університетом Менделя (Чеська Республіка) та Асоціацією 
Вишеградського університету (VUA).



https://nubip.edu.ua/node/13

