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ВСТУП 

Метою проведення практичної підготовки у навчальних та навчально-

науково-виробничих лабораторіях та виробничих об’єктах відокремлених 

підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (далі університету), у першу чергу навчально-дослідних 

господарствах (далі - НДГ), є формування в студентів основ професійної 

майстерності визначеної професії або групи професій, закріплення навичок 

та професійних умінь самостійного виконання робіт, оволодіння сучасною 

технікою, механізмами, інструментами, технологією, опанування передовими 

формами організації праці, вдосконалення отриманих знань та практичних 

навичок, а також забезпечення адаптації у трудових колективах.  

Основи професійної майстерності формуються поступово, але 

протягом усього періоду навчання. Це визначає необхідність розробки і 

вирішення взаємозалежної системи учбово-виробничих задач, визначеної 

педагогічної стратегії в підході до реалізації основної мети професійної 

підготовки студентів стосовно до різних періодів процесу практичного 

навчання. Основою проведення практичної підготовки у НДГ університету є 

участь студентів у виробничих процесах. Це висуває особливі вимоги до 

підбору виробничих заходів, матеріально-технічного оснащення процесу 

навчання. Участь студентів у продуктивній праці, необхідність самостійного 

прийняття рішень у різноманітних виробничих ситуаціях об'єктивно 

визначають високий рівень пізнавальної і виробничої активності студентів. 

Усе це впливає на характер, методику й організацію процесу практичного 

навчання. 

Основним змістом процесу практичної підготовки є формування в 

студентів умінь і навичок, характерних для професії. Провідним методом 

практичної підготовки є вправи, особливого значення набуває показ 

трудових прийомів, використання навчальної і виробничої документації. 

Процес практичної підготовки  відбувається на основі тісної взаємодії 

теорії і практики. Практичні уміння і навички формуються на основі знань, 
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що поглиблюються, вдосконалюються. Це визначає необхідність, по-перше, 

координації вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 

і практичної підготовки таким чином, щоб теорія випереджала практику, по-

друге, високого рівня спеціальних знань головних спеціалістів НДГ та 

науково-педагогічних працівників (далі НПП) університету, по-третє, 

наявність тісних між предметних зв'язків у діяльності головних спеціалістів 

НДГ та НПП університету у вивченні дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки (спеціальної технології). 

Специфічною особливістю процесу практичної підготовки у НДГ 

університету є поєднання навчання студентів у спеціально організованих, у 

тому числі змодельованих умовах (навчальні лабораторії, полігони, і т.д.), та 

в умовах виробництва. 

Основна мета процесу практичної підготовки у НДГ університету - 

формування в студентів основ професійної майстерності, визначає специфіку 

систем здійснення цього процесу. На рівні з дидактичними засобами 

особливе значення має навчально-матеріальне оснащення лабораторій 

спеціальним обладнанням, робочі і контрольно-вимірювальні інструменти, 

прилади, технічна документація і т.д. 

Всі ці специфічні особливості, що характеризують процес практичної 

підготовки у НДГ університету необхідно враховувати при визначенні 

конкретного змісту, форм, методів і засобів практичної підготовки студентів. 
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1 Організаційне та методичне забезпечення практичної підготовки 

у навічально-дослідних господарствах університету 

 

1.1. Складові практичної підготовки у НДГ університету 

Навчальний процес у лабораторіях НДГ університету реалізується 

шляхом проведення: 

- лабораторних занять. Лабораторне заняття - форма навчального  

заняття, при якому студент під керівництвом науково-педагогічного 

працівника особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи 

досліди (з рослинами, тваринами, сільськогосподарською технікою) з метою 

практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної 

дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним 

устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною 

апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній 

предметній галузі. 

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних 

навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до 

умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо) або в 

умовах реального професійного середовища (наприклад, дослідні поля, 

тваринницькі приміщення, ремонтні майстерні). Лабораторне заняття 

проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини 

академічної групи. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими 

видами навчальних занять, як правило, не дозволяється. 

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю 

підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, 

виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з 

виконаної роботи та його захист перед викладачем. 

Виконання лабораторної роботи оцінюється НПП. Підсумкова оцінка 

виставляється в журналі обліку виконання лабораторних  робіт. Підсумкові  

оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються  

при  виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної 

дисципліни.  

- практичних занять. Практичне заняття - форма навчального 

заняття, при якій науково-педагогічний працівник організує детальний 

розгляд студентами  окремих теоретичних положень навчальної дисципліни 

та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. 

Практичні заняття  проводяться в аудиторіях або в навчальних 

лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Проведення практичного заняття грунтується на 

попередньо підготовленому методичному матеріалі - тестах для виявлення 
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ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, 

наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті. 

Зазначені методичні засоби готуються НПП, якому доручено 

проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної 

дисципліни. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем 

та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх 

обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної 

дисципліни.  

Перелік лабораторій та виїзних лабораторних (практичних) занять, 

що здійснюються у НДГ університету, наведено у розділі 2. 

- індивідуальні заняття. Індивідуальне навчальне заняття 

проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки 

та розкриття індивідуальних творчих здібностей. 

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з 

урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть 

охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох 

навчальних дисциплін, а в окремих випадках - повний обсяг навчальних 

занять для конкретного освітнього ступеня. 

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи  

проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім 

державної атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом 

студента.  

- виконання індивідуальних завдань. Індивідуальні завдання з 

окремих дисциплін (розрахункові, графічні, курсові, бакалаврські, 

магістерські роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені 

навчальним планом. Індивідуальні завдання виконуються студентом 

самостійно при консультуванні науково-педагогічних працівників та 

головних спеціалістів НДГ. 

Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома 

студентами. 

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням 

навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами 

конкретного фаху. 

Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється, як 

правило, найбільш кваліфікованими науково-педагогічними працівниками. 

Бакалаврські роботи (проекти), магістерські роботи виконуються на 

завершальному етапі навчання студентів в університеті і передбачають: 

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних 

наукових, технічних, економічних виробничих й інших завдань; 



8 

 

 - розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи). 

Студенту надається право обрати тему бакалаврської або 

магістерської роботи, визначену випускаючими кафедрами, або 

запропонувати свою з обгрунтуванням доцільності її розробки. 

Керівниками дипломних проектів (робіт) призначаються професори і 

доценти (викладачі) університету, висококваліфіковані спеціалісти 

виробництва. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Зміст самостійної роботи студента з конкретної дисципліни 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій 

викладача, практикум тощо. 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні 

передбачати  можливість проведення студентами самоконтролю. Для 

самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та 

фахова монографічна і періодична література. 

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до 

заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального 

доступу студента до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до 

відома  студентів на  початку поточного семестру. 

При організації самостійної роботи студентів з використанням 

складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до 

інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого  

проектування тощо) передбачається можливість отримання необхідної 

консультації або допомоги головних спеціалістів НДГ. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим  

навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, 

виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався при проведенні навчальних занять.  

- практики студентів. Практики (навчальні та виробничі) є 

обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття  

кваліфікаційного рівня і мають на меті набуття студентом професійних 

навичок та вмінь. 

Базами практичного навчання студентів (слухачів) університету є 

навчальні, навчально-наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії 

базового закладу університету (м. Київ), його відокремлених підрозділів 

(ВП), і у першу чергу ─ НДГ університету, де проводяться лабораторні й 

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

та інші практики у галузях: рослинництво, тваринництво, переробка та 
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зберігання продукції рослинництва, технології виробництва біодизелю, 

розведення тварин та риби, розробка методів діагностики та профілактика 

хвороб тварин, технології ремонту, обслуговування та випробування 

сільськогосподарської техніки, лісознавство, деревообробна промисловість, 

мисливська справа та її правове забезпечення, економіка, облік, маркетинг та 

менеджмент в аграрній сфері виробництва тощо. Перелік НДГ відповідно до 

напряму підготовки (спеціальності) студентів наведено у таблиці 1. 

Програма практики та терміни її проведення визначаються 

навчальним планом. 

Організація практики регламентується вимогам Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року N 

93 та «Положення про практичне навчання студентів НУБіП України», 

затвердженим наказом ректора від 26.05.2012 р №466.  

Практичне навчання проводиться в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом НПП університету та головного 

спеціаліста НДГ відповідно до спеціальності, за якою навчаються студенти. 

 

1.2. Організаційне забезпечення практичної підготовки у НДГ 

університету 

1.2.1. Організаційне забезпечення лабораторних (практичних) занять: 

 лабораторні (практичні) заняття з дисциплін циклу професійної і 

практичної підготовки проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях що затверджені наказами ректора університету і створені у 

відокремлених підрозділах університету, у тому числі НДГ; 

 відповідальними за організацію і проведення лабораторних 

(практичних) занять в університеті є навчальний відділ, деканати факультетів 

(дирекції ННІ), відповідні кафедри; 

 відповідальними за організацію та проведення лабораторних 

(практичних) занять студентів (слухачів) факультету є декани факультетів 

(директор ННІ) та їх заступники;  

 лабораторні (практичні) заняття з навчальних дисциплін проводять 

НПП кафедр, які забезпечують їх викладання; 

 лабораторні (практичні) занять у НДГ університету проводяться за 

наказом ректора університету. 

Деканати факультетів (дирекції ННІ) щодо організації і 

проведення лабораторних (практичних) занять у НДГ університету 

відповідають за: 

- вивчення та впровадження передових вітчизняних та зарубіжних 

технологій у відповідній галузі виробництва; 

- контроль за якісним проведенням лабораторних (практичних) занять у 

НДГ університету. 
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- своєчасне формування графіку проведення занять студентів 

(слухачів) факультету у НДГ університету та підготовку проектів наказів 

щодо їх проведення; 

- контроль за проведенням організаційних заходів перед направленням 

студентів (слухачів) на заняття; 

- організацію культурно-масових, спортивних та виховних заходів під 

час перебування студентів (слухачів) у НДГ університету; 

- контроль за дотриманням правил проживання у гуртожитку.  

НПП, які відповідають за проведення лабораторних (практичних) 

занять у НДГ університету, здійснюють такі заходи: 

- удосконалення матеріально-технічної бази існуючих навчальних, 

навчально-наукових та навчально-науково-виробничих лабораторій 

відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки фахівців; 

- розроблення та вдосконалення робочих навчальних програм дисциплін 

та науково-методичних матеріалів; 

- проведення організаційних заходів перед виїздом студентів на заняття, 

у тому числі: 

 інструктаж про порядок проведення занять, заходи щодо охорони 

праці та безпеку життєдіяльності під час перебування у НДГ 

університету; 

 надання студентам (слухачам) необхідних документів (індивідуальних 

завдань, методичних вказівок тощо); 

 ознайомлення студентів (слухачів) із системою звітності за результати 

проведення занять, а саме: оформлення робочого зошита, виконання 

індивідуального завдання тощо; 

 проведення зі студентами (слухачами) попереднього обговорення 

змісту та результатів проведення занять; 

 подання завідувачу кафедри письмового звіту про проведені 

лабораторні (практичні) заняття із зауваженнями та пропозиціями 

щодо їх поліпшення. 

Студенти (слухачі) допускається до проходження лабораторних 

(практичних) занять, якщо: 

- своєчасно отримали інструктаж з охорони праці та техніки безпеки в 

університеті та на робочому місці з письмовим оформленням у відповідному 

журналі. 

- ознайомились з методичними вказівками та правилами використання 

обладнання і приладів, а також після проходження експрес-контролю знань; 

- лабораторія обладнана аптечкою для надання першої медичної 

допомоги та вогнегасником; 

- прилади та матеріали для проведення лабораторних (практичних) 

занять справні та готові до використання. 

Під час проходження лабораторних (практичних) занять студенти 

(слухачі) зобов’язані: 
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- прибути до бази практичної підготовки до початку проведення 

занять;   

- мати відповідний спецодяг для проходження лабораторних 

(практичних) занять в НДГ університету; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

занять; 

- знати і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії під час проходження занять; 

- суворо дотримуватись правил проживання у гуртожитку;  

- оформити робочий зошит та затвердити його у НПП, що відповідає 

за проведення занять; 

- нести відповідальність за результати виконаної лабораторної роботи. 

 Студенти (слухачі) несуть відповідальність за порушення правил 

охорони праці та техніки безпеки під час перебування на базі проведення 

занять.  

1.2.2. Організаційне забезпечення практик студентів: 

 відповідальними за організацію і проведення практик студентів 

(слухачів) в університеті є навчальний відділ, деканати факультетів (дирекції 

ННІ), відповідні кафедри; 

 відповідальними за проведення практик студентів на факультеті (ННІ) є 

декани факультетів (директори ННІ);  

 керівництво проведення практик студентів (слухачів) університету на 

базах практик здійснюють відповідальні НПП від кафедр та від бази практики 

- головні спеціалісти НДГ університету. 

Деканати факультетів (дирекції ННІ) щодо проведення практик 

студентів здійснюють такі організаційні заходи: 

- вивчення передового досвіду та пошук провідних установ, 

підприємств, організації будь-якої форми власності в Україні та зарубіжжя з 

метою якісного проведення практик студентів відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки студентів факультетів; 

- надання допомоги керівництву НДГ щодо створення необхідних умов 

для якісного проведення практик студентів; 

- контроль за здійсненням практик студентів (слухачів) у НДГ, 

виконання завдань практики і результатів виконаних лабораторних 

(практичних) занять;  

- контроль своєчасності укладанням договорів щодо проходження 

практики студентами (слухачами) факультетів з базами практик (додаток 3), 

ведення обліку договорів з базами практик та надання допомоги в їх 

укладанні; 

- своєчасне підготовка проекту наказу щодо проведення практики 

студентів (слухачів); 

- оформлення та надання студентам (слухачам) направлення на 

навчальну (виробничу) практику і здійснення перевірки своєчасності 

оформлення прибуття до пункту призначення; 
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- контроль за проведенням організаційних заходів перед направленням 

студентів (слухачів) на практику та своєчасним захистом результатів 

практики на кафедрах; 

- здійснення контролю за дотриманням правил проживання у гуртожитку 

та перебування на базах практики. 

Організаційні заходи НПП, які відповідають за проведення практик 

студентів: 

 - НПП зобов’язані: 

-  розробляти та вдосконалювати програми практики, навчально-

методичне забезпечення та звітні документи; 

- проводити організаційні заходи перед направленням студентів 

(слухачів) на практику, в тому числі: 

 інструктаж про порядок проходження практики та заходи щодо 

охорони праці та безпеки життєдіяльності під час перебування у НДГ 

університету; 

 надання студентам-практикантам необхідних документів (направлень, 

програм, щоденників, календарних планів, індивідуальних завдань, 

методичних рекомендацій тощо), перелік яких установлюється в 

наскрізних програмах; 

 ознайомлення студентів (слухачів) із системою звітності за результати 

практики, а саме: подання письмового звіту, виконання 

кваліфікаційної роботи, оформлення виконаного індивідуального 

завдання тощо; 

 проведення зі студентами (слухачами) попереднього обговорення 

змісту та результатів практики тощо; 

- здійснювати контроль за проходженням практики студентами 

(слухачами) на базі практики; 

-  надавати завідувачу кафедри письмовий звіт про проходження 

практики із зауваженнями та пропозиціями щодо її поліпшення. 

-  своєчасно подати звіт про проходження практики студентів 

факультету (ННІ) до навчального відділу університету. 

НПП мають право: 

- перевіряти рівень підготовленості студента (слухача) до виконання 

конкретних завдань під час проходження практики; 

- здійснювати контроль щодо забезпечення належних умов навчання і 

побуту студентів (слухачів) та проведення з ними обов’язкових інструктажів з 

охорони праці та техніки безпеки; 

- вимагати від студентів (слухачів) виконання правил внутрішнього 

розпорядку та контролювати виконання цих правил; 

- вживати заходи щодо порушення студентами (слухачами) правил 

внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки і охорони праці, 

невиконання студентами програми практики; 

- вести або організовувати ведення журналу проведення практики 

студентів (слухачів); 
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- у складі комісії проводити підсумкову атестацію за результатами 

практики студентів (слухачів); 

Студенти (слухачі) університету які проходять практику, 

зобов’язані: 

- до початку практики одержати від керівника інструктаж про порядок 

проходження практики, правил техніки безпеки і консультації щодо 

оформлення усіх необхідних документів; 

- своєчасно  прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 

- вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки 

та виробничої санітарії; 

- нести відповідальність за виконання завдань практики; 

- перебувати на робочих місцях під час проходження практики у 

спеціальному одязі, передбаченому для виконання певного виду робіт; 

- своєчасно подати необхідні звітні документи та захистити звіт за 

результатами практики. 

 Декани факультетів (директори ННІ), відповідальні керівники практики 

разом із кафедрою фізичного виховання за участю завідувачів відповідних 

гуртожитків, на період проходження студентами (слухачами) практик: 

- забезпечують їх необхідними засобами організації змістовного 

дозвілля (спортивний інвентар, телевізійна та відеоапаратура, дидактичні 

відеофільми, періодика, література тощо); 

- організовують вечори відпочинку, спортивні змагання, концерти, 

інтелектуальні конкурси, «круглі столи» тощо. 

 Науково-педагогічний працівник, який згідно наказу направлений в 

якості відповідального керівника, окрім іншого, здійснює контроль за 

дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку, правил 

проживання у гуртожитках. У випадку допущення студентських порушень 

відповідальний керівник практики втрачає години, які нараховуються до його 

особистого рейтингу згідно з вимогами «Положення про планування та облік 

роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України».  

 

1.3. Методичне забезпечення практичної підготовки 

 

1.3.1. Проведення усіх видів практичної підготовки здійснюється згідно з 

наказами ректора Університету. Наказ на проведення формується деканатом 

факультету (дирекцією ННІ) за поданням кафедри, відповідальної за її 

проведення, і узгоджується з навчальним відділом університету. 

1.3.2 Методичним забезпеченням практик студентів (слухачів) 

унівеситету є: 

- «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України», затверджене наказом Міністерства освіти України від 

20.12.1994 р. № 351; 



14 

 

- «Положення про практичне навчання студентів НУБіП України», 

затверджене ректором університетувід 12.02.2016р.; 

- робочі програми практик студентів (слухачів), у тому числі наскрізні; 

- щоденник проходження практики студентом (слухачем); 

- наказ ректора університету про направлення на практику. 

1.3.3. Методичним забезпеченням лабораторних (практичних) занять є: 

- «Положення про організацію освітнього процесу у НУБіП України», 

затверджене вченою радою НУБіП України, протокол від 27.12.2019 р. № 5; 

- робочі навчальні плани; 

- робочі програми дисциплін; 

- підручники і навчальні посібники; 

- інструктивно-методичні матеріали до виконання лабораторних 

(практичних) занять; 

- індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів (слухачів) з 

навчальних дисциплін; 

- Положення про практичне навчання студентів НУБіП України. 

1.3.4. Відповідальність за наявність методичного забезпечення 

практичної підготовки та його якість несуть відповідні кафедри і деканати 

факультетів (дирекції ННІ). 

1.3.5 Перед початком нового навчального року об’єкти практичної 

підготовки  перевіряє та приймає комісія, створена за наказом ректора 

університету. (додаток 1). 

 

1.4. Правила внутрішнього розпорядку на юб’єктах практичної 

підготовки у НДГ університету 

 

Правила внутрішнього розпорядку мають на меті забезпечення чіткої 

організації праці, належних безпечних умов навчання, підвищення 

продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу. 

На першому занятті в лабораторії або виробничому об’єкті НДГ 

університету студенти детально вивчають на робочих місцях правила 

внутрішнього розпорядку та інструкції з техніки безпеки і безпеки 

життєдіяльності, які вони повинні суворо виконувати протягом практичної 

підготовки у НДГ. Після завершення інструктажу студент ставить свій підпис 

у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці і безпеки життєдіяльності. 

До занять допускаються студенти (слухачі), які ознайомлені з правилами 

внутрішнього розпорядку на об’єктах практичної підготовки, засвоїли 
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правила з охорони праці і безпеки життєдіяльності,  пройшли інструктаж з 

відповідною відміткою про це в спеціальному журналі. 

Під час перебування на виробничих об’єктах НДГ університету студенти 

повинні знати і суворо дотримуватись заходів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності а також виробничого розпорядку, який існує на об’єктах 

сільськогосподарського виробництва. 

Без спеціального одягу студенти не допускаються до проходження 

занять. 

Лабораторні (практичні) заняття проходять за розкладом навчальних 

занять. Відпрацювання пропущених лабораторних (практичних) занять 

здійснюється за графіком, що узгоджений з деканатом факультету 

(дирекцією ННІ). 

При підготовці до заняття студент зобов'язаний ознайомитись з 

теоретичним матеріалом зазначеної роботи. 

Робоча програма проведення занять або програма практики узгоджується 

з головним спеціалістом галузі, у якій здійснююся заплановані заняття. 

Правила проживання у гуртожитку НДГ університету рівноцінні 

правилам проживання у гуртожитках НУБіП України. Під час перебування 

на практичній підготовці у НДГ університету студенти зобов’язані 

дотримуватись зазначених правил. 
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Розділ 2 Базові господарства НУБіП України для проведення практичної підготовки студентів  

за спеціальностями 

2.1 Базові господарства НУБіП України для проведення навчальних практик студентів  

ОС «Бакалавр» за спеціальностями 

 

Курс 
Назва практики згідно 

навчального плану 
Кафедра, що проводить практику Базове НДГ  Назва лабораторії в НДГ 

Агробіологічний факультет 

Спеціальність «Агрономія» 

1 

Навчальна (агрономічно-

ознайомча) практика із 

агрохімії 

Агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім. О.І. Душечкіна 

ВП НУБІП України 

«Агрономічна дослідна станція»  

ННВЛ «Оцінки якості грунтів, 

добрив і якості продукції 

рослинництва 

Землеробства та гербології 
Лабораторія землеробства та 

гербології 

Кормовиробництва, меліорації і 

метеорології 
Лабораторія кормовиробництва 

Генетики, селекції та насінництва 

ім. проф. М.О. Зеленського 
Лабораторія селекції 

Технології зберігання, переробки та 

стандартизації продукції 

рослинництва 

НВЛ рослинництва 

Рослинництва НВЛ рослинництва 

Грунтознавства та охорони грунтів 

ім.проф.М.К.Шикули 
НВЛ рослинництва 

1 
Навчальна (агрономічно-

ознайомча) практика із 

Кормовиробництва, меліорації і 

метеорології 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. 
Лабораторія луківництва 
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агрохімії Агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім. О.І. Душечкіна 

О.В.Музиченка» 

навчальні лабораторії кафедр Землеробства та гербології 

Генетики, селекції та насінництва 

ім. проф. М.О. Зеленського 

Технології зберігання, переробки та 

стандартизації продукції 

рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика 
навчальні лабораторії кафедр 

Рослинництва 

Грунтознавства та охорони грунтів 

ім.проф.М.К.Шикули 

2, 3 
Навчальна практика із 

агрохімії 

Агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім. О.І. Душечкіна 

ВП НУБІП України 

«Агрономічна дослідна станція»  

ННВЛ «Оцінки якості грунтів, 

добрив і якості продукції 

рослинництва 

1 ст. 
Навчальна практика із 

живлення рослин 

Агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім. О.І. Душечкіна 

ВП НУБІП України 

«Агрономічна дослідна станція»  

ННВЛ «Оцінки якості грунтів, 

добрив і якості продукції 

рослинництва 

2 
Навчальна практика із 

землеробства 
Землеробства та гербології 

ВП НУБІП України 

«Агрономічна дослідна станція» 

Лабораторія землеробства та 

гербології 

2, 1 ст 
Навчальна практика із 

землеробства 
Землеробства та гербології 

Навчально-науково-

інноваційний центр 

«Агротехнологій» 

Лабораторія землеробства та 

гербології 

2, 1 ст. 
Навчальна практика із 

гербології 
Землеробства та гербології 

ВП НУБІП України 

«Агрономічна дослідна станція» 

Лабораторія землеробства та 

гербології 

Навчально-науково-

інноваційний центр 

«Агротехнологій» 

Лабораторія землеробства та 

гербології 

3, 2 ст. 

Навчальна практика із 

селекції і насінництва с.-г. 

культур 

Генетики, селекції та насінництва 

ім. проф. М.О. Зеленського 

НУБіП України ВП НУБіП 

України «Агрономічна дослідна 

станція»  

Лабораторія селекції 
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3,4  
Навчальна практика із 

рослинництва 
Рослинництва 

НУБіП України ВП НУБіП 

України «Агрономічна дослідна 

станція» 

НВЛ рослинництва 

3,4  

Навчальна практика із 

технології зберігання 

продукції рослинництва 

Технології зберігання, переробки та 

стандартизації продукції 

рослинництва 

НУБіП України ВП НУБіП 

України «Агрономічна дослідна 

станція» 

НВЛ рослинництва 

3, 4 
Навчальна практика із 

кормовиробництва 

Кормовиробництва, меліорації і 

метеорології 

ВП НУБІП України 

«Агрономічна дослідна станція» 
Лабораторія селекції 

3 
Навчальна практика із 

овочівництва 
Овочівництва і закритого ґрунту 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

ННВЛ з технології 

вирощування овочів та їх 

насіння «Овочі» 

2 
Навчальна практика із 

закритого грунту 
Овочівництва і закритого ґрунту 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

ННВЛ з технології 

вирощування овочів та їх 

насіння «Овочі» 

3 
Навчальна практика з 

плодівництва 

Садівництва ім. проф. В.Л. 

Симиренка 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

Спеціальність 203 Садівництво і виноградарство 

1, 2 
Навчальна (агрономічно-

ознайомча) практика 

Овочівництва і закритого ґрунту 
Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

ННВЛ з технології 

вирощування овочів та їх 

насіння «Овочі» 

Садівництва ім. проф. В.Л. 

Симиренка 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

3 
Навчальна практика з 

овочівництва 
Овочівництва і закритого ґрунту 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

ННВЛ з технології 

вирощування овочів та їх 

насіння «Овочі» 

2, 3 
Навчальна практика з 

плодівництва 

Садівництва ім. проф. В.Л. 

Симиренка 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

3 
Навчальна практика з 

виноградарства 

Садівництва ім. проф. В.Л. 

Симиренка 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

3, 1 ст. Навчальна практика з Садівництва ім. проф. В.Л. Навчальна лабораторія Навчальна лабораторія 
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розсадництва Симиренка «Плодоовочевий сад» «Плодоовочевий сад» 

4 
Навчальна практика з з 

помології 

Садівництва ім. проф. В.Л. 

Симиренка 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

Навчальна лабораторія 

«Плодоовочевий сад» 

Факультет аграрного менеджменту 

Спеціальність Менеджмент 

1  
Навчальна практика зі 

вступу до фаху  

Менеджменту ім. проф. 

Й.С. Завадського,  

Адміністративного менеджменту та 

ЗЕД 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. О.В. 

Музиченка», Київська обл., 

Фастівський р-н, с. Велика 

Снітинка, вул. Леніна, 101 

НЛ «Кабінет менеджменту» 

Спеціальність Маркетинг 

1  
Навчальна практика зі 

вступу до фаху 

Маркетингу та міжнародної 

діяльності, Адміністративного 

менеджменту та ЗЕД 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. О.В. 

Музиченка», Київська обл., 

Фастівський р-н, с. Велика 

Снітинка, вул. Леніна, 101 

Адміністрація НДГ 

Факультет ветеринарної медицини 

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 

2СК 
Навчальна практика з 

оперативної хірургії 

хірургії і патофізіології ім. проф. 

І.О. Поваженка 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. О.В. 

Музиченка» 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» 

Ветеринарного забезпечення 

здоров’я тварин у ВП НУБіП 

України 

2 СК 
Навчальна практика з 

оперативної хірургії 

хірургії і патофізіології ім. проф. 

І.О. Поваженка 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. О.В. 

Музиченка» 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» 

Ветеринарного забезпечення 

здоров’я тварин у ВП НУБіП 

України 

2 СК 

Навчальна практика з 

ветеринарного акушерства і 

гінекології  

акушерства, гінекології та 

біотехнології відтворення тварин  

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. О.В. 

Музиченка» 

Ветеринарного забезпечення 

здоров’я тварин у ВП НУБіП 

України 
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ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» 

Гуманітарно-педагогічний факультет 

Спеціальність «Професійна освіта» (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» 

1 
Навчальна технологічна 

практика 
Рослинництва 

1. ВП НУБіП України 

«Великоснітинське навчально-

дослідне господарство ім. 

О.В.Музиченка»; 

2. ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» 

Виробничі об’єкти НДГ 

Економічний факультет 

Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування 

1 Навчальна практика з ТВПР 

Рослинництва; технології 

зберігання, переробки та 

стандартизації продукції 

рослинництва; 

землеробства 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна 

станція», 

«Великоснітинське навчально-

дослідне господарство ім. О.В. 

Музиченка» 

ННВЛ рослинництва 

1 
Навчальна практика з 

інвестування 
Фінансів НУБіП 

Навчальна лабораторія 

 512 к. 10 

1 к 

Навчальна практика з 

банківська система 

( І тиждень) 

Кафедра банківської справи та 

страхування 

НУБіП України 

 
 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

1ст, 2cт, 33 

Бухгалтерський облік в 

прикладних програмних 

рішеннях 

кафедра обліку та оподаткування − 

Лабораторія кафедри обліку та 

оподаткування «Інформаційні 

технології в бухгалтерському 

обліку» 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 

Спеціальність 144 – Теплоенергетика 

http://www.nubip.edu.ua/node/4451
http://www.nubip.edu.ua/node/4451
http://www.nubip.edu.ua/node/4451
http://www.nubip.edu.ua/node/4451
http://www.nubip.edu.ua/node/4452
http://www.nubip.edu.ua/node/4452
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1 

Навчальна ознайомча 

практика з 

теплоенергетичних 

установок 

Теплоенергетики Агрономічна дослідна станція 
тваринницькі ферми, ремонтна 

майстерня 

   НДГ «Ворзель» тепличне господарство 

   

«Великоснітинське навчально-

дослідне господарство ім. О.В. 

Музиченка» 

тепличне господарство, 

тваринницькі ферми 

Захисту рослин, біотехнологій та екології 

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин 

3 Загальна фітопатологія 
Фітопатології 

ім.акад.В.Ф.Пересипкіна 

ВП НУБІП 

України"Агрономічна дослідна 

станція" 

Лабораторія фітопатології НН 

ВП Дослідне поле 

3 Хімічного захисту рослин 
Інтегрованого захисту та карантину 

рослин 

ВП НУБІП 

України"Агрономічна дослідна 

станція" 

Лабораторія генетичних 

ресурсів,інтродукції та селекції 

нетрадиційних плодових та 

декоративних культур  

   

ВП НУБіП України 

Великоснітинське НДГ ім.. О.В. 

Музиченка 

Лабораторія моніторингу 

пестицидів  інтегрованого 

захисту та карантину рослин 

Факеультет землевпорядкування 

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» 

1 
Навчальна практика з 

топографії   
Кафедра геодезії та картографії 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція» 

Виробничі об’єкти НДГ 

- 

1 СК 
Навчальна практика з 

геодезії  
Кафедра геодезії та картографії 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція» 

2 
Навчальна практика з 

геодезії  
Кафедра геодезії та картографії 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція» 

3 
Навчальна практика із 

фотограмметрії та 

Кафедра управління земельними 

ресурсами 

ВП НУБіП України Боярський 

коледж екології та природних 
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дистанційного зондування ресурсів 

3 

Навчальна практика 3-го 

курсу (з дисципліни 

геодезичні роботи при 

землеустрої) 

Кафедра управління земельними 

ресурсами 

ВП НУБіП України Боярський 

коледж екології та природних 

ресурсів 

Факультет конструювання та дизайну 

Спеціальність «Галузеве машинобудування» 

1 

Навчальна практика з 

інженерного забезпечення 

тваринництва 

Механізації тваринництва 
ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» 

Навчально-науково-виробнича 

лабораторія механізації 

виробничих процесів у 

тваринництві 

1 

Навчальна практика з 

інженерного забезпечення 

рослинництва 

Надійності техніки 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ 

 ім. О.В. Музиченка» 

Навчальна лабораторія будови і 

керування 

сільськогосподарськими 

машинами та енергетичними 

засобами 

1 
Навчальна з 

деревинознавства 
Лісівництва 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр ВП 

«Боярська лісова дослідна 

станція» 

2 
Виробнича практика з 

керування с.г. технікою 
Надійності техніки 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ  

ім. О.В. Музиченка» 

Навчальна лабораторія систем 

керування с.г. технікою 

ННІ лісового і садово-паркового господарства 

Спеціальність Лісове господарство 

1 Основи фахової підготовки 
Відтворення лісів та лісових 

меліорацій 
НУБіП України 

ННВЛ лісового насінництва і 

розсадництва 

2ск, 3 
Лісові культури 

(розсадники) 

Відтворення лісів та лісових 

меліорацій 
НУБіП України 

ННВЛ лісового насінництва і 

розсадництва 

3 ск, 4 Лісові культури Відтворення лісів та лісових ВП НУБіП України «Боярська Дзвінківський навчально-
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меліорацій лісова дослідна станція» 

НУБіП України 

науково-виробничий центр, 

ННВЛ лісового насінництва і 

розсадництва 

3ск, 4 Лісова меліорація 
Відтворення лісів та лісових 

меліорацій 
НУБіП України 

ННВЛ захисного 

лісорозведення 

1, 1ск Ботаніка 
Ботаніки, дендрології та лісової 

селекції 

Ботанічний сад НУБіП України, 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція» 
Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 1ск, 2 Дендрологія 
Ботаніки, дендрології та лісової 

селекції 
Ботанічний сад НУБіП України 

2, 2ск Лісова селекція та генетика 
Ботаніки, дендрології та лісової 

селекції 
Ботанічний сад НУБіП України 

1 Інформатика 
Таксації лісу та лісового 

менеджменту 
НУБіП України 

Навчальна лабораторія кафедри 

таксації лісу та лісового 

менеджменту 

2ск, 3 Лісова таксація 
Таксації лісу та лісового 

менеджменту 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 

2ск, 3 Лісівництво Лісівництва 
ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 

1ск, 2 
Біологія лісових звірів і 

птахів 
Лісівництва 

ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 

1ск, 2 
Механізація 

лісогосподарських робіт 
Лісівництва 

ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 

2ск, 3 Лісова ентомологія Лісівництва 
ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 

2ск, 3 Лісова фітопатологія Лісівництва 
ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 

3ск, 4 Основи лісоексплуатації Лісівництва 
ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 

Спеціальність Садово-паркове господарство 
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2ск, 3 Декоративні розсадники 
Відтворення лісів та лісових 

меліорацій 
НУБіП України 

ННВЛ лісового насінництва і 

розсадництва 

2ск, 3 Луківництво та газони 
Ландшафтної архітектури та 

фітодизайну  

КП «Київзеленбуд», Ботанічний 

сад НУБіП України, НБС ім. 

М.М. Гришка НАН України, 

Ботанічний сад ім. О.В. Фоміна, 

розсадник «Зелені янголи», 

розсадник «Наталіс» 

2ск 

3 
Квітникарство 

Ландшафтної архітектури та 

фітодизайну 

НУБіП України  

Садовий центр «Камелія» 

Ботанічний сад ім. М.М. 

Гришка НАН України 

3ск, 

4к 
Топіарне мистецтво 

Ландшафтної архітектури та 

фітодизайну 

НУБіП України  

Садовий центр «Камелія» 

Ботанічний сад ім. М.М. 

Гришка НАН України 

3ск, 

4 
Інженерне обладнання СПО 

Ландшафтної архітектури та 

фітодизайну 
КО «Київзеленбуд» 

1 Основи фахової підготовки 
Ботаніки, дендрології та лісової 

селекції 
Ботанічний сад НУБіП України 

1, 1ск Ботаніка 
Ботаніки, дендрології та лісової 

селекції 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція», 

Ботанічний сад НУБіП України 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 
1ск, 2 Декоративна дендрологія 

Ботаніки, дендрології та лісової 

селекції 
Ботанічний сад НУБіП України 

2ск, 2  

Селекція та генетика 

декоративних деревних 

рослин 

Ботаніки, дендрології та лісової 

селекції 
Ботанічний сад НУБіП України 

2 
Механізація садово-

паркових робіт 
Лісівництва НУБіП України   ННВЛ лісового насінництва і 

розсадництва, ботанічний сад 
2ск, 3 Рекреаційне лісівництво Лісівництва НУБіП України, НПП 
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«Голосіївський» 

2ск, 3 

Шкідники і збудники 

хвороб декоративних 

деревних рослин 

Лісівництва 
НУБіП України, НПП 

«Голосіївський» 

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології 

1 Основи фахової підготовки 
Технологій та дизайну виробів з 

деревини 

НУБіП України 

ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС», ПАТ «ДОК 7», м. Київ  

Навч.-наук.-вироб. лабораторія 

техн.устат. обробки деревини, 

Боярський деревообробний цех 

1 
Обчислювальна математика 

і програмування 

Таксації лісу та лісового 

менеджменту 
НУБіП України 

Навчальна лабораторія кафедри 

таксації лісу та лісового 

менеджменту 

1 ск, 3 
Технологія виробів з 

деревини 

Технологій та дизайну виробів з 

деревини 

Greenмеблі, м. Київ,  

ТОВ «Блюм Україна», м. Київ, 

Меблевий цех НУБіП України 

1 ск, 2 
Технологія лісопильно-

деревообробних виробництв 

Технологій та дизайну виробів з 

деревини 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція»,  

Столярний цех НУБіП України 

2 Обладнання галузі 
Технологій та дизайну виробів з 

деревини 

Felder, м. Київ,  

ТОВ «Маркетліс», м. Київ, 

Houfek, м. Київ 

2 
Технологія деревинно-

композиційних матеріалів 

Технологій та дизайну виробів з 

деревини 

ТОВ «Будівельна зірка», м. 

Боярка,  

ТОВ «АГТ Плюс»,  м. Київ 

2 Деревинознавство 
Технологій та дизайну виробів з 

деревини 
Ботанічний сад НУБіП України 

3 
Технологія дерев’яного 

домобудування 

Технологій та дизайну виробів з 

деревини 

Столярний цех НУБіП України, 

ТОВ «БФ Паркет», м. Київ,  

3 
Конструювання виробів з 

деревини 

Технологій та дизайну виробів з 

деревини 

Меблевий цех НУБіП України, 

Greenмеблі, м. Київ,  

ТОВ «Блюм Україна», м. Київ, 

ТОВ «Екмі-меблі», смт. 

https://kyivlis.gov.ua/vn-nubip-ukrayiny-boyarska-lds
https://kyivlis.gov.ua/vn-nubip-ukrayiny-boyarska-lds
http://www.blds.com.ua/
http://www.blds.com.ua/
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Коцюбинське, 

4 
Технологія столярних 

виробів 

Технологій та дизайну виробів з 

деревини 

Столярний цех НУБіП України; 

Українська холдингова 

лісопильна компанія (УХЛК), 

м. Коростень,  

ТОВ «БФ Паркет», м. Київ 

4 Виробництво меблів 
Технологій та дизайну виробів з 

деревини 

Меблевий цех НУБіП України, 

ТОВ «Екмі-меблі», смт. 

Коцюбинське, ТОВ «Будівельна 

зірка», м. Боярка 

Механіко-технологічний факультет 

Спеціальність 208 «Агроінженерія» 

2 

Навчальна практика 
Кафедра тракторів, автомобілів та 

біоенергосистем 
«Агрономічна дослідна станція» 

Цех інженерно-технічного 

сервісу 

ННВЛ «Рослинництва» 

Навчальна практика 

Кафедра сільськогосподарських 

машин та системотехніки ім. акад. 

П.М. Василенка 

«Агрономічна дослідна станція» 

Цех інженерно-технічного 

сервісу 

ННВЛ «Рослинництва» 
Факультет тваринництва та водних біоресурсів 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

1  

 

Навчальна практика з 

годівлі тварин та технології 

кормів 

Годівлі тварин та технології тварин 

ім. П.Д. Пшеничного 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ 

ім.О.В.Музиченка», 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна 

станція», 

ВП НУБіП України 

НДГ «Ворзель» 

Лабораторія тваринництва 

1  

 

Навчальна практика з 

вступу до спеціальності 

Годівлі тварин та технології тварин 

ім. П.Д. Пшеничного 
НУБіП України 

НЛ «Голосіївська навчально-

дослідна пасіка», 
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навчально-науково-виробнича 

лабораторія конярства. 

1 Розведення тварин 
Генетики, розведення та 

біотехнології тварин 

Агрономічна дослідна станція ,  

ВП  НДГ НУБіП України 

«Навчально-дослідне 

господарство Ворзель»,  ВП  

НДГ НУБіП України 

Великоснітинське ім. 

О.В.Музиченка 

Навчальна лабораторія 

«Голосіївська навчально-

дослідна пасіка» НУБіП 

України 

Навчально-науково-виробнича 

лабораторія конярства 

 

Молочно-товарна ферма НДГ 

1 
Навчальна практика з 

вступу до спеціальності 
Аквакультури НУБіП України, ІРГ НААН 

Навчальна-наукова-виробнича 

лабораторія рибництва (ННВЛ 

рибництва), ІРГ НААН 

2 
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 
Конярства і бджільництва НУБіП України 

НЛ «Голосіївська навчально-

дослідна пасіка», 

навчально-науково-виробнича 

лабораторія конярства. 

2 

Навчальна практика з 

гідротехніки та технічних 

засобів з  в аквакультурі 

Аквакультури НУБіП України, ІРГ НААН 

Навчальна-наукова-виробнича 

лабораторія рибництва (ННВЛ 

рибництва), ІРГ НААН 

2 

 

Навчальна практика з 

годівлі тварин 

Годівлі тварин та технології тварин 

ім. П.Д. Пшеничного 
НУБіП України 

НЛ «Голосіївська навчально-

дослідна пасіка», 

навчально-науково-виробнича 

лабораторія конярства. 
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2, 3 

Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

(скотарство) 

Технологій виробництва молока та 

м'яса  

ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» 
«Якості молока» 

ВП НУБіП України «Ворзель» «Якості молока» 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське» ім. О.В. 

Музиченка 

«Якості молока» 

Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

1-2  
Навчальна практика із 

гідробіології 
Гідробіології та іхтіології 

ННВЛ рибництва ВП НУБіП 

України, Немішаєвський ДАК, 

07854, Київська обл., 

Бородянський р-н, смт. 

Немішаєве, 

вул. Технікумівська, 4 

ННВЛ рибництва ВП НУБіП 

України, Немішаєвський ДАК, 

07854, Київська обл., 

Бородянський р-н, смт. 

Немішаєве, 

вул. Технікумівська, 4 

ННВ «Лабораторія 

біопродуктивності водойм та 

рибогосподарської екології» 

НУБіП України, 03041, м. Київ, 

вул. Ген. Родимцева, 19, навч. 

корпус №1, ауд.5 

ННВ «Лабораторія 

біопродуктивності водойм та 

рибогосподарської екології» 

НУБіП України, 03041, м. Київ, 

вул. Ген. Родимцева, 19, навч. 

корпус №1, ауд.5 

НЛ «Декоративні 

гідробіоресурси» НУБіП 

України, 03041, м. Київ, вул. 

Ген. Родимцева, 19, навч. 

корпус №1, ауд.3, 2б 

НЛ «Декоративні 

гідробіоресурси» НУБіП 

України, 03041, м. Київ, вул. 

Ген. Родимцева, 19, навч. 

корпус №1, ауд.3, 2б 

1-2  
Навчальна практика із 

іхтіології 
Гідробіології та іхтіології 

ННВЛ рибництва ВП НУБіП 

України, Немішаєвський ДАК, 

07854, Київська обл., 

Бородянський р-н, смт. 

Немішаєве, 

вул. Технікумівська, 4 

ННВЛ рибництва ВП НУБіП 

України, Немішаєвський ДАК, 

07854, Київська обл., 

Бородянський р-н, смт. 

Немішаєве, 

вул. Технікумівська, 4 

ННВ «Лабораторія ННВ «Лабораторія 
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біопродуктивності водойм та 

рибогосподарської екології» 

НУБіП України, 03041, м. Київ, 

вул. Ген. Родимцева, 19, навч. 

корпус №1, ауд.5 

біопродуктивності водойм та 

рибогосподарської екології» 

НУБіП України, 03041, м. Київ, 

вул. Ген. Родимцева, 19, навч. 

корпус №1, ауд.5 

НЛ «Декоративні 

гідробіоресурси» НУБіП 

України, 03041, м. Київ, вул. 

Ген. Родимцева, 19, навч. 

корпус №1, ауд.3, 2б 

НЛ «Декоративні 

гідробіоресурси» НУБіП 

України, 03041, м. Київ, вул. 

Ген. Родимцева, 19, навч. 

корпус №1, ауд.3, 2б 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК 

Спеціальність 181 "Харчові технології" 

1 
Навчальна практика із 

вступу до спеціальності 

технології м'ясних, рибних та 

морепродуктів 

ВП НУБіП України НДГ 

«Великоснітинське ім. О. 

Музиченка»;  

ВП НУБіП України 

Немішаївський агротехнічний 

коледж (Немішаївська 

рибдільниця); Білоцерківський 

молокопереробний завод; 

Хлібокомбінат №10, м. Київ, 

ТОВ «Оболонь», м. Київ, ТОВ 

«Росинка», м. Київ, ТОВ «Завод 

шампанських вин», м. Київ, 

ТОВ «Олком», м. Київ, 

кондитерська фабрика «Рошен», 

м. Київ 

забійний цех; навчально-

науково-виробнича лабораторія 

технології м’яса та м’ясних 

продуктів) 

2 

Навчальна практика із 

загальних технологій 

харчових виробництв 

технології м'ясних, рибних та 

морепродуктів; процесів і 

обладнання переробки продукції 

АПК 

ВП НУБіП України НДГ 

«Великоснітинське ім. О. 

Музиченка»;  

ВП НУБіП України 

забійний цех; навчально-

науково-виробнича лабораторія 

технології м’яса та м’ясних 

продуктів; навчально-науково-
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Немішаївський агротехнічний 

коледж (Немішаївська 

рибдільниця) 

виробнича лабораторія 

ферментаційних та бродильних 

виробництв; навчальна 

лабораторія процесів і 

обладнання продукції АПК 

Юридичний факультет 

Спеціальність «Право» 

1.  
«Судові та правоохоронні 

органи» 

Адміністративного та фінансового 

права ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція», 

ВП НУБіП України 

«Навчально-дослідне 

господарство «Ворзель»» 

Адміністрація НДГ 
2.  «Адміністративне право» 

Адміністративного та фінансового 

права 

3.  
«Цивільне та сімейне 

право» 
Цивільного та сімейного права 

4.  «Цивільний процес» Цивільного та сімейного права 
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2.2 Базові провідні підприємства та організації України для проведення виробничих практик  

студентів ОС «Бакалавр» НУБіП України за спеціальностями 
 

Курс 
Назва практики згідно 

навчального плану 
Кафедра, що проводить практику Базове підприємство (організація) 

Агробіологічний факультет 

                                                                                    Спеціальність «Агрономія» 

3, 1 ст. Виробнича практика 

Агрохімії та якості продукції рослинництва ім. 

О.І.Душечкіна 

ТОВ «Біотех ЛТД»  

ТОВ «Агрілаб» 

Землеробства та гербології  

ПП «Агроекологія»  

ТОВ «Агрофірма-Колос»  

ТОВ СП Нібулон 

СТОВ «Дружба-Нова»  

ННЦ «Інститут землеробства НААН України» 

ФГ «Краєвид Семенівщини»  

ТОВ «Syngenta Україна» 

ТОВ «Basf Україна» 

ТОВ «Corteva Україна» 

ТОВ «Самміт-агро юкрейн» 

ТОВ «Зернятко»  

Агроіндустріальний холдинг МХП 

ПСП «Авангард»  

ТОВ «КВС Україна» 

Холдинг «Агро-Союз»  

ТОВ «АТК»  
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Укравіт-Агро 

3, 1 ст. Виробнича практика 

Кормовиробництва, меліорації і метеорології 

ТОВ «Агрофірма Хліб України» 

ТОВ Агрофірма «Колос» 

СФГ «Ритм»  

ТОВ «Біріт-Фортуна К»  

СТОВ «Зоря» 

ФГ «Олімп Агро» 

СТОВ «Коцюбинське» 

ПАТ ПЗДГ «Золотоніське» 

ТОВ «Агрофірма «Рояста» 

Рослинництва 

Агріком 

Індустріальна молочна компанія 

ТОВ СП «Нібулон»  

Фермерське господарство «Широкоступ» 

Фермерське господарство «Расавське» 

Фермерське господарство «Богатирівське» 

Фермерське господарство «Вітчизна-Тиниця» 

Генетики, селекції та насінництва ім.  

проф. М.О. Зеленського 

ННЦ «Інститут землеробства НААН України» 

Миронівський інститут пшениці 

 ім. В.М. Ремесла НААН України 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН України 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН 

України 

Інститут садівництва НААН України 

ТОВ «Агрофірма «Колос» 

ТОВ «Всеукраїнський науковий інститут 

селекції «ВНІС» 

Технології зберігання, переробки та стандартизації ТОВ СП «Нібулон» 
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продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика ТОВ «Зернятко»  

Агроіндустріальний холдинг МХП 

 
 

ПСП « Авангард» 

Спеціальність 203 «Садівництво і виноградарство» 

3, 1 ст Виробнича практика 

Овочівництва і закритого ґрунту 

ПрАТ «Комбінат «Тепличний» 

ТОВ «Агрофірма Ірпінь-2002» 

ТОВ «Камелія-К» 

ТОВ «Царство грибів» 

ТОВ «Рійк Цваан Україна» 

Садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка 
ТОВ «Агровесна 2011»  

ПП «Ірпінь-2002» 

Факультет аграрного менеджменту 

Спеціальність Менеджмент 

2 Виробнича практика з фаху 
Менеджменту 

ім. проф. Й.С. Завадського 

1. ПП «Ташір»,  Житомирська обл., 

Ружинський р-н., смт. Ружин, вул. Шкільна, 

9 

2. ТОВ «Райз-Схід», Полтавська обл., 

Любенський р-н., с.Хорошки. 

3. ТОВ «Леляківське», Полтавська обл., 

Пирятинський р-н., с.Кейблівка, вул. Леніна, 

17. 

4. Селянське (фермерське) господарство 

«Діброва», Полтавська обл., Лубенський р-н., 

с.Тернівщина, вул. Молодіжна, 43 а. 

5. ТОВ «Паладіум груп», м. Київ, 

вул. О. Гончара, 57б 

6. ПП «Пролісок», Київська обл., 

Володарський р-н., с. Лобачів., вул. 

Набережна, 5 
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7. ТОВ «Альянс», Житомирська обл., 

Андрушівський р-н., с. Івниця. 

2 Виробнича практика з фаху Адміністративного менеджменту та ЗЕД 

1. ФГ «Березна», Київська обл., Сквирський 

р-н, с. Шамраївка 

2. ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», м. 

Київ, вул. Академіка Заболотного, 158 

3. ФГ «Білі Роси», Чернігівська обл., 

Коропський р-н, смт. Понорниця 

4. ТОВ Сільськогосподарське підприємство 

«Агродім», Чернігівська обл., Бахмацький р-

н, с. Городище 

2 Виробнича практика з фаху Виробничого та інвестиційного менеджменту 

1. ТОВ «Козацьке», Чернігівська обл., 

Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Миру, 15 

2. ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ 

ім. О.В. Музиченка», Київська обл., Фастівський 

р-н, с. Велика Снітинка, вул. Леніна, 101 

3. ТОВ «Торос Арго», м. Київ, 

вул. Констянтинівска, Б73 

4. ТОВ «Арантекс», Кіровоградська обл., 

Олександрійський р-н, с. Андріївка, вул. Леніна, 

33 

3 Виробнича практика з фаху 
Менеджменту  

ім. проф. Й.С. Завадського 

1. ПОСП «Нива», Житомирська обл., 

Костенський р-н., с. Берестовець, 

вул. Жовтнева, 2. 

2. ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка», 

Київська обл. Богуславський р-н., 

м. Богуслав, вул. Миколаївська, 133. 

3. ТОВ «Білоцерківхлібопродукт», Київська 

обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, 

вул. Офіцерська, 6. 

4. ПСП «Восток-Запад», Житомирська обл., 

Емільчинський р-н., с. Емільчине, вул. 
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Військова, 27. 

3 Виробнича практика з фаху Адміністративного менеджменту та ЗЕД 

1. ФГ «Апіакта», Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н, с. Омельник, вул. 

Вишнева,19 

2. ДП «Дослідне господарство 

Придніпровської дослідної станції 

садівництва інституту садівництва НААН 

України», Чернівецька обл., Заставнівський 

р-н, с. Звенячин 

3. ФГ «Баквіт», Рівненська обл., 

Демидівський р-н. с. Лішня 

4. ФГ « Нота», Київська обл., Сквирський р-

н, с. Шамраївка 

Спеціальність Маркетинг 

2 Виробнича практика з фаху Маркетингу та міжнародної діяльності 

1. ТОВ “Асистенс-Сервіс”, м.Київ, 

вул. Вікентія Хвойки,21 

2. ТОВ «Лянтрикот» м. Київ, вул. Липська, 

15. 

3. ТОВ “Асистенс-Сервіс”, м.Київ, 

вул. Вікентія Хвойки,21 

4. ТОВ ”Снек Драйв”, м. Полтава, вул.  

Овочева, 7 А 

5. ТОВ «Лянтрикот», м. Київ, вул. Липська, 

15. 

6. ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», м. 

Київ, вул. Академіка Заболотного, 158 

3 Виробнича практика з фаху Маркетингу та міжнародної діяльності 

1. ТОВ «Елеватор «Успіх Рокитне» 

2. Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. 

Рокитне, вул. Телешівська, 24 

3. ТОВ «Старий Порицьк», Волинська обл., 

Іваничів-ський р-н, с. Старий Порицьк, вул. 
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Молодіжна, 1а. 

4. ТОВ «Маркетингові комунікації 

«МАРКОМ», м. Київ, вул. Василенка 7 

5. ТОВ «СІЛВЕО», м. Київ, Шевченківський 

р-н, вул. Печенізька, 34 

Факультет ветеринарної медицини 

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 

4  Виробнича практика 

Акушерства, гінекології та біотехнології відтворення 

тварин; 

Хірургії і патофізіології ім. проф. І.О. Поваженка; 

Терапії і клінічної діагностики; 

Паразитології та тропічної ветеринарії; 

Епізоотології та організації ветеринарної справи; 

Анатомії, гістології та патоморфології тварин ім. акад. 

В.Г. Касьяненка; 

Ветеринарно-санітарної експертизи 

Ветеринарна клініка «Zоолюкс»; 

Ветеринарна допомога «Чотири лапи»; 

Ветеринарна клініка «Фенікс»; 

Центр Сучасної Ветеринарної медицини 

Ветеринарна кініка «Друг»; 

ДП «Центр охорони здоров’я тварин»; 

Ветеринарна клініка «Велика Ведмедиця» 

Ветеринарна клініка «Алден-Вет»; 

Районні державні лікарні ветеринарної 

медицини Черкаської, Житомирської, 

Хмельницької, Київської, Чернігівської 

областей 

3 СК  Виробнича практика 

Акушерства, гінекології та біотехнології відтворення 

тварин; 

Хірургії і патофізіології ім. проф. І.О. Поваженка; 

Терапії і клінічної діагностики; 

Паразитології та тропічної ветеринарії; 

Епізоотології та організації ветеринарної справи; 

Анатомії, гістології та патоморфології тварин ім. акад. 

В.Г. Касьяненка; 

Ветеринарно-санітарної експертизи 

Ветеринарна клініка «Zоолюкс»; 

Ветеринарна допомога «Чотири лапи»; 

Ветеринарна лікарня «Dr. Buryak»; 

СВК ім. Лесі Українки, Рівненська обл.; 

Ветеринарна клініка «ВетПро»; 

ПрАТ «Уманське племпідприємство», 

Черкаська обл.; 

СТОВ «Красенівське», Черкаська обл. 

Районні державні лікарні ветеринарної 

медицини Черкаської, Закарпатської 

Гуманітарно-педагогічний факультет 

Спеціальність «Професійна освіта» (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» 
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1 
Виробнича технологічна 

практика 
Кафедра рослинництва 

1. ВП НУБіП України «Великоснітинське 

навчально-дослідне господарство ім. 

О.В.Музиченка»; 

2. ВП НУБіП України «Агрономічна 

дослідна станція» 

3. ННВЛ Демонстраційно-колекційне поле 

с-г культур 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

3 
Виробнича (журналістська) 

практика 
Кафедра журналістики та мовної комунікації 

1. Редакційно-видавничий центр НУБіП 

України,  

2. Редакція: ПП «Сільські вісті»; 

3. Телеканал «Белсат TV» Акціонерного 

товариства «Польське телебачення»; 

4. ТОВ ТРК «Ільдана» 

Спеціальність 053 «Психологія» 

2 Діагностико- корекційна  Кафедра психології 

1. «Обласне психіатрично-медичне 

об’єднання» м.Глеваха;  

2. Інклюзивно-ресурсний центр 

Голосіївського району 

3 Реабілітаційна  Кафедра психології 
1. Київська міська нарокологічна лікарня 

«Соціотерапія» 

Спеціальність «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» 

4 Виробнича перекладацька 
Кафедра романо-германських мов і перекладу 

Кафедра іноземної філології і перекладу 

1. Бюро перекладів «ТРАНСЛІНК-

Україна». 

2. Бюро перекладів «Глєбов» м. 

Київ; 

3. Центр перекладів «Антей», м. Київ; 

4. Український інститут експертизи сортів 

рослин. 

4 
Виробнича педагогічна 

практика 

Кафедра романо-германських мов і перекладу 

Кафедра іноземної філології і перекладу 

1. Спеціалізована школа № 80 м. Києва з 

поглибленим вивченням іноземних мов.  

http://www.nubip.edu.ua/node/4451
http://www.nubip.edu.ua/node/4451
http://www.nubip.edu.ua/node/4451
http://www.nubip.edu.ua/node/4452
http://www.nubip.edu.ua/node/4452
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2. Український фізико-математичний ліцей 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

3. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням 

української мови та літератури № 127 м. 

Києва 

4. Гімназія біотехнологій №177 міста Києва. 

5. Ставищенський НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – педагогічний ліцей» 

№1 Ставищенської районної ради 

Київської області. 

6. Гімназія «Консул» № 86 Печерського 

району міста Києва. 

7. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням української мови 

та літератури № 260 м. Києва. 

Спеціальність «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

3 Виробнича практика Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук 

1. МЗС України, 

2. Кабінет міністрів України,  

3. Міністерства та відомства України, 

4. Обласні та районні державні адміністрації 

Спеціальність 231 «Соціальна робота» 

3 Виробнича практика Кафедра соціальної роботи та реабілітації 

1. Голосіївський районний в місті Києві 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, м. Київ; 

2. Київський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, м. Київ. 

3. Солом'янський районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, м. Київ  
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Економічний факультет 

Спеціальність   Фінанси, банківська справа та страхування 

3 
Виробнича практика з 

фінансів підприємства 
Фінансів 

ТОВ «Коестракшин Машинері», м. Київ,  

Саперно-Слобідський проїзд,  3 

 

3 
Виробнича практика з 

фінансів підприємства 
Фінансів 

АТ «Полікомбінат», м. Чернігів, вул. 

Олександра Молодчого, 46 

 

3 
Виробнича практика з 

фінансів підприємства 
Фінансів ТОВ «Укравтозапчастина» 

3 
Виробнича практика з 

фінансів підприємства 
Фінансів ТОВ «Астра» 

3 
Виробнича практика з 

фінансів підприємства 
Фінансів ТОВ «Біллона» 

3 
Виробнича практика з 

фінансів підприємства 
Фінансів ТОВ «Оксема» 

3 
Виробнича практика з 

фінансів підприємства 
Фінансів ТОВ»Шелтор» 

3 
Виробнича практика з 

фінансів підприємства 
Фінансів ТОВ  Ріаліті Солюшнс» 

3 
Виробнича практика з 

економіки підприємства 
Економіки підприємства ім. проф. Романенка 

1. ФГ «Еліта»  

с.Вороньків, вул. Леніна 77 

Бориспільського району 

Київська область 

Керівник: Черхунов Сергій Володимирович 

2. ТОВ «Біолан» Юридична адреса:47042, 

Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. 

Горинка, вул. Широка, Керівник: Заєць 

Володимир Якович 

3. ТОВ «Імекстранс» 

м.Жажків, вул.Перемоги 4  
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Черкаська область 

Керівник: Данченко Євгеній Михайлович 

4. ПСП «Пісківське» 

с. Піски, вул.Гайова 43 

Бахматський район, 

Чернігівська область 

Керівник: Колоша Валерій Петрович 

5. ТОВ "Агротехніка"  

(Пирятинський район, Полтавської області)  

6. ТОВ "Яна" (Світловодський район 

Кіровоградської області) 

3 Виробнича практика Кафедра банківської справи та страхування СК «PZU-Україна», ПАТ «ОТП Банк» 

Спеціальність   Економіка 

3  
Виробнича практика з 

економіки підприємства  
Економіки підприємства ім. проф. Романенка 

ФГ «Еліта»  

с.Вороньків, вул. Леніна 77 

Бориспільського району 

Київська область 

Керівник: Черхунов Сергій Володимирович 

ТОВ «Біолан» 

Юридична адреса:47042, Тернопільська обл.,  

Кременецький р-н,  

с. Горинка, вул. Широка, 8 

Керівник: Заєць Володимир Якович 

ТОВ «Імекстранс» 

м.Жажків, вул.Перемоги 4  

Черкаська область 

Керівник: Данченко Євгеній Михайлович 

ПСП «Пісківське» 
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с. Піски, вул.Гайова 43 

Бахматський район, 

Чернігівська область 

Керівник: Колоша Валерій Петрович 

ТОВ "Агротехніка"  

(Пирятинський район, Полтавської області)  

ТОВ "Яна" (Світловодський район 

Кіровоградської області) 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

1ст, 2cт, 3 
виробнича практика з 

фінансового обліку 
кафедра обліку та оподаткування 

ТОВ «Агрофірма Колос» 

Київська обл с. Пустоварівка, вулиця 

Ватутіна, 18А 

1ст, 2cт, 3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Верес», м. Київ, вул. Петропавлівська, 

15 

1ст, 2cт, 3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування Консалтингова компанія EBS 

вул. Університетська 13А 

Київ, Україна 03110 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ДП «Клавдівське лісове підприємство» 

Київська область, Бородянський район, cмт. 

Клавдієво-Тарасове 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ДП «Малинське лісове господарство» 

Житомирська обл., м. Малин, вул.Лісовий 

кордон, 58 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ДП «Мокрянське ЛМГ» Закарпатська обл, 

Тячівський р-, с.Красна, вул. Підчос 87 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ПРАТ Агрокомпанія «Свобода»  Одеська 

обл., Ізмаїльський р-н,  

с. Стара Некрасівка 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Агропрайм Холдинг», Білгород-

Дністровська вулиця, 154, Ізмаїл, 68600 

1ст, 2cт виробнича практика з кафедра обліку та оподаткування ПАФ «Україна» Полтавська обл., 
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фінансового обліку Великобагачанський р-н, с. Радивонівка., вул. 

Дружби 17б 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТзОВ «Маяк-3» Рівненська обл., 

Березнівський р-н, с.Кургани, вул. Шляхова, 

буд.10 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ДП ДГ «Подільське» ТДСГДС ІКСГП НААН, 

48240, Тернопільська обл, м. Хоростків, 

вул.Незалежності 19 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування Сільськогосподарське ТОВ «Вербів» 

Тернопільська обл., Бережанський район, с. 

Вербів 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування СТОВ «Аграрій», Тернопільська обл., м. 

Кременець 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування Сільськогосподарське ТОВ «Вербів» 

Тернопільська обл., Бережанський район, с. 

Вербів 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ПП «Качан-07», Тернопільська обл., 

Козівський р-н., с.Щепанів 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Подільський господар», 30440, 

Хмельницька обл. Шепетівський район, с. 

Мокіївці 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ФГ «Захід-Агро-2015»,  с. Судилків, 

Шепетівський р-н, Хмельницька обл. 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Лотівка Еліт», 30453 Хмельницька обл., 

с Лотівка, вул. Центрального буд.1 корпус Б 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ФГ «Захід-Агро-2015»,  с. Судилків, 

Шепетівський р-н, Хмельницька обл. 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ВСП ім. Горького, Чернігівська обл., 

Корюківський район, м. Корюківка, вул. 

Зарічна, буд.89 
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1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування Чернігівська обл., Бобровицький район, село 

Вишневе, вул. І.Мазепи, будинок 35 К 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Земля і Воля» вул. Чернігівська, 34, м. 

Бобровиця, Чернігівська область 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ФОП «Шеновський», м. Київ, вул. Маршала 

Якубовського, 7 

1ст, 2cт виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Інтерагроінвест» 

вулиця Сергія Цимбала, 4, Ставище, Київська 

обл. 

1ст, 2cт 

виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ПСП «Лук’янівка», Кивська обл., 

Таращанський р-н, с.Лук’янівка, 

вул.Центральна 31 

3 

виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування СТОВ "Росія". 

вул. Перемоги 18, с. Борівка, Чернівецький р-

н, Вінницька обл. 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Колорит Агро» 

м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 53 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ФГ «Дружба-Л»  

с. Гопчиця, Погребищенський р-н, Вінницька 

обл. 

 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ПСП "Саверці" 

 вул. Семенова, 2, с. Саверці, Попільнянський 

р-н Житомирська обл. 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ДП «Лугинське лісове господарство» 

Житомирська обл., смт Лугини,  

вул. Базарна, 12-А 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ФГ «Ященко А.М.» 

Київська обл., Сквирський р-н, с. Пищики, 

вул. Миру, 100а 
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3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ Текса 

м. Київ, вул. Автозаводська, 24/2, оф. 310 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Мазар-Україна», м. Київ, вул. 

Кирилівська, 15А 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Кернел-Трейд 

м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 3 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Нік» 

м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування Суво́ровська се́лищна ра́да  

Одеська обл., Ізмаїльський р-н, смт Суворове, 

вул. Пушкіна, 47 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ "Новомосковськ Агро" 

 Полтавська обл., Глобинський р-н, м. 

Глобине, вул. Володимирівська, буд. 144 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ДП «Зарічненське лісове господарство» 

Рівненська обл., смт. Зарічне, вул. 

Центральна, 78    

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ «Старокостянтинів Агро» 

Хмельницька обл,  Старокостянтинівський р-

н,  село Волиця -Керекешина,  вул 

Центральна, 25 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування Філія ПАТ "Державна продовольчо-зернова 

корпорація України" "Шполянський елеватор" 

м. Шпола, Черкаська обл., вул. Благовісна 1 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ПСП "Ньютон-транс" 

 м Черкаси, вул. Смілянська 133 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТОВ "Північ колор груп" 

Чернігівська обл.,Козелецький р-н,  

с. Берлози, вул. Шевченка, буд. 20 

3 виробнича практика з кафедра обліку та оподаткування ВСК ім. Горького, Чернігівська обл., 
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фінансового обліку Корюківський район, м. Корюківка, вул. 

Зарічна, буд.89 

3 виробнича практика з 

фінансового обліку 

кафедра обліку та оподаткування ТзЗВ« Носівське хлібоприймальне 

підприємство»  

Чернігівська обл, м. Носівка, Носівський  

р-н, вул Київська, 9 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 

Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

2, 3, 

1ст 

Виробнича експлуатаційна 

практика 

Електротехніки, електромеханіки та 

електротехнологій 

ПАТ “Київобленерго“ 

ПАТ “Черкасиобленерго“ 

ПрАТ “Рівнеобленерго“ 

Інститут свинарства і агропромислового 

виробництва НААН України 

Філія “Менський сир“ ППКФ “Прометей“ 

2, 3, 

1ст 

Виробнича експлуатаційна 

практика 
Електропостачання ім. проф. В.М. Синькова 

ПАТ “Київобленерго“ 

ПАТ “Черкасиобленерго“ 

ПрАТ “Рівнеобленерго“ 

Спеціальність 144 – Теплоенергетика 

2, 3, 

1ст 

Виробнича експлуатаційна 

практика 
Теплоенергетики 

ПрАТ «Миронівська птахофабрика» 

Фірма «Vaillant» 

Фірма «Herz» 

Спеціальність 151 – Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології 

2, 3, 

1ст 

Виробнича практика з 

експлуатації комп’ютерних 

систем автоматизації 

Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. 

Мартиненка 

ТОВ «Сервісна компанія LIMIT» 

ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 

ТОВ «АРЄС-ІНЖИНІРИНГ» 

ПрАТ «Київський картонно-паперовий 

комбінат» 

ТОВ «Асканія-Флора» 

https://nubip.edu.ua/node/1376
https://nubip.edu.ua/node/1376
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ТОВ «Лубенський молочний завод» 

ПрАТ «Комбінат «Тепличний» 

ТОВ «Старинська птахофабрика» 

ТОВ «Комплекс Агромарс» 

ТОВ «Blumenbecker» 

ТОВ «Ясенсвіт» 

ПрАТ «Миронівська птахофабрика»  

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології 

Спеціальність Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія 

3 Виробнича практика Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН 
України, м. Київ, вул. Васильківська 31/17 

Інститут клітинної біології та генетичної 
інженерії НАН України,  

м. Київ, вул., Академіка Заболотного 148 

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин 

3 Виробнича 
Фітопатології ім.акад.В.Ф.Пересипкіна 

 

ТОВ "Гарант" Каменець-Подільський район, 

Хмельницька область 

СТОВ "ЛНЗ-Агро" Шполянський район, 

Черкаська область 

ТОВ "Райз Максимко" Монастирищинський 

район, Черкаська 

область 

ТОВ «ЧІМК» Чернігівського району 

Чернігівської області» 

3 Виробнича ентомології ім. проф. М.П.Дядечка 

НВП Агрономічна дослідна станція 

ННВЛ біотехнологічна Лабораторія 

«Екстракон» «Великоснітинське» ім. О. 

Музиченка 

3 Виробнича Інтегрованого захисту та карантину рослин ВП НУБіП Агрономічна дослідна станція 
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 Лабораторія генетичних ресурсів,інтродукції 

та селекції нетрадиційних плодових та 

декоративних культур 

Спеціальність 101 Екологія 

3 Виробнича практика Екології агросфери та екологічного контролю 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

(департамент екологічної безпеки та 

дозвільно-ліцензійної діяльності), ТОВ 

«BioNorma», Інститут агроекології і 

природокористування НААН України, 

міжнародна лабораторія «PrimeTechLab», 

Інститут еволюційної екології НАН України 

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» 

1 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

Інститут землевпорядкування Національної 

академії аграрних наук України, м. Київ, вул. 

Васильківська 37  

1 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Центр державного земельного кадастру», 

Київська обласна філія,  

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 

1 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою», м. Київ,  

вул. Серпова, 3 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

Головне управління Держгеокадастру у м. 

Києві, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 69 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Лідер Плюс», м. Київ, пр-т 40-Річчя 

Жовтня, 100/2 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Інститут незалежної експертної 

оцінки», м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 4Б 

1 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «КАЙЛАС-К», Хмельницька обл., м. 

Кам’янець-Подільський,  

просп. Грушевського, 46 
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1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 
ТОВ «ЗЕМ-А», м. Київ. бул. Івана Лепсе, 16 

1 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Українське державне аерогеодезичне 

підприємство», м. Київ, вул. Велика  

Васильківська, 69 

1 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

Головне управління Держгеокадастру у 

Волинській області, м. Луцьк,  

вул. Винниченка, 67 

1 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Житомирський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою»,  

м. Житомир, вул. Довженка, 45 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «УкрНДПіЦивільбуд», м. Київ, вул. 

Голосіївський проспект, 50 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАПОЛІС», Київська 

обл.,м. Васильків, вул. Грушевського, 6 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Земельні ініціативи та консалтинг», м. 

Київ, вул. Фрунзе, 20 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «ГЕО-МАКС», м. Київ, 

вул. Тургенєвська, 38 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «КОМПАНІЯ ТОПОГЕО», м. Київ, вул. 

Лісківська, 18 В, кв. 20 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «У.К.Р.-ГЕО», м. Київ,  

вул. Будіндустрії, 6 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «ХОЛЕНД», Київська обл., 

смт. Бородянка, вул. Центральна, 304 

1 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Еспо-Консалтинг», м. Київ,  

вул. Воздвиженська, 42, офіс 1 

    

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

Інститут землевпорядкування Національної 

академії аграрних наук України, м. Київ, вул. 
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Васильківська 37  

2 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Центр державного земельного кадастру», 

Київська обласна філія,  

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 

2 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою», м. Київ,  

вул. Серпова, 3 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

Головне управління Держгеокадастру у м. 

Києві, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 69 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Лідер Плюс», м. Київ, пр-т 40-Річчя 

Жовтня, 100/2 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Інститут незалежної експертної 

оцінки», м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 4Б 

2 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «КАЙЛАС-К», Хмельницька обл., м. 

Кам’янець-Подільський,  

просп. Грушевського, 46 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 
ТОВ «ЗЕМ-А», м. Київ. бул. Івана Лепсе, 16 

2 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Українське державне аерогеодезичне 

підприємство», м. Київ, вул. Велика  

Васильківська, 69 

2 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

Головне управління Держгеокадастру у 

Волинській області, м. Луцьк,  

вул. Винниченка, 67 

2 СК Виробнича практика 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Житомирський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою»,  

м. Житомир, вул. Довженка, 45 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «УкрНДПіЦивільбуд», м. Київ, вул. 

Голосіївський проспект, 50 

2 СК Виробнича практика Кафедра землевпорядного проектування; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАПОЛІС», Київська 
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Кафедра земельного кадастру обл.,м. Васильків, вул. Грушевського, 6 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Земельні ініціативи та консалтинг», м. 

Київ, вул. Фрунзе, 20 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «ГЕО-МАКС», м. Київ, 

вул. Тургенєвська, 38 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «КОМПАНІЯ ТОПОГЕО», м. Київ, вул. 

Лісківська, 18 В, кв. 20 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «У.К.Р.-ГЕО», м. Київ,  

вул. Будіндустрії, 6 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «ХОЛЕНД», Київська обл., 

смт. Бородянка, вул. Центральна, 304 

2 СК Виробнича практика 
Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Еспо-Консалтинг», м. Київ,  

вул. Воздвиженська, 42, офіс 1 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

Інститут землевпорядкування Національної 

академії аграрних наук України, м. Київ, вул. 

Васильківська 37  

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Центр державного земельного кадастру», 

Київська обласна філія,  

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою», м. Київ,  

вул. Серпова, 3 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

Головне управління Держгеокадастру у м. 

Києві, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 69 

3 Виробнича практика із Кафедра землевпорядного проектування; ТОВ «Лідер Плюс», м. Київ, пр-т 40-Річчя 
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землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра земельного кадастру Жовтня, 100/2 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Інститут незалежної експертної 

оцінки», м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 4Б 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «КАЙЛАС-К», Хмельницька обл., м. 

Кам’янець-Подільський,  

просп. Грушевського, 46 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 
ТОВ «ЗЕМ-А», м. Київ. бул. Івана Лепсе, 16 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Українське державне аерогеодезичне 

підприємство», м. Київ, вул. Велика  

Васильківська, 69 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

Головне управління Держгеокадастру у 

Волинській області, м. Луцьк,  

вул. Винниченка, 67 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «Житомирський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою»,  

м. Житомир, вул. Довженка, 45 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ДП «УкрНДПіЦивільбуд», м. Київ, вул. 

Голосіївський проспект, 50 
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3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАПОЛІС», Київська 

обл.,м. Васильків, вул. Грушевського, 6 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Земельні ініціативи та консалтинг», м. 

Київ, вул. Фрунзе, 20 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «ГЕО-МАКС», м. Київ, 

вул. Тургенєвська, 38 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «КОМПАНІЯ ТОПОГЕО», м. Київ, вул. 

Лісківська, 18 В, кв. 20 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «У.К.Р.-ГЕО», м. Київ,  

вул. Будіндустрії, 6 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «ХОЛЕНД», Київська обл., 

смт. Бородянка, вул. Центральна, 304 

3 

Виробнича практика із 

землевпорядного 

проектування та земельного 

кадастру 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра земельного кадастру 

ТОВ «Еспо-Консалтинг», м. Київ,  

вул. Воздвиженська, 42, офіс 1 

Факультет конструювання та дизайну 

Спеціальність «Галузеве машинобудування» 

2 Виробнича практика з теорії Технології конструкційних матеріалів і ООО «Компанія «Енергія води» 
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різання, металообробних 

верстатів та інструменту 

матеріалознавства 

3 
Виробнича заводська 

практика 

Технології конструкційних матеріалів і 

матеріалознавства 

ТОВ «КУН-Україна»  

ООО «ДП «Завод Рапід» 

ТОВ «Елеватор-Агро» 

ТОВ «ТАН» 

ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод» 

ПрАТ «Квантор» 

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» 

3 Виробнича практика Будівництва 

ТОВ «ЖИТЛОШЛЯХБУД» 

ТОВ «БУДТЕМП» 

ПП «ОСТЕРБУДСЕРВІС» 

КП ЦЖЕО «Житловик» 

ННІ лісового і садово-паркового господарства 

Спеціальність Лісове господарство 

2ск, 3 Виробнича практика 

Відтворення лісів та лісових меліорацій  

Таксації лісу та лісового менеджменту 

Лісівництва  

Ботаніки, дендрології та лісової селекції  

Державні підприємства лісового і 

мисливського господарства Державного 

агентства лісових ресурсів України, ВП 

НУБіП України «Боярська ЛДС» 

Спеціальність Садово-паркове господарство 

2ск, 3 Виробнича практика 

Ландшафтної архітектури та фітодизайну  

Відтворення лісів та лісових меліорацій  

Ботаніки, дендрології та лісової селекції 

Ботанічний сад НУБіП України, 

Національний ботанічний сад 

ім. М.М. Гришка НАН України, КО 

«Київзеленбуд», Ботанічний сад ім. О.В. 

Фоміна, ВП НУБіП України «Боярська лісова 

дослідна станція», Державні підприємства 

лісового і мисливського господарства 

Державного агентства лісових ресурсів 

України, приватний розсадник «Єва», 

приватний розсадник «Осокор», приватний 
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розсадник «Форест-К», садовий центр 

«Артвіль», розсадник «Зелені янголи», 

розсадник «Наталіс», ТОВ «Тамарикс», НПП 

«Голосіївський» 

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології 

1 ск., 3 Виробнича практика Технологій та дизайну виробів з деревини 

ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»,  

Державні підприємства лісового господарства 

Державного агентства лісових ресурсів 

України, ТОВ «Еліо Україна», м. Київ, ПП 

«БК Технологічне Бюро», ФОП «Земля 

А.Ю.», ТОВ «Буденергосервіс 2000», м. Біла 

Церква, ПрАТ «Коростенський завод МДФ», 

Житомирська обл., м. Коростень, ФОП 

«Палівода», м. Київ, ТОВ «Валеса», 

Чернігівська обл., м. Корюківка, ТОВ «Двері 

Грінтек», Київська обл., Іванківський р-н, 

с.м.т. Іванків, ВКВ «Вибір», м. Київ, ТОВ 

«Рітон», Вінницька обл., Тиврівський р-н, 

с.м.т. Сутиски, ФОП «Drevolub», м. Київ 

Механіко-технологічний факультет 

Спеціальність 208 «Агроінженерія» 

2 СТ Виробнича практика 

Кафедра технічного сервісу та інженерного 

менеджменту ім. М.П. Момотенка 

 

Кафедра надійності техніки 

НДІПВТ ІМ. Л. ПОГОРІЛОГО 

смт. Дослідницьке, Васильківський р-н, 

Київська обл.; 

ННЦ ІМЕСГ 

смт. Глеваха, Васильківський р-н, Київська 

обл.; 

ТОВ РОСТ АГРО 

с. Погреби, Глобинський р-н, Полтавська 

обл.; 

ВАТ ТЕРЕЗИНЕ 
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смт. Терезине, Білоцерківський р-н, Київської 

обл. 

ВАТ «АГРОБУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС 

«АСТРА»  

смт. Чабани Київська обл. 

ТОВ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА» м. Київ, вул. 

Васильківська, 34 

ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» Києво-

Святошинський р-н с. Софіївська Борщагівка, 

вул. Велика Кільцева, 110-А  

KERNEL, м. Київ,пров. Тараса Шевченка, 3,  

Полетехніка, с. Сошників, Бориспільського р-

ну, Київської обл. 

Great Plains, с. Рославичі, Васильківського р-

ну, Київської обл. 

Havester м. Київ, вул. Виборгська, 99 

3 Виробнича практика 

Кафедра сільськогосподарських машин та 

системотехніки ім. П.М. Василенка 

 

Кафедра механізації тваринництва 

 

Кафедра тракторів, автомобілів та біоенергосистем 

НДІПВТ ІМ. Л. ПОГОРІЛОГО 

смт. Дослідницьке, Васильківський р-н, 

Київська обл.; 

ННЦ ІМЕСГ 

смт. Глеваха, Васильківський р-н, Київська 

обл.; 

ТОВ РОСТ АГРО 

с. Погреби, Глобинський р-н, Полтавська 

обл.; 

ВАТ ТЕРЕЗИНЕ 

смт. Терезине, Білоцерківський р-н, Київської 

обл. 

ВАТ «АГРОБУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС 

«АСТРА»  

смт. Чабани Київська обл. 

ТОВ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА» м. Київ, вул. 
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Васильківська, 34 

ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» Києво-

Святошинський р-н с. Софіївська Борщагівка, 

вул. Велика Кільцева, 110-А  

KERNEL, м. Київ,пров. Тараса Шевченка, 3,  

Полетехніка, с. Сошників, Бориспільського р-

ну, Київської обл. 

Great Plains, с. Рославичі, Васильківського р-

ну, Київської обл. 

Havester м. Київ, вул. Виборгська, 99 

 

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

1 СТ Виробнича практика Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК 

 

ТОВ «Автолюкс», м. Київ, вул. Чистяківська, 

30; 

ТОВ «EKOLINES», м. Київ, вул. Набережно-

Печерська дорога, 10 а; 

ТОВ «ASMAP», м. Київ, вул. Коновальця, 11; 

Міністерство інфраструктури України, м. 

Київ, проспект Перемоги, 14. 

3 Виробнича практика Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК 

ТОВ «Автолюкс», м. Київ, вул. Чистяківська, 

30; 

ТОВ «EKOLINES», м. Київ, вул. Набережно-

Печерська дорога, 10 а; 

ТОВ «ASMAP», м. Київ, вул. Коновальця, 11; 

Міністерство інфраструктури України, м. 

Київ, проспект Перемоги, 14. 

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

2, 3 Технологія виробництва Технологій виробництва молока та м'яса ПрАТ «Агрофорт» Кагарлицького р-ну 
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продукції тваринництва  Київської обл. 

ТОВ "Українська молочна компанія", с. 

Великий Крупіль, Згурівського району 

Київської області 

ТДВ "Терезине", смт Терезине, 

Білоцерківського району Київської області 

СТОВ "Агроко", с. Мельники, 

Чорнобаївського району Черкаської області 

ПОА "Україна", с. Велика Каратуль, 

Переяслав-Хмельницького району Київської 

області 

СТОВ "Промінь Лан", с. Весела Долина, 

Глобинського району Полтавської області 

ТОВ "Агросервіс ЛТД", с. Волохів Яр, 

Чугуївського району Харківської області 

ПП "Агроекологія", с. Михайлики, 

Шишацького району Полтавської області 

ТОВ "Прогрес Молоко", с. Нагірна, 

Жашківського району Черкаської області 

ТОВ "Рожнівка-Агро", с. Рожнівка, 

Ічнянського району Чернігівської області 

ПрАТ "Зернопродукт МХП", м Миронівка, 

Миронівського району Київської області 

ПОСП "Русь", с. Мирне, Горохівського 

району Волинської області 

ТОВ "СК Промінь", с. Мала Клітна, 

Красилівського району Хмельницької області 

«Племзавод «Степной», с. Заповітне, К.-

Дніпровського району Запорізької області 

3 
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

Кафедра технологій у птахівництві, свинарстві та 

вівчарстві 

ТОВ "Кролікофф" Черкаська обл., 

Маньківський р-н, с. Іваньки, 

ПрАТ «Агрофірма Березанська 
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птахофабрика», Баришівський р-он, Київська 

область 

1. ФГ «Тетяна 2011» Згурівський р-н, Київська 

обл. 

Філія "Антонов-Агро" ДП "Антонов" с. 

Круглик, Київської області 

ДП ДГ Радехівське Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону 

Національної Академії Аграрних Наук 

України Львівська обл., Радехівський р-н, 

Собанівка, вул. Широка, 1а 

ТзОВ-

«Звірoгoспoдарствo Рунас» Микoлаївськoї 

області, Микoлаївськoгo  райoну, с. Радгoспне 

СП "Еліт Кріль"  м. Бровари (Київська 

область), вул. Дмитра Янченка, 2 

Група компаній «Глобино» 

ТОВ «Ярос-Агро» 

3 
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

Годівлі тварин та технології тварин ім. 

П.Д.Пшеничного 

СТОВ «ім. Чкалова» с. Жовниве, 

Чорнобаївського р-ну, Черкаської обл. 

ПП «Птахофабрика Оленка», м. Васильків, 

Київська область, 

(ТзОВ) «Звірoгoспoдарствo Рунас» 

Микoлаївськoї області, Микoлаївськoгo 

райoну, с. Радгoспне, 

ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 

станція», с. Пшеничне, Васильківський район, 

Київська обл., 

ВП НУБіП України «Великоснітинське 

навчально-дослідне господарство 

ім.О.В.Музиченка», с. Велика Снітинка», 

Фастівський район, Київська обл., 
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ВП НУБіП України «Навчально-дослідне 

господарство «Ворзель», смт. Ворзель, Києво-

Святошинський район, Київська обл. 

1 с.т. 
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

 Годівлі тварин та технології тварин ім. 

П.Д.Пшеничного 

СТОВ «Ім. Чкалова» с. Жовниве, 

Чорнобаївського р-ну, Черкаської обл. 

ПП «Птахофабрика Оленка», м. Васильків, 

Київська область, 

(ТзОВ) «Звірoгoспoдарствo Рунас» 

Микoлаївськoї області, Микoлаївськoгo 

райoну,  

с. Радгoспне, 

ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 

станція», с. Пшеничне, Васильківський район, 

Київська обл., 

ВП НУБіП України «Великоснітинське 

навчально-дослідне господарство 

ім.О.В.Музиченка», с. Велика Снітинка», 

Фастівський район, Київська обл., 

ВП НУБіП України «Навчально-дослідне 

господарство «Ворзель», смт. Ворзель, Києво-

Святошинський район, Київська обл. 

 

 

 

 

 

 

     3 

 

Технологія виробництва 

продукції тваринництва  

 

 

 

 

 

Генетики, розведення та біотехнології тварин 

 

м. Київ, 04116, просп.. Перемоги, 32, 

«Київський зоологічний парк 

загальнодержавного значення 

КП «Київський іподром»  

ТОВ «Серволюкс-генетик», с.Рожична, вул. 

Молодіжна,2, Оратівський район, Вінницька 

область 

Селянське фермерське господарство 

«Зінченка», с.Камяний Брід», 59бл.. 

Шкільна,8,Лисянський район, Черкаська 
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область 

ТОВ «Кролікофф»20132, с. Іваньки, 

60бл..Ігоря Щербини, 1-б, Черкаська 60бл.., 

Маньківський р-н, 

Черкаська дослідна станція біоресурсів 

НААН України, м.Черкаси, 60бл.. 

Пастерівська, 76 

ТОВ «Кролікофф»20132, с. Іваньки, 

60бл..Ігоря Щербини, 1-б, Черкаська 60бл.., 

Маньківський р-н, 

ТОВ Баffalo», с.Старосілля, 

Волинськаобласть, Маневський район 

ПРАТ «Миронівський хлібопродукт» м.Київ 

ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ  

ім. О.В. Музиченка» 

ПРАТ «Агрофорт» м. Кагарлик, вул.1 травня, 

6а, Кагарлицький р-н., Київська обл. 

ПАТ «Коровинецьке», Житомирська обл., 

Чуднівський р-н., смт. Великі Коровинці 

СТОВ «Агросвіт» , с. Карипиші, вул. 

Незалежності, 29, Миронівський район, 

Київська обл. 08841 

СТОВ «Агросвіт» , с. Карипиші, вул. 

Незалежності, 29, Миронівський район, 

Київська обл. 08841 

СТОВ «Агросвіт» , с. Карипиші, вул. 

Незалежності, 29, Миронівський район, 

Київська обл. 08841 

ДП «Чайка» с. Дударків, вул. Гоголів, 62, 

Київська обл.., Бориспільський район, 08330 

Навчальна лабораторія біотехнології 

відтворення тварин кафедри генетики 
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розведення та біотехнології тварин НУБіП 

України 

Навчальна лабораторія біотехнології 

відтворення тварин кафедри генетики 

розведення та біотехнології тварин НУБіП 

України 

3 
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

Генетики, розведення та біотехнології тварин 

 

СФГ «Вікторія» с. Пустотіно Бобровицького 

р-ну Чернігівської обл. 

Навчальна лабораторія біотехнології 

відтворення тварин кафедри генетики 

розведення та біотехнології тварин НУБіП 

України 

ТОВ «Органік мілк», Житомирська обл., м. 

Баранівка  

вул. Звягельська 139 

НВА «Племконецентр» с. голубинне 

свалявський р-н, Закарпатська обл. 

ННВЛ «Конярства» кафедри конярства та 

бджільництва НУБіП України 

ННВЛ «Бджільництва» кафедри конярства та 

бджільництва НУБіП України 

ННВЛ «Конярства» кафедри конярства та 

бджільництва НУБіП України 

ФГ «Кулажинці –Агро» с. Кулажинці 

Гребінківського району Полтавської обл. 

Навчальна лабораторія біотехнології 

відтворення тварин кафедри генетики 

розведення та біотехнології тварин НУБіП 

України 

ПП «Дживальдіс» смт Нова Ілиця 

Хмельницька обл. 

Навчальна лабораторія біотехнології 
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відтворення тварин кафедри генетики 

розведення та біотехнології тварин НУБіП 

України 

СФГ  «Сонцедар» с. Войниха, Лубенського р-

ну, полтавської обл. 

СТОВ «Рижанське» с. Рижани, Хоролівський 

р-н. Житомирської обл. 

Навчальна лабораторія біотехнології 

відтворення тварин кафедри генетики 

розведення та біотехнології тварин НУБіП 

України 

ТОВ «Рантьє» Дніпропетровська обл., 

Апостолівський р-н., с. Нива Трудова, вул. 

Каштанова 11 

ТОВ «Білагро»Полтавська обл., 

Великобагачанський р-н, с. Красногорівка, 

вул. Гоголя 81 

Фермерське господарство «Нота», Київська 

обл., Сквирський р-н., с. Шамраївка, вул., 

Ватутіна 26  

ПП «Євросем» Київська обл., Переяслав-

Хмельницький р-н,с. Ташань, вул., Шевченка 

29 А 

СВК «Козацький» с. Козацьке 

Звенигородський р-н Черкаської обл. 

ТВД «Золотоніський маслоробний комбінат» 

Черкаська обл., м. Золотоноша  

вул. Галини Лисенко 18 

ТВД «Золотоніський маслоробний комбінат» 

Черкаська обл., м. Золотоноша вул. Галини 

Лисенко 18 

3 Технологія виробництва Генетики, розведення та біотехнології тварин ТОВ «Велетень» , Сумська обл., м. Глухів 
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продукції тваринництва  вул. Матросова 16 

Навчальна лабораторія біотехнології 

відтворення тварин кафедри генетики 

розведення та біотехнології тварин НУБіП 

України 

ТОВ «ВКП Прилуки-агропереробка» м. 

Прилуки Чернігівська обл. 

СФГ «Вікторія» с. Пустотіно Бобровицького 

р-ну Чернігівської обл. 

3 
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 
Конярства і бджільництва 

Олександрійський кінний завод №175 

Кіровоградська обл.. с. Лекарівка, 

Онуфріївський кінний завод Кіровоградська 

обл., с. Онуфріївка, 

КСК «Еквідос» Київська обл.. с. Лісники, 

Жашківський кінний завод Черкаська обл.. м. 

Жашків, 

ДП «Київський іподром» м. Київ, 

ПП « Прибузькі медобори» с. Головчинці 

Летичівського району Хмельницької обл., 

ПП «Геліантус» м. Ширяєво 

Одеська обл., 

ТОВ «Асканія Пак» м. Київ 

Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

 

3 

 

 

Виробнича практика 

 

Аквакультури 

 

ПрАТ «Чернігіврибгосп», с. Жавинка, 

Чернігівський р-н, Чернігівська обл.. 

ПП «Науково-виробниче 

сільськогосподарське підприємство «Бестер» 

 (ПП НВСП «Бестер») 

с. Трипілля, Київська обл.., Обухівський р-н, 

вул.. Шевченка, 85 

ДП Іркліївський риборозплідник 
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рослиноїдних риб 

с. Іркліїв, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.,  

Державна установа «Рибоводний форелевий 

завод «Лопушна» 

с. Лопушна, Вижнецький р-н, Чернівецька 

обл. 

Пр АТ «Сумирибгосп» 

м Конотоп, Конотопського р-н, Сумська обл. 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

(ТзОВ) «Аква Систем Органік» 

м Васильків, Київська обл., вул.. Київська, 97-

А 

3 курс Виробнича практика 
Гідробіології та іхтіології 

 

ННВЛ рибництва ВП НУБіП України, 

Немішаєвський ДАК, 07854, Київська обл., 

Бородянський р-н, смт. Немішаєве, 

вул. Технікумівська, 4 

Дослідне господарство «Нивка», 

ІРГ НААН України, 

03179, м. Київ, 

вул. Брест-Литовське шосе, 17 км 

Океанаріум 

«Морська казка» 02000, м.Київ,  

вул. А. Малишка, 3 

ННВ «Лабораторія біопродуктивності водойм 

та рибогосподарської екології» НУБіП 

України, 03041, м. Київ, вул. Ген. Родимцева, 

19,  

навч. корпус №1, ауд.5 

НЛ «Декоративні гідробіоресурси» НУБіП 

України, 03041, м. Київ, вул. Ген. Родимцева, 

19, навч. корпус №1, ауд.3, 2б 

Господарство «Золота Форель», 82630, вул. 
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Івана Франка ,67, с. Коростов, Львівська 

область, ТОВ «КОІ ЦЕНТР», Київська обл., м. 

Бровари, вул. Андрєєва, 2 

ПАТ «Київрибгосп»  

м. Київ, вул. Промислова,4 

22511, Вінницька обл., Липовецький р-н., с. 

Стара Прилука, вул. Космонавтів, 29; ДСРП 

Прилуцький рибцех Прат СП «Вінниця 

рибгосп», 

м. Київ, вул. Списька, 11 

ТЕЦ – 5, «Фортуна» ХХІ 

ПАТ «Чернігіврибгосп», 14014 Чернігвська 

обл., Чернігівський р-н., с. Жавинка, вул. 

Дачна, 7 

Державна установа «Виробничо-

експерементальний Дніпровський осетровий 

рибовідтворювальний завод імені акад. С.Т. 

Артющика 

75003, Херсонська обл., Білозерський р-н., с. 

Дніпровське 

ТОВ з обмеженою відповідальністю «Рибне 

господарство «Меркурій»», 

м. Вінниця, Ленінський р-н.,  

пр. Комарова, 2 

ПП «Прогрес», 11; 19950 Черкаська обл., 

Чорнобаївський р-н., с. Іркліїв, вул.  

Литовченка, 11, Київська обл., Богуславський 

р-н., 

 с. Хохітва, ПОСП «Голуба Нива» 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК 

Спеціальність 181 "Харчові технології" 
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3 Виробничо-технологічна технології м'ясних, рибних та морепродуктів 

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 

Полтавська обл., ТОВ «Черкаська 

продовольча компанія» Черкаська обл., ЗАТ 

«Козятинський м’ясокомбінат», ТОВ 

«Гайсинський м’ясокомбінат» Вінницької 

обл., ТОВ «Чернігівський м’ясокомбінат», 

ТОВ «Рибна мануфактура» Київська обл., 

ТОВ «Аляска» Київська обл., ТОВ 

«Бердянський рибопереробний комбінат», 

Запорізька обл., ВАТ «Очаківський 

рибоконсервний комбінат», Миколаївська 

обл., ЗАТ «Чернігівське підприємство по 

переробці та реалізації рибних товарів 

«Чернігівриба», Чернігівська обл., ТОВ 

«Рибні промислові технології», Житомирська 

обл. 

Юридичний факультет 

Спеціальність «Право» 

1.  

 

«Судові та правоохоронні 

органи» 
Адміністративного та фінансового права 

Державна судова адміністрація, 

Органи державного управління (Голосіївська 

районна адміністрація), 

Адвокатське об’єднання «Касьяненко і 

партнери», 

ДСА «ДП» Український інститут 

інтелектуальної власності. 

2.  «Адміністративне право» Адміністративного та фінансового права 

3.  
«Цивільне та сімейне 

право» 
Цивільного та сімейного права 

4.  «Цивільний процес» Цивільного та сімейного права 

 

 

3 

Виробнича  

  

  

Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

  

  

Туристична компанія «Гамалія» 
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3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  
Туристична компанія «ТPG» 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  
Готель «11 дзеркал» 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  
Готель «Aloft» 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  
Готель «Hilton – Kyiv» 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  
Президент – готель 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  
Готель « Рейкарц» 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

Туристична агенція, 

«7 Футів»  

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

Готель «Бель Рояль», 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

ТОВ «Сок» Спортивно-оздоровчий комплекс 

«Монітор» 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

«Країна UA» 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  
TEZ TOUR турагенція. 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

Готель «Колосок», 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

Готель «Лідер», 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

Готель «Грата» 

3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

Готель «Лідер», 
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3 Виробнича Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

Турагенція «TUI» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» (освітня програма «Управління інноваційною діяльністю») 

1  

  
Виробнича 

Публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  

  

  

ТОВ «Helsi» 

1 Виробнича ТОВ «Урбан експертс» 

1 Виробнича ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» 

1 Виробнича ТОВ «Агро Інтернет експерт» 

1 Виробнича ТОВ « Формат А+» 

1 Виробнича ТОВ «ВОК АПП» 

1 Виробнича СОК «Агрофрут» 
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2.3 Базові господарства НУБіП України для проведення навчальних практик студентів  

ОС «Магістр» за спеціальностями 
 

 

Курс 
Назва практики згідно 

навчального плану 
Кафедра, що проводить практику Базове НДГ  Назва лабораторії в НДГ 

Факультет ветеринарної медицини 

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 

3 
Навчальна практика з 

оперативної хірургії 

хірургії і патофізіології ім. проф. 

І.О. Поваженка 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. О.В. 

Музиченка» 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» 

Ветеринарного забезпечення 

здоров’я тварин у ВП НУБіП 

України 

3 
Навчальна практика з 

клінічної діагностики 
Терапії і клінічної діагностики 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. О.В. 

Музиченка» 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» 

Ветеринарного забезпечення 

здоров’я тварин у ВП НУБіП 

України 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

3 
Навчальна практика з 

клінічної діагностики 
Терапії і клінічної діагностики 

ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. О.В. 

Музиченка» 

ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» 

Ветеринарного забезпечення 

здоров’я тварин у ВП НУБіП 

України 

Економічний факультет 

Спеціальність   Фінанси, банківська справа та страхування 
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5 
Навчальна практика згідно 

вибраної спеціальності  
Фінансів 

Бобровицький коледж 

економіки та менеджменту 

ім..О.Майнової 
 

5 
Навчальна практика згідно 

вибраної спеціальності  
Фінансів Ірпінський економічний коледж  

5 
Навчальна практика згідно 

вибраної спеціальності  
Фінансів 

Боярський коледж екології і 

природних ресурсів 
 

1 к Навчальна практика згідно 
Кафедра банківської справи та 

страхування 
НУБіП України  

Спеціальність   Обліку та оподаткування 

1 
Навчальна практика 

(тренінг за фахом) 
Обліку та оподаткування НУБІП 

Навчально-науково виробнича 

лабораторія «Інформаційні 

технології в бухгалтерському 

обліку» 

ННІ лісового і садово-паркового господарства 

Спеціальність Лісове господарство 

1 
Екоадаптаційне відтворення 

лісів 

Відтворення лісів та лісових 

меліорацій 

ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція», ДП 

«Тетерівське ЛГ», ДП «Київська 

ЛНДС» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр  

1 
Патологія лісу з основами 

фітоімунітету 
Лісівництва 

ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 

1 
Лісопромислове 

виробництво 
Лісівництва 

ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 

1 
Біологічні основи рубок 

догляду 
Лісівництва 

ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» 

Дзвінківський навчально-

науково-виробничий центр 

1 ГІС-технології 
Таксації лісу та лісового 

менеджменту 
НУБіП України 

Навчальна лабораторія кафедри 

таксації лісу та лісового 

менеджменту 

1 Інвентаризація та Таксації лісу та лісового ВП НУБіП України «Боярська Дзвінківський навчально-
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моніторинг лісів менеджменту лісова дослідна станція» науково-виробничий центр 

Спеціальність 206 Садово-паркове господарство» 

1 
Насінництво, сортознавство 

квітникових рослин 

Ландшафтної архітектури та 

фітодизайну 

Національний ботанічний сад 

імені М. М. Гришка НАН 

України, НУБіП України 

 

1 
Комп’ютерні технології 

проектування СПО 

Ландшафтної архітектури та 

фітодизайну 
НУБіП України Лабораторія проектування СПО 

187 Деревообробні та меблеві технології 

1 
Проектування та дизайн 

виробів з деревини 

Технологій та дизайну виробів з 

деревини 

ТОВ «Будівельна зірка», 

м.Боярка,  

ТОВ «Хетич Україна», м. Київ 
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2.4 Базові провідні підприємства та організації України для проведення виробничих практик 

студентів ОС «Магістр» НУБіП України за спеціальностями 
 

Курс 
Назва практики згідно 

навчального плану 
Кафедра, що проводить практику Базове підприємство (організація) 

Агробіологічний факультет 

Спеціальність «Агрономія» 

1 

 

Виробнича (науково-

дослідна) практика 

Агрохімії та якості продукції рослинництва ім. 

О.І.Душечкіна 

ТОВ «Біотех ЛТД»  

ТОВ «Агрілаб» 

Землеробства та гербології 

Інститут захисту рослин НААН 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН України 

ПП «Агроекологія»  

ТОВ «Агрофірма-Колос»  

ТОВ СП Нібулон 

СТОВ «Дружба-Нова»  

ННЦ «Інститут землеробства НААН України» 

ФГ «Краєвид Семенівщини»  

ТОВ «Syngenta Україна» 

ТОВ «Basf Україна» 

ТОВ «Corteva Україна» 

ТОВ «Самміт-агро юкрейн» 

ТОВ «Зернятко»  

Агроіндустріальний холдинг МХП 

ПСП «Авангард»  

ТОВ «КВС Україна» 
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Холдинг «Агро-Союз»  

ТОВ «АТК»  

Укравіт-Агро 

1 

 

Виробнича (науково-

дослідна) практика 

Кормовиробництва, меліорації і метеорології 

ТОВ «Агрофірма Хліб України» 

ТОВ Агрофірма «Колос» 

СФГ «Ритм»  

ТОВ «Біріт-Фортуна К»  

СТОВ «Зоря» 

ФГ «Олімп Агро» 

СТОВ «Коцюбинське» 

ПАТ ПЗДГ «Золотоніське» 

ТОВ «Агрофірма «Рояста» 

Рослинництва 

Агріком 

Індустріальна молочна компанія 

ТОВ СП «Нібулон»  

Фермерське господарство «Широкоступ» 

Фермерське господарство «Расавське» 

Фермерське господарство «Богатирівське» 

Фермерське господарство «Вітчизна-Тиниця» 

Генетики, селекції та насінництва ім. проф. М.О. 

Зеленського 

ННЦ «Інститут землеробства НААН України» 

Миронівський інститут пшениці 

 ім. В.М. Ремесла НААН України 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН України 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН 

України 

Інститут садівництва НААН України 

ТОВ «Агрофірма «Колос» 

ТОВ «Всеукраїнський науковий інститут 
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селекції «ВНІС» 

Технології зберігання, переробки та стандартизації 

продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика 

Миронівський інститут пшениці 

 ім. В.М. Ремесла НААН України 

ТОВ СП Нібулон 

СТОВ «Дружба-Нова»  

 Агроіндустріальний холдинг МХП 

Спеціальність 203 «Садівництво і виноградарство» 

1 
Виробнича (науково-

дослідна) практика 

Овочівництва і закритого ґрунту 

ПрАТ «Комбінат «Тепличний» 

ТОВ «Агрофірма Ірпінь-2002» 

ТОВ «Камелія-К» 

ТОВ «Царство грибів» 

ТОВ «Рійк Цваан Україна» 

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного 

НАН України 

Садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка 

Інститут садівництва НААН України,  

Національний науковий центр (ННЦ) 

«Інститут виноградарства та виноробства ім. 

В.Є. Таїрова» 

Факультет аграрного менеджменту 

  Спеціальність Менеджмент  

1 Виробнича практика з фаху 
Менеджменту 

ім. проф. Й.С. Завадського 

1. ПП «Ташір»,  Житомирська обл., 

Ружинський р-н., смт. Ружин, вул. Шкільна, 

9 

2. ТОВ «Райз-Схід», Полтавська обл., 

Любенський р-н., с.Хорошки. 

3. ТОВ «Леляківське», Полтавська обл., 

Пирятинський р-н., с.Кейблівка, вул. Леніна, 

17. 

4. Селянське (фермерське) господарство 

«Діброва», Полтавська обл., Лубенський р-н., 
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с.Тернівщина, вул. Молодіжна, 43 а. 

5. ТОВ «Паладіум груп», м. Київ, 

вул. О. Гончара, 57б 

6. ПП «Пролісок», Київська обл., 

Володарський р-н., с. Лобачів., вул. 

Набережна, 5 

7. ТОВ «Альянс», Житомирська обл., 

Андрушівський р-н., с. Івниця. 

1 Виробнича практика з фаху Адміністративного менеджменту та ЗЕД 

1. ФГ «Березна», Київська обл., Сквирський 

р-н, с. Шамраївка 

2. ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», м. 

Київ, вул. Академіка Заболотного, 158 

3. ФГ «Білі Роси», Чернігівська обл., 

Коропський р-н, смт. Понорниця 

4. ТОВ Сільськогосподарське підприємство 

«Агродім», Чернігівська обл., Бахмацький р-

н, с. Городище 

1 Виробнича практика з фаху Виробничого та інвестиційного менеджменту 

1. ТОВ «Козацьке», Чернігівська обл., 

Бобровицький р-н, с. Козацьке, вул. Миру, 15 

2. ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ 

ім. О.В. Музиченка», Київська обл., Фастівський 

р-н, с. Велика Снітинка, вул. Леніна, 101 

3. ТОВ «Торос Арго», м. Київ, 

вул. Констянтинівска, Б73 

4. ТОВ «Арантекс», Кіровоградська обл., 

Олександрійський р-н, с. Андріївка, вул. Леніна, 

33 

Спеціальність Маркетинг 

1 Виробнича практика з фаху Маркетингу та міжнародної діяльності 

1. ТОВ “Асистенс-Сервіс”, м.Київ, 

вул. Вікентія Хвойки,21 

2. ТОВ «Лянтрикот» м. Київ, вул. Липська, 

15. 



76 

 

3. ТОВ “Асистенс-Сервіс”, м.Київ, 

вул. Вікентія Хвойки,21 

4. ТОВ ”Снек Драйв”, м. Полтава, вул.  

Овочева, 7 А 

5. ТОВ «Лянтрикот», м. Київ, вул. Липська, 

15. 

6. ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», м. 

Київ, вул. Академіка Заболотного, 158 

7. ТОВ «Елеватор «Успіх Рокитне», 

Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. 

Рокитне, вул. Телешівська, 24 

8. ТОВ «Старий Порицьк», Волинська обл., 

Іваничів-ський р-н, с. Старий Порицьк, вул. 

Молодіжна, 1а. 

9. ТОВ «Маркетингові комунікації 

«МАРКОМ», м. Київ, вул. Василенка 7 

10. ТОВ «СІЛВЕО», м. Київ, 

Шевченківський р-н, вул. Печенізька, 34 

1 Магістерська практика 

акушерства, гінекології та біотехнології відтворення 

тварин; 

хірургії і патофізіології ім. проф. І.О. Поваженка; 

терапії і клінічної діагностики; 

паразитології та тропічної ветеринарії; 

епізоотології та організації ветеринарної справи; 

анатомії, гістології та патоморфології тварин ім. акад. 

В.Г. Касьяненка 

1. ВП НУБіП України «Великоснітинське 

НДГ ім. О.В.Музиченка»; 

2. ВП НУБіП України «Агрономічна 

дослідна станція»; 

3. Клініка дрібних тварин ННВ 

Клінічного центру «Ветмедсервіс» 

факультету ветеринарної медицини НУБіП 

України; 

4. Центральна випробувальна державна 

лабораторія Держпродспоживслужби в 

Київській області та м. Києві; 

5. Інститут ветеринарної медицини 

НААН України; 

6. Клініка ветеринарної медицини 
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«Zоолюкс» 
7. Центр сучасної ветеринарної медицини 

8. Ветеринарна клініка «Велес» 

9. Центр ветеринарної діагностики 

10. ТОВ «БІОТЕСТЛАБ», м. Васильків; 

11. Клініка ветеринарної медицини 

«Чотири лапи» 

12. ЦВМ «Друг»; 

13. Філія «Молочно-товарна ферма 

Красносільська» СТОВ «Надія», 

Чернігівська обл. 

Факультет ветеринарної медицини 

  Спеціальність 211 Ветеринарна медицина  

1 Магістерська практика 

акушерства, гінекології та біотехнології відтворення 

тварин; 

хірургії і патофізіології ім. проф. І.О. Поваженка; 

терапії і клінічної діагностики; 

паразитології та тропічної ветеринарії; 

епізоотології та організації ветеринарної справи; 

анатомії, гістології та патоморфології тварин ім. акад. 

В.Г. Касьяненка 

14. ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. 

О.В.Музиченка»; 

15. ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція»; 

16. Клініка дрібних тварин ННВ 

Клінічного центру «Ветмедсервіс» 

факультету ветеринарної медицини НУБіП 

України; 

17. Центральна випробувальна 

державна лабораторія 

Держпродспоживслужби в Київській області 

та м. Києві; 

18. Інститут ветеринарної медицини 

НААН України; 
19. Клініка ветеринарної медицини «Zоолюкс» 

20. Центр сучасної ветеринарної 

медицини 

21. Ветеринарна клініка «Велес» 
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22. Центр ветеринарної діагностики 

23. ТОВ «БІОТЕСТЛАБ», м. Васильків; 

24. Клініка ветеринарної медицини 

«Чотири лапи» 

25. ЦВМ «Друг»; 

26. Філія «Молочно-товарна ферма 

Красносільська» СТОВ «Надія», 

Чернігівська обл. 

Спеціальність 212 Ветеринарна, гігієна, санітарія і експертиза 

1 
Магістерська виробнича 

практика 
ветеринарно-санітарної експертизи 

1. Українська лабораторія якості і 

безпеки продукції АПК; 

2. ВП ВАТ «МЗВКК» Миронівський 

м’ясопереробний завод «Легко»; 

3. ПАТ «Агрохолдинг Авангард» Філія 

«Птахофабрика «Авіс»; 

4. Державна лабораторія ветеринарно-

санітарної експертизи ринку «Столичний» 

Гуманітарно-педагогічний факультет 

Спеціальність 231 «Соціальна робота» 

2 Виробнича практика Кафедра соціальної роботи та реабілітації 

1. Центр адаптації та психокорекції A.KID 

«Томатіс-Київ» 

2. Реабілітаційний центр для дітей та молоді 

з функціональними обмеженнями 

Голосіївського району м. Києва 

3. Голосіївський районний в місті Києві 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, м. Київ; 

4. Київський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, м. Київ. 

5. Солом'янський районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
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молоді, м. Київ 

Спеціальність 035 «Філологія»   

2 
Виробнича  

(переддипломна) практика 

Кафедра романо-германських мов і перекладу 

Кафедра іноземної філології і перекладу 

1. Бюро перекладів «ТРАНСЛІНК-

Україна». 

2. Бюро перекладів «Глєбов» м. 

Київ; 

3. Центр перекладів «Антей», м. 

Київ; 

4. Український інститут 

експертизи сортів рослин 

Спеціальність «Освітні, педагогічні науки» 

2 
Виробнича комплексна 

практика з фаху 
Управління та освітніх технологій 

1. ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний інститут»; 

2. ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут»; 

3. ВП НУБіП 

України «Ніжинський агротехнічний 

коледж»; 

4. ВП НУБіП України  

«Бережанський агротехнічний коледж»; 

5. ВП НУБіП України «Боярський 

коледж екології і природних ресурсів»; 

6. ВП НУБіП України 

«Немішаївський агротехнічний коледж»; 

7. ВП НУБіП України 

«Бобровицький коледж економіки та 

менеджменту ім. О.Майнової»; 

8. ВП НУБіП України 

«Заліщицький аграрний коледж ім. 

Є.Храпливого»; 

9. Таращанський державний 

https://nubip.edu.ua/node/1262
https://nubip.edu.ua/node/1262
https://nubip.edu.ua/node/1284
https://nubip.edu.ua/node/1284
https://nubip.edu.ua/node/12061
https://nubip.edu.ua/node/12061
https://nubip.edu.ua/node/1262
https://nubip.edu.ua/node/1262
https://nubip.edu.ua/node/12061
https://nubip.edu.ua/node/12061
https://nubip.edu.ua/node/11571
https://nubip.edu.ua/node/11571
https://nubip.edu.ua/node/1248
https://nubip.edu.ua/node/1248
https://nubip.edu.ua/node/1254
https://nubip.edu.ua/node/1254
https://nubip.edu.ua/node/1271
https://nubip.edu.ua/node/1271
https://nubip.edu.ua/node/1271
https://nubip.edu.ua/node/1276
https://nubip.edu.ua/node/1276
https://nubip.edu.ua/node/1276
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технічний та економіко-правовий коледж; 

10. Київський професійно-педагогічний 

коледж імені Антона Макаренка 

Спеціальність «Менеджмент» (Управління навчальним закладом) 

2 Виробнича (управлінська) Управління та освітніх технологій 

1. Навчально-виховний комплекс  № 183 

"Фортуна" з поглибленим вивченням 

іноземних мов (спеціалізована школа І 

ступеня - гімназія); 

2. Київське регіональне вище професійне 

училище будівництва; 

3. Київський професійно педагогічний 

коледж імені Антона Макаренка; 

4. Креативна міжнародна дитяча школа м. 

Києва  

5. Науково-дослідницька школа «Базис» м. 

Києва; 

6. Бориспільський НВК «Ліцей «Дизайн-

освіта» імені Павла Чубинського» 

Економічний факультет 

Спеціальність     Фінанси, банківська справа та страхування 

5/ 2 ОС 

Виробнича практика  

 
Фінансів 

ТОВ «Імпел Гріффін Груп», м. Київ, Бізнес 

центр Очаківський, вул. Очаківська 5/6 

5/ 2 ОС 
ТОВ «Мегого», м. Київ, вул. 

Сторононаводницька, 13 б 

5/ 2 ОС 

ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», м. Київ, 

вул. Академіка Заболотного, 158 

 

5/1 ОС 
   Представництво «Регал Петролеум  

Корпорейшен Ліміт» 

5/1 ОС ТОВ «Укравтозапчастина» 
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5/1 ОС ТОВ «Астра» 

5/1 ОС ТОВ «Біллона» 

5/1 ОС ТОВ «Оксема» 

5/1 ОС ТОВ»Шелтор» 

5/1 ОС ТОВ  Ріаліті Солюшнс» 

Спеціальність     Економіка 

Маг. 2 р.н. 
Виробнича практика згідно 

вибраної спеціалізації 
Економіки підприємства ім. проф. Романенка 

1. ФГ «Еліта»  

с.Вороньків, вул. Леніна 77 

Бориспільського району 

Київська область 

Керівник: Черхунов Сергій Володимирович 

2. ТОВ «Біолан» 

Юридична адреса:47042, Тернопільська обл.,  

Кременецький р-н,  

с. Горинка, вул. Широка, 8 

Керівник: Заєць Володимир Якович 

3. ТОВ «Імекстранс» 

м.Жажків, вул.Перемоги 4  

Черкаська область 

Керівник: Данченко Євгеній Михайлович 

4. ПСП «Пісківське» 

с. Піски, вул.Гайова 43 

Бахматський район, 

Чернігівська область 

Керівник: Колоша Валерій Петрович 

5. ТОВ "Агротехніка"  

(Пирятинський район, Полтавської області) 

6.  ТОВ "Яна" (Світловодський район 

Кіровоградської області) 
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2 к 

Виробнича практика згідно 

обраної спеціальності 
Кафедра банківської справи та страхування 

1. ПАТ КБ «Приват Банк»,  

2. Акціонерне товариство «ОТП Банк»,                                                       

АТ «Перший Український Міжнародний 

Банк»                                                     

3. АТ «ЮНЕКС БАНК»  

4. Пр АТ СК «УНІКА», 

5. СК «PZU-Україна»           

Виробнича практика згідно 

обраної спеціальності 
Кафедра економіки праці та соціального розвитку 

1. Приватне підприємство «Яблунівський 

виробничий комплекс», с. Яблунівка, 

Макарівський р-н, Київська обл. 

2. Відокремлений підрозділ Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

«Великоснітинського навчально-дослідне 

господарство ім. О.В. Музиченка”, 

с. В. Снітинка, Фастівський р-н, Київська 

обл. 

3. Відокремлений підрозділ Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

«Агрономічна дослідна станція», с. 

Пшеничне, Васильківський р-н, Київська 

обл. 

1 Виробнича практика Обліку та оподаткування 

1. Березоточська філія ДП "Укрліктрави " 

Полтавська обл., Лубенський р-н., с. 

Березоточа, вул. Леніна, 86 

2. ВСК імені Горького, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Зарічна, 

буд. 89 
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3. ДП "Новоград-Волинське досвідне 

лісомисливське  господарство" Житомирська 

обл., м. Новоград-Волинський , вул. 

Шепетівська 11 

4. ДП «Голованівське лісове 

господарство» Кіровоградська обл., смт 

Голованівське, вул. Соборна, 87 

5. ДП «Зарічненське лісове господарство» 

РОУЛМГ ,Рівненська обл., смт. Зарічне, вул. 

Центральна, 78 

6. ДП «Олевський лісгосп АПК», вулиця 

Олевської республіки, 114, Олевськ, 

Житомирська обл. 

7. Міністерство фінансів України, м. 

Київ, вул. Межигірська, 11 

8. МПП «Анна», Київська обл., 

Рокитнянський район, с. Синява, вул. 

Шевченка, буд. 3 

9. МПП «Фірма «Ерідон», Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська 

Борщагівка вул. Чорновола, 30  

10. ПАТ «Лубнигаз» Полтавська обл., м. 

Лубни, вул. Толстого, 83 

11. ПП «СЕТЬ ОПТ ТОРГ»,  м. Київ, 

вул.Набережно-Печерська, б. 2 

12. ПП «Фірма Світлобудсервіс» Київська 

область, м. Тараща, вул. Степова, 15б 

13. ПрАТ «СК «Альфа Страхування», м. 

Київ, вул. Рибальська, 22 

14. ПСП "Лук'янівка" , Київська область, 

Таращанський район, с. Лук'янівка, вул. 

Центральна, 31 
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15. СТОВ «Агрофірма «Вербка», 

Вінницька обл., Чечельницький р-н, 

с.Веребка, вул. Леніна, буд.138 

16. СТОВ «АРАТТА», Київська обл., 

Згурівський район, с. Лизогубова Слобода, 

вул. Петровського, буд. 2 

17. СТОВ «Дубовичі», Сумська обл., 

Кролевецький район, с. Дубовичі, вул. 

Цимбала Павла, буд. 11 

18. СТОВ «Ратнівський аграрій», 

Волинська обл., Ратнівський район, смт Ратне 

19. ТОВ "Вега Агро" ,Житомирська обл., 

Брусилівський р-он, с. Осівці, вул. Кірова, 

2/А. 

20. ТОВ "ЛОТІВКА ЕЛІТ", Хмельницька 

обл., Шепетівський р-н, с. Лотівка, вул. 

Центральна, буд. 1, корпус Б  

21. ТОВ "Мамекіно Агро", Чернігівська 

обл., Новгород-Сіверецький р-н, с. Мамекіне, 

вул. Центральна, 89 

22. ТОВ "Нове життя", Чернігівська обл. 

Семенівський р-н, , с. Галаганівка, вул. 

Кільцева, буд. 2 

23. ТОВ "ОСД Східна Європа", м.Київ, пр-

т 40-річчя Жовтня, 100/2 

24. ТОВ "Україна Нова" , Запорізька обл., 

Пологівський р-н, с. Пологи, вул. Леніна, 176 

25. ТОВ «Автодор», Черкаська обл., 

Маньківський р-н, смт Маньківка, провулок 

Промисловий 

26. Тов «Агрофірма Дружба» ,Сумська 

обл., Шосткинський р-н, с.Клишки , вул. 
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Кірова, 22 

27. ТОВ «Бейкер Тіллі Україна 

Бухгалтерські послуги», м. Київ, вул. 

Дорогожицька, буд. 16, кв. 53 

28. ТОВ «Виробничо-комерційне 

підприємство Миргородський завод 

термозберігаючих конструкцій» Полтавська 

обл., м. Миргород, вул. Вокзальна, 76 

29. ТОВ «Галактика» Миколаївської обл., 

Первомайський р-н, с. Болеславчик 

30. ТОВ «Дивани для нірвани» м. Київ, 

вул. Святошинська 1 

31. ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», м.Київ, 

вул. Гусовського, буд.11/11 оф.3 

32. ТОВ «Завод «Екорм» Київська обл., м. 

Тараща, вул. Степова 9а 

33. ТОВ «Зем-А» ,Київська обл., Києво-

Святошинський район, с. Новосілки, вул. 

Васильківська, буд. 2А 

34. ТОВ «Інвест Проект Україна», м. Київ, 

вул. Желябова, буд. 10-А 

35. ТОВ «Компанія «Тіса-Агро», 

Черкаська обл., Кам’янський р-н, с. 

Михайлівка, вул. Героїв Майдану, буд. 1а 

36. ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ 

АУДИТ» м.Київ, вул Антоновича, 172 

37. ТОВ «Матвій-Агро», Черкаська обл., 

Чегеринський р-н,  с. Матвіївка  

38. ТОВ «Молет» м. Київ, пл.Сол`янська 2, 

оф. 707 

39. Тов «СВАТ Городищенське», 

Хмельницька обл., Шепетівський район, с. 



86 

 

Городище , вул Миру 24 

40. ТОВ «Фасад»,  Київська обл., м. Біла 

Церква, площа Торгова, буд. 10 

41. ТОВ «ФІТОСВІТ ЛТД» Вінницька 

область, Вінницький р-н, с.Майдан, вул. 

Леніна 64 А 

42. ТОВ АПК «АРХАТ», Київська обл., м. 

Вишневе, вул. В’ячеслава Чорновола, 52 

43. ФГ "Катерина", Запорізька обл., 

Веселівський район, с. Корніївка, вул. Леніна, 

буд. 84 

44. ФГ «Вітовецьке», Житомирська обл., 

Любарський р-н, с. Виноградівка, вул. 

Дзержинського, буд. 13а 

45. ФГ «Росток», Чернігівська обл., 

Прилуцький р-н, с. Рудівка 

46. ФГ «Степ», Черкаська обл., 

Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Садова, 56а 

47. ФГ «Хутірське» , Чернігівська обл., 

Сосницький р-н, с. Загребелля, вул. Лісова, 

буд. 94 

48. ФГ «Ядвіга»" Черкаська обл., 

Монастирищенський р-н, с. Коритня, вул. 

Центральна, 1 

49. ФГ»Тригубенка В.О.» Вінницька обл., 

Теплицький р-н, с.Орлівка , вул.Суворова, 

буд. 37 

50. Філія «Аптека №11 ЦРА» Черкаського 

обласного комунального підприємства 

«Фармація», Черкаська обл., смт Драбів, вул. 

Центральна, б. 30 

ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження 
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Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

1 Маг Виробиича експлуатаційна 
Електротехніки, електромеханіки та 

електротехнологій 

ПрАТ «Київобленерго», Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, 

ВАТ «Київсільелектро» 

Центральна електроенергетична система ДП 

НЕК „Укренерго" (Інститут 

«Укрсільенергопроект») 

ВАТ «Ніжинсільмаш» 

ВАТ «Одеський олійно-жировий комбінат» 

ПрАТ «Куликівське молоко» 

Інститут свинарства і агропроми-слового 

виробництва НААН України, м. Полтава 

1 Маг 
Виробнича експлуатаційна 

практика 
Електропостачання ім. проф. В.М. Синькова 

ПАТ “Київобленерго“ 

ПАТ “Черкасиобленерго“ 

ПрАТ “Рівнеобленерго“ 

1 Маг 
Виробнича експлуатаційна 

практика 
Теплоенергетики 

Інститут технічної теплофізики НАН 

України 

ПрАТ «Миронівська птахофабрика» 

Фірма «Vaillant» 

Фірма «Herz» 

Спеціальність 151 – Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології 

1 Маг 

Виробнича практика з 

експлуатації комп’ютерних 

систем автоматизації 

Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. 

Мартиненка 

ТОВ «Сервісна компанія LIMIT» 

ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 

ТОВ «АРЄС-ІНЖИНІРИНГ» 

ПрАТ «Київський картонно-паперовий 

комбінат» 

ТОВ «Асканія-Флора» 

ТОВ «Лубенський молочний завод» 

https://nubip.edu.ua/node/1376
https://nubip.edu.ua/node/1376
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ПрАТ «Комбінат «Тепличний» 

ТОВ «Старинська птахофабрика» 

ТОВ «Комплекс Агромарс» 

ТОВ «Blumenbecker» 

ТОВ «Ясенсвіт» 

ПрАТ «Миронівська птахофабрика»  

2 Маг 
Дослідницька практика за 

темою магістерської роботи 

Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. 

Мартиненка 

Проблемна науково-дослідна лабораторія 

«Інтелектуальні управляючі системи в АПК» 

Інститут кібернетики НАН України 

ПрАТ «Комбінат «Тепличний» 

ТОВ «Blumenbecker» 

ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 

Захисту рослин, біотехнологій та екології 

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія 

1 Виробнича практика Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття 
Інститут захисту рослин НААН України  м. Київ 
03022 м.Київ, вул. Васильківська 33  

1 Виробнича практика Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття Проблемна науково – дослідна лабораторія 

біотехнології та клітинної інженерії НУБіП 

України, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, 

навчальний корпус №4, кім.1  

 

1 Виробнича практика Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття ДУ «Інститут харчової біотехнології та 

геноміки»  НААН України, м. Київ, вул., 

Осиповського 2а 

1 Виробнича практика Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття Інститут фізіології рослин і генетики НАН 

України, м. Київ, вул. Васильківська 31/17 

1 Виробнича практика Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття Інститут клітинної біології та генетичної 

інженерії НАН України,  

https://nubip.edu.ua/node/1376
https://nubip.edu.ua/node/1376
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м. Київ, вул., Академіка Заболотного 148 

1 Виробнича практика Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка  

НАН України 01014, м.Київ,  

вул.Тімірязєвська, 1 

лабораторія «Біотехнології» 

1 Виробнича практика Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття ННВЛ біотехнологічна Лабораторія 

«Екстракон» «Великоснітинське» ім. О. 

Музиченка  

1 

 

Виробнича практика 

 

Фітопатології ім.акад.В.Ф.Пересипкіна 

 

ТОВ "Гарант" Каменець-Подільський район, 

Хмельницька область 

1 Виробнича практика Фітопатології ім.акад.В.Ф.Пересипкіна СТОВ "ЛНЗ-Агро" Шполянський район, 

Черкаська область 

1 Виробнича практика Фітопатології ім.акад.В.Ф.Пересипкіна ТОВ "Райз Максимко" Монастирищинський 

район, Черкаська  

область  

1 Виробнича практика Фітопатології ім.акад.В.Ф.Пересипкіна ТОВ «Агро Прогрес» Дубровицького р-н,  

Рівненської області» 

 

1 Виробнича практика Фітопатології ім.акад.В.Ф.Пересипкіна ТОВ «Агро-Дбрівка» Тетіївського району 

Київської області» 

1 

Виробнича практика 
Ентомології ім. проф. М.П.Дядечка 

 

ВП  НУБіП України 

Великоснітинське НДГ ім.. О.В. Музиченка 

 

1 Виробнича практика Ентомології ім. проф. М.П.Дядечка ВП НУБіП України Агрономічна дослідна 

станція 

1 Виробнича практика Ентомології ім. проф. М.П.Дядечка Інститут землеробства НААН України. 

1 Виробнича практика Ентомології ім. проф. М.П.Дядечка Інститут захисту рослин НААН Украйни. 

1 Виробнича практика Ентомології ім. проф. М.П.Дядечка Фермерське господарство «Пустоварівський 

колос» 
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1 

Виробнича практика 
Інтегрованого захисту та карантину рослин 

 

ВП  НУБіП України 

Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка 

Лабораторія моніторингу пестицидів  

інтегрованого захисту та карантину рослин 

Спеціальність 101 Екологія 

1 виробнича 
Екології агросфери та екологічного контролю, 

радіобіології та радіоекології 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

(департамент екологічної безпеки та 

дозвільно-ліцензійної діяльності), ТОВ 

«BioNorma», Інститут агроекології і 

природокористування НААН України, 

міжнародна лабораторія «PrimeTechLab», 

Інститут еволюційної екології НАН України, 

НДІ сільськогосподарської радіології, 

Держанва НДУ «Чорнобильський центр з 

проблем ядерної безпеки, радіоактивних 

відходів та радіоекології». 

Факультет землевпорядкування 

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

Інститут землевпорядкування Національної 

академії аграрних наук України, м. Київ, вул. 

Васильківська 37  

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ДП «Центр державного земельного кадастру», 

Київська обласна філія,  

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3 
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1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ДП «Науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою», м. Київ,  

вул. Серпова, 3 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

Головне управління Держгеокадастру у м. 

Києві, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 69 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ТОВ «Лідер Плюс», м. Київ, пр-т 40-Річчя 

Жовтня, 100/2 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ТОВ «Інститут незалежної експертної 

оцінки», м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 4Б 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ТОВ «КАЙЛАС-К», Хмельницька обл., м. 

Кам’янець-Подільський,  

просп. Грушевського, 46 

1 Науково-виробнича Кафедра геодезії та картографії; ТОВ «ЗЕМ-А», м. Київ. бул. Івана Лепсе, 16 
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практика Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ДП «Українське державне аерогеодезичне 

підприємство», м. Київ, вул. Велика  

Васильківська, 69 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

Головне управління Держгеокадастру у 

Волинській області, м. Луцьк,  

вул. Винниченка, 67 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ДП «Житомирський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою»,  

м. Житомир, вул. Довженка, 45 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ДП «УкрНДПіЦивільбуд», м. Київ, вул. 

Голосіївський проспект, 50 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАПОЛІС», Київська 

обл.,м. Васильків, вул. Грушевського, 6 
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Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ТОВ «Земельні ініціативи та консалтинг», м. 

Київ, вул. Фрунзе, 20 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ТОВ «ГЕО-МАКС», м. Київ, 

вул. Тургенєвська, 38 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ТОВ «Український науково-проектний 

інститут цивільного будівництва», Київська 

обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. 

Волошкова 28 А. 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ТОВ «КОМПАНІЯ ТОПОГЕО», м. Київ, вул. 

Лісківська, 18 В, кв. 20 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

ТОВ «У.К.Р.-ГЕО», м. Київ, вул. Будіндустрії, 

6 
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Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ТОВ «ХОЛЕНД», Київська обл., 

смт. Бородянка, вул. Центральна, 304 

1 
Науково-виробнича 

практика 

Кафедра геодезії та картографії; 

Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень 

Землі; 

Кафедра земельного кадастру; 

Кафедра землевпорядного проектування; 

Кафедра управління земельними ресурсами 

ТОВ «Еспо-Консалтинг», м. Київ,  

вул. Воздвиженська, 42, офіс 1 

Факультет інформаційних технологій 

Економіка (Економічна кібернетики) 

1 Виробнича практика Кафедра економічної кібернетики 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Студія розвитку інформаційних технологій», 

02094, м. Київ, вул. Гагаріна, 23 

ПАТ «Укртелеком», 01601, м. Київ, бульв. 

Т.Шевченка,18 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЕПАМ СИСТЕМЗ», 03150, м. Київ, вул. 

Фізкультури,28 

ТОВ «Байєрсдорф Україна» 

04063, м. Київ, проспект Степана Бандери 

28А, літера Г 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Даталаб Україна», 04070, м. Київ, вул. 

Сковороди,7 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Сільвекс 925», 03040, м. Київ, просп. 

Голосіївський ,68 

Комп’ютерні науки 

1 Виробнича практика Кафедра комп’ютерних наук 

ТОВ «Смарт Бізнес» 

м. Київ, вул. Польова 21, корп. Б, 2 поверх 

АТ «Перший Український Міжнародний 

Банк» 

м. Київ, вул. Андріївська, 4 

ТОВ «Біонорма» 

м. Київ, вул. Вацлава Гавела 4 

Іноземне підприємство «1+1 ПРОДАКШН» 

м. Київ, вул. Кирилівська 23 

ТОВ «Агро Онлайн» 

м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 22, оф. 6 

ТОВ «Робота Інтернешнл» 

м. Київ, вул. Мельникова 12 

Інженерія програмного забезпечення 

1 Виробнича практика Кафедра комп’ютерних наук 

ПрАТ «ДАТАГРУП» 

м. Київ, вул. Смоленська, 31-33 

ПАТ «Дельта Банк» 

м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36-б 

ТОВ «Террасофт» 

м. Київ, вул. Будіндустрії, 5 

ТОВ «Айті Сістемс Груп» 

м. Київ, вул. Автозаводська, 7 

Комп’ютерна інженерія 

1 Виробнича практика Кафедра комп’ютерних систем і мереж 

ТОВ «НЬЮ ВЕБ СЕРВІС» 

м. Київ, вул Смоленська, 31, офіс 33 

Ат «Райффайзен Банк Аваль» 
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м. Київ, вул. Лєскова, 9 

ТОВ «ЕПАМ Системз» 

м. Київ, вул Фізкультури, 28 

Факультет конструювання та дизайну 

Спеціальність «Галузеве машинобудування» 

1М, 2М Виробнича практика 
Конструювання машин і обладнання, надійності 

техніки 

ТОВ «Еліо Україна» 

ТОВ «Агро-Електронікс» 

ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» 

ТОВ «АБА» «АСТРА» 

ТОВ «АТЛАНТ-М ЛЕПСЕ» 

ДП «Лугинський лісгосп» 

ПП «ХАРВЕСТ ГРУП ЛТД» 

ПАТ «Богуславська сільгосптехніка» 

ТОВ «ІНТЕРАГРОІНВЕСТ-2007» 

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» 

1М, 2М Виробнича практика Будівництва 

ТОВ «ЕТАЛОН БУД» 

ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія 

«Інтеграл Груп» 

ТОВ «Дах-будсервіс» 

ТОВ «Сіті-строй груп» 

ТОВ «Капелоу» 

ТОВ «Еліо Україна» 

ПП «ТехБудЕксперт» 

ННІ лісового і садово-паркового господарства 

Спеціальність Лісове господарство 

1, 2 Виробнича практика 

Відтворення лісів та лісових меліорацій  

Таксації лісу та лісового менеджменту 

Лісівництва  

Ботаніки, дендрології та лісової селекції  

Державні підприємства лісового і 

мисливського господарства Державного 

агентства лісових ресурсів України, ВП 

НУБіП України «Боярська ЛДС» 
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Спеціальність Садово-паркове господарство 

1, 2 Виробнича практика 

Ландшафтної архітектури та фітодизайну  

Відтворення лісів та лісових меліорацій  

Ботаніки, дендрології та лісової селекції 

Ботанічний сад НУБіП України, 

Національний ботанічний сад 

ім. М.М. Гришка НАН України, КО 

«Київзеленбуд», Ботанічний сад ім. О.В. 

Фоміна, ВП НУБіП України «Боярська лісова 

дослідна станція», Державні підприємства 

лісового і мисливського господарства 

Державного агентства лісових ресурсів 

України, приватний розсадник «Єва», 

приватний розсадник «Осокор», приватний 

розсадник «Форест-К», садовий центр 

«Артвіль», розсадник «Зелені янголи», 

розсадник «Наталіс», ТОВ «Тамарикс», НПП 

«Голосіївський» 

187 Деревообробні та меблеві технології 

1, 2 Виробнича практика Технологій та дизайну виробів з деревини 

ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»,  

Державні підприємства лісового господарства 

Державного агентства лісових ресурсів 

України, ТОВ «НВП «Захисні покриття», м. 

Київ, ТОВ «ВЕЛАНС», м. Київ,  

ПНДЛ технологій оброблення деревини 

кафедри ТтаДВД НУБіП України, 

ФОП «Гергало А.О.», Житомирська обл., 

Олевський р-н, с. Зубковичі, ПП «Погоріляк», 

90315, Закарпатська обл., Виноградівський р-

н, с. Буково, ТОВ «ЮРО Ламбер», 

Житомирська обл., Черняхівський р-н, с.м.т. 

Черняхів, ТОВ «ОДЕК Україна», Рівненська 

обл., с.м.т. Оржів, ТОВ «Двері Грінтек», 

Київська обл., Іванківський р-н, с.м.т. Іванків, 
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ВКВ «Вибір», м. Київ, ТОВ «Рітон», 

Вінницька обл., Тиврівський р-н, с.м.т. 

Сутиски, ФОП «Drevolub», м. Київ 

Механіко-технологічний факультет 

Спеціальність 208 «Агроінженерія» 

1 Виробнича практика 

Кафедра механізації тваринництва 

 

Кафедра сільськогосподарських машин та 

системотехніки ім. П.М. Василенка 

 

Кафедра технічного сервісу та інженерного 

менеджменту ім. П. М. Момотенка 

 

Кафедра охорони праці та інженерії середовища 

Лабораторії кафедри механізації 

тваринництва 

Лабораторії кафедри сільськогосподарських 

машин та системотехніки ім. П.М. Василенка 

Лабораторії кафедри технічного сервісу та 

інженерного менеджменту ім. П. М. 

Момотенка 

ВСК «Ріжки» Київська обл., Таращанський р-

н с. Ріжки 

ТОВ «Юпітер 9», м. Суми 

ФГ «Головенка О.О.» Волинська обл., 

Володимир-Волинського р-ну с. Бубнів 

ТОВ «Констракшн Машинері», м. Київ  

СТОВ «Агрофірма Корсунь», Черкаська обл.., 

Звенигородський р-н с. Шевченкове 

ТОВ ТК «Агроліга» м. Київ 

2 Виробнича практика 

Кафедра механізації тваринництва 

 

Кафедра тракторів, автомобілів та біоенергосистем 

 

Кафедра сільськогосподарських машин та 

системотехніки ім. П.М. Василенка 

 

Кафедра технічного сервісу та інженерного 

менеджменту ім. П. М. Момотенка 

 

ВП НУБіП України «Великоснітинське 

навчально-дослідне господарство ім. О.В. 

Музиченка» 

ФГ «Бутенко», Чернігівська обл., Менський р-

н, с. Дягова,  

ФГ «Крокус», Полтавська обл., Лохвицький р-

н, с. Дрюківщина,  

СТОВ «Імені Щорса» Черкаська обл., 

Чорнобаївський р-н, с. Ревбінці 

ТОВ «АгроСвіт Волинь», Волинська обл., м. 
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Кафедра охорони праці та інженерії середовища 

 

Кафедра надійності техніки 

Володимир-Волинський 

ПАТ «АгроПромТехніка», Чернігівська обл., 

Козелецький р-н, смт Козелець 

ТОВ «Ківшовата Агро», Київська обл., 

Таращанський р-н, с. Ківшовата 

ФГ «Крокус», Полтавська обл., Лохвицький р-

н, с. Дрюківщина 

ТОВ СГП «Імені Воловікова», Рівненська 

обл., Гощанський р-н, с. Горбалів 

ТОВ «Inter Cars Ukraine», Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, с. Горенка 

Колківське ВПУ, Волинська обл., 

Маневицький р-н, смт Колки 

ФГ «Агроінвест Топилище», Волинська обл., 

Іваничівський р-н, с. Топилище 

ФГ «Кравчук В.С.», Вінницька обл., 

Жмеринський р-н, с. Жуківці 

СФГ «Берегиня», Київська обл., м. Переяслав-

Хмельницький 

ТОВ «Ківшовата Агро», Київська обл., 

Таращанський р-н, с. Ківшовата 

ФГ «Шуба Станіслав Анатолійович», 

Чернігівська обл., Бахмацький р-н, с. Курінь 

СФГ «Санрайз», Київська обл., Переяслав-

Хмельницький р-н, с. Гайсин 

ТОВ «Агрофірма «Володимирські сади», 

Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, 

с. Микитичі 

ТОВ «Лани Драбівщини» с. Шрамківка, 

Драбівський р-н, Черкаська обл. 

ТОВ «РДО Україна», м. Київ,  

ТОВ «Дюнтер» м. Київ 
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ПП «Талмікроклімат», с. Шоломинь, 

Пустомитівський р-н, Львівська обл. 

ПАТ«Монфарм», Черкаська обл., м. 

Монастирище 

СП «Дубівське», с. Дубівка Таращанський р-

н, Київська обл. 

СТОВ «Мрія», Київська обл., Таращанський 

р-н, с. Володимірівка 

ТОВ ФА «Інтертрейдінг Україна»  м. Київ 

СП «Дубівське», с. Дубівка Таращанського р-

ну Київської обл. 

ПрАТ «Агропромтехніка», Чернігівська обл, 

смт Козелець 

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» 

1, 2 Виробнича практика 
Кафедра технічного сервісу та інженерного 

менеджменту ім. М. П. Момотенка 

ТОВ «МАСТЕР ТРАНС», м. Київ 

ТОВ «ЕЛІТ-АВТО ПЛЮС», м. Київ 

ТОВ «ДАК Укрпром», м. Дніпро 

ПП «Альтернатива-2007», м. Черкаси  

ТОВ «Кофітон», м. Київ 

Спеціальність 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

1, 2 Виробнича практика 

Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК 

 

Кафедра технічного сервісу та інженерного 

менеджменту ім. П. М. Момотенка 

СТОВ ППЗ «Коробівський», с. Кедина Гора, 

Золотоніський р-н, Черкаська обл. 

ФОП Слишак С.В., м. Вінниця 

ТОВ «Транспортні та складські послуги», м. 

Черкаси 

ФГ «Крокус», с. Дрюківщина, Лохвицький р-

н, Полтавська обл. 

ТОВ «ЕЛІТ-АВТО ПЛЮС», м. Київ 

ТОВ «ДАК Укрпром», м. Дніпро 

ТОВ «П’ятидні», c. П’ятидні, Володимиро-

Волинський р-н, Волинська обл. 
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ПП «Альтернатива-2007», м. Черкаси  

ТОВ «Кофітон», м. Київ 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

М-1 

Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

Біології тварин  

 

Тов «Агро-Рось», ДПДГ «Нива» ІРГТ ім. М.В. 

Зубця НААНУ, Черкаська обл. 

М-1 

СВК Агрофірма  

«Миг-Сервіс-Агро», ПОП «Вікторія», ТОВ 

«Миколаїв-РибПром», Новоодеська філія 

ТОВ «Фуд Деве-лопмент», СТ «Тернівські 

ковбаси», Миколаївська обл. 

М-1 
ТОВ «Таврійські свині», Херсонська обл. 

ПрАТ Племзавод «Степной», Запорізька обл. 

М-1 

АРК «Придунайська нива», ПП «Ролисфиш», 

ПП «Скефалд» Одеська обл 

ТОВ «Мормишка», ПП «Гніванчанка», ПП 

«БУК 2007», Вінницька обл. 

М-1 

ТОВ «ФЕНЕКС КОМПАНІ»,  ТОВ 

«БУДВЕНДОР», ТОВ «Центр Правової 

допомоги», ТОВ «Блакитна перлина», ТОВ 

«ЯСЕНСВІТ», Київська обл. 

 

М-1 Технологій виробництва молока та м'яса 

ПрАТ «Агрофорт» Кагарлицького р-ну 

Київської обл. 

ТОВ "Українська молочна компанія", с. 

Великий Крупіль, Згурівського району 

Київської області 

ТДВ "Терезине", смт Терезине, 

Білоцерківського району Київської області 

СТОВ "Агроко", с. Мельники, 

Чорнобаївського району Черкаської області 
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ПОА "Україна", с. Велика Каратуль, 

Переяслав-Хмельницького району Київської 

області 

СТОВ "Промінь Лан", с. Весела Долина, 

Глобинського району Полтавської області 

ТОВ "Агросервіс ЛТД", с. Волохів Яр, 

Чугуївського району Харківської області 

ПП "Агроекологія", с. Михайлики, 

Шишацького району Полтавської області 

ТОВ "Прогрес Молоко", с. Нагірна, 

Жашківського району Черкаської області 

ТОВ "Рожнівка-Агро", с. Рожнівка, 

Ічнянського району Чернігівської області 

ПрАТ "Зернопродукт МХП", м Миронівка, 

Миронівського району Київської області 

ПОСП "Русь", с. Мирне, Горохівського 

району Волинської області 

ТОВ "СК Промінь", с. Мала Клітна, 

Красилівського району Хмельницької області 

«Племзавод «Степной», с. Заповітне, К.-

Дніпровського району Запорізької області 

М-1 
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

Кафедра технологій у птахівництві, свинарстві та 

вівчарстві 

ТОВ «Кролікофф» Черкаська обл., 

Маньківський р-н, с. Іваньки 

ПрАТ «Агрофірма Березанська 

птахофабрика», Баришівський р-он, Київська 

область 

2. ФГ «Тетяна 2011» Згурівський р-н, Київська 

102ул.. 

Філія «Антонов-Агро» ДП «Антонов» с. 

Круглик, Київської області 

ДП ДГ Радехівське Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону 
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Національної Академії Аграрних Наук 

України Львівська 103ул.., Радехівський р-н, 

Собанівка, 103ул.. Широка, 1а 

ТзОВ-

«Звірoгoспoдарствo Рунас» Микoлаївськoї 

області, Микoлаївськoгo  райoну, с. Радгoспне 

СП «Еліт Кріль»  м. Бровари (Київська 

область), вул. Дмитра Янченка, 2 

Група компаній «Глобино» 

ТОВ «Ярос-Агро» 

М-1 

 

Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

Кафедра годівлі тварин та технології тварин 

ім.П.Д.Пшеничного 

(ТзОВ) «Звірoгoспoдарствo Рунас» 

Микoлаївськoї області, Микoлаївськoгo 

райoну, с. Радгoспне, 

ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 

станція», с. Пшеничне, Васильківський район, 

Київська обл., 

ВП НУБіП України «Великоснітинське 

навчально-дослідне господарство 

ім.О.В.Музиченка», с. Велика Снітинка», 

Фастівський район, Київська обл., 

ВП НУБіП України «Навчально-дослідне 

господарство «Ворзель», смт. Ворзель, Києво-

Святошинський район, Київська обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСП «Колос», Сквирський район, Київська 

область 

ДПДГ ім.Декабристів Миргородський р-н, 

Полтавська обл. 

КЦ «Антеус» на базі ГО НПУ «Межигір'я» с. 

Нові Петрівці, Вишгородський р-н., 

 Київська обл.,  

ДП птахофабрика»Перемога Нова» с.Будище, 
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М-1  

Генетики, розведення та біотехнології тварин 

Черкаська обл.., Черкаський район 

Навчальна лабораторія біотехнології 

відтворення тварин кафедри генетики 

розведення та біотехнології тварин НУБіП 

України 

СТОВ «Оберіг» Новоград-Волинського р-ну 

Житомирської обл. 

СФГ «Володимир» с. Товстоліс 

Чернігівського р-ну, Чернігівської обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-1 
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генетики, розведення та біотехнології тварин 

ВП НУБіП України «Навчально-дослідне 

господарство «Ворзель» 

Українська лабораторія якості і безпеки 

продукції АПК НУБіП України 

Українська лабораторія якості і безпеки 

продукції АПК НУБіП України 

Українська лабораторія якості і безпеки 

продукції АПК НУБіП України 

СТОВ «Агросвіт» Київська обл., 

Миронівський р-н, с.Карапиші, вул.. 

Незалежності, 29 

ВАТ ,,Терезине” Київська область, 

Білоцерківський район 

ДП «Перемога Нова» Черкаська обл.., 

Черкаський р-н, с.Будище, вул.. Лесі 

Українки, 68 

“ ВАТ ,,Терезине” Київська область, 

Білоцерківський район 

СТОВ «Агросвіт» Київська обл., 

Миронівський р-н, с.Карапиші, вул.. 

Незалежності, 29 

СТОВ «ППЗ Коробівський», Черкаська 

область, Золотоніський район 
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СТОВ «ППЗ Коробівський», Черкаська 

область, Золотоніський район 

М-1 
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 
Конярства і бджільництва ТОВ «Пчелопродукт» м. Харків 

   Олександрійський кінний завод №175 

Кіровоградська 105бл... с. Лекарівка 

КСК «Еквідос» Київська 105бл... с. Лісники 

Жашківський кінний завод 

Черкаська 105бл... м. Жашків 

ДП «Київський іподром» 

м. Київ 

 ПП « Прибузькі медобори» с. Головчинці 

Летичівського району Хмельницької 105бл.. 

ПП «Геліантус» м. Ширяєво 

Одеська 105бл... 

ТОВ «Асканія Пак» м. Київ 

М-1 
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 
Аквакультури 

ПрАТ «Чернігіврибгосп», с. Жавинка, 

Чернігівський р-н, Чернігівська 105бл... 

ПП «Науково-виробниче 

сільськогосподарське підприємство «Бестер» 

(ПП НВСП «Бестер»)  

с. Трипілля, Київська 105бл..., Обухівський р-

н, 105бл... Шевченка, 85 

Державна установа «Рибоводний форелевий 

завод «Лопушна», с. Лопушна, Вижнецький р-

н, Чернівецька 105бл.. 

Пр АТ «Сумирибгосп» 

м Конотоп, Конотопського р-н, Сумська 

105бл.. 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

(ТзОВ) «Аква Систем Органік» 
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м. Васильків, Київська 106бл.., 106бл... 

Київська, 97-А 

   

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Рибне господарство «Меркурій» 

м. Вінниця, 106бл... Пирогова, 157 (с. 

Пультівці) 

Інститут рибного господарства НААН 

України 

м. Київ, 106бл... Обухівська, 135 

ДП ДГ «Нивка» Інституту рибного 

господарства НААН України 

м. Київ, Брест-Литовське шосе, 17 км 

Приватне підприємство «Західна рибна 

компанія» с. Тучне, Перемишлянський р-н, 

Львівська 106бл.. 

М-1  
Технологія виробництва 

продукції тваринництва 
Кафедра гідробіології та іхтіології 

Державне агенство рибного господарства 

України, 04053, м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, 45-а 

   ННВЛ рибництва ВП НУБіП України, 

Немішаєвський ДАК, 07854, Київська обл., 

Бородянський р-н, смт. Немішаєве, 

вул. Технікумівська, 4 

Дослідне господарство «Нивка», 

ІРГ НААН України, 

03179, м. Київ, 

вул. Брест-Литовське шосе, 17 км 

ННВ «Лабораторія біопродуктивності водойм 

та рибогосподарської екології» НУБіП 

України, 03041, м. Київ, вул. Ген. Родимцева, 

19, навч. корпус №1, ауд.5  

НЛ «Декоративні гідробіоресурси» НУБіП 
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України, 03041, м. Київ, вул. Ген. Родимцева, 

19, навч. корпус №1, ауд.3, 2б 

Київський рибоохоронний патруль, м.Київ, 

вул. Тургенівська, 82-а 

Інститут гідробіології НАН України 02000, м. 

Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12 

Інститут рибного господарства НААН 

України, 03164, м.Київ, 

вул. Обухівська, 135 

Лабораторія якості і безпеки продукції АПК 

08162 Київо-Святошинський р-н.,  с.м.т. 

Чабани, вул. Машинобудування, 7 

м. Київ, вул. Списька, 11 

ТЕЦ – 5, «Фортуна» ХХІ 

ПАТ «Чернігіврибгосп», 14014 Чернігвська 

обл., Чернігівський р-н., с. Жавинка, вул. 

Дачна, 7 

Державна установа «Виробничо-

експерементальний Дніпровський осетровий 

рибовідтворювальний завод імені акад. С.Т. 

Артющика 

75003, Херсонська обл., Білозерський р-н., с. 

Дніпровське 

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК 

Спеціальність 181 "Харчові технології" 

1 

Виробнича практика із 

технології зберігання, 

консервування та переробки 

м'яса 

технології м'ясних, рибних та морепродуктів 

ВАТ «МЗВКК» відокремлений підрозділ 

«Миронівський м’ясопереробний завод 

«ЛЕГКО»; ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» Полтавська обл., ТОВ 

«Черкаська продовольча компанія» Черкаська 
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обл., ЗАТ «Козятинський м’ясокомбінат», 

ТОВ «Гайсинський м’ясокомбінат» 

Вінницької обл., ТОВ «Чернігівський 

м’ясокомбінат»,  

1 

Виробнича практика із 

технології зберігання та 

переробки водних 

біоресурсів 

технології м'ясних, рибних та морепродуктів 

ТОВ «Рибна мануфактура» Київська обл., 

ТОВ «Аляска» Київська обл.; ТОВ 

«Бердянський рибопереробний комбінат», 

Запорізька обл., ВАТ «Очаківський 

рибоконсервний комбінат», Миколаївська 

обл., ЗАТ «Чернігівське підприємство по 

переробці та реалізації рибних товарів 

«Чернігівриба», Чернігівська обл., ТОВ 

«Рибні промислові технології», Житомирська 

обл. 

1 Науково-технологічна технології м'ясних, рибних та морепродуктів 

Асоціація дієтологів України; Державне 

підприємство "Науковий центр превентивної 

токсикології, харчової та хімічної безпеки 

імені академіка Л.І. Медведя Міністерства 

охорони здоров'я України"; Державне 

підприємство "Державний науково-дослідний 

центр з проблем гігієни харчування 

Міністерства охорони здоров'я України"; 

Державна установа "Український інститут 

стратегічних досліджень Міністерства 

охорони здоров'я України" 

152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" 

 

1 

Виробнича практика із 

якості, стандартизації та 

сертифікації 

Стандартизації та сертифікації с.-г. продукції 

Державне підприємство “Український 

науково-дослідний  і навчальний центр 

проблем стандартизації, сертифікації та 

якості”; ВАТ «МЗВКК» відокремлений 

підрозділ «Миронівський м’ясопереробний 
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завод «ЛЕГКО»; «Украінська асоціація 

якості»; Бюро Верітас; ТОВ «ТЮФ рей ланд 

Україна»; Український НДІ 

сільськогосподарської радіології; Український 

науково-дослідний інститут прогнозування та 

випробування техніки і технологій 

сільськогосподарського виробництва ім. 

Леоніда Погорілова; Державний центр 

сертифікації і експертизи 

сільськогосподарської продукції м. Київ; ПАТ 

«Жашківський маслозавод» Черкаська обл.; 

ДП «Малинське лісове господарство» 

Житомирська обл.; СТОВ «Старинська 

птахофабрика»; ВП НУБіП України 

«Великоснітинське НДГ ім. О. Музиченка» 

Київська обл.; Білоцерківський 

молокопереробний завод, Київська обл.; 

Хлібокомбінат №10, м. Київ; ТОВ «Оболонь», 

м. Київ; ТОВ «Росинка», м. Київ; ВАТ 

«Фармак» м. Київ; ТОВ «Завод шампанських 

вин», м. Київ; ТОВ «Олком», м. Київ; ЗАТ 

«Козятинський м’ясокомбінат», Вінницька 

обл.; ТОВ «Гайсинський м’ясокомбінат» 

Вінницької обл., ВГО «Жива Планета», м. 

Київ, ТОВ «ТМS Україна», м. Київ, ТОВ 

«Поліссяагрокорм», Рівненська обл., 

Рівненський район, с. Малий Шпаків, 

Українська лабораторія якості і безпеки 

продукції АПК. 

Юридичний факультет 

Спеціальністиь «Право» 
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1.  Виробнича переддипломна  Кафедри юридичного факультету 

Київський апеляційний адміністративний суд;  

Адвокатське об’єднання «Касьяненко і 

партнери»;  

Українська гельсінська спілка з прав людини;  

Національне агентство запобігання корупції;  

ТОВ ЮФ «ЮВІТО»;  

Державна судова адміністрація;  

ТО «Спілка сприяння розвитку сільського 

земельного туризму в Україні ;  

Органи державної влади 
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Розділ 3 Виробничі заходи, до яких залучаються студенти під час практичної підготовки у навчально-дослідних 

господарствах університету, відповідно до спеціальності студентів 

 
Напрям підготовки, 

спеціальність 

Назва практики Місце проведення 

навчально-виробничих 

заходів 

Назва навчально-виробничого заходу 

Агробіологічний факультет 

Агрономія 

 

Навчальна (агрономічно-

ознайомча) практика із 

агрохімії 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

Участь у технологічному процесі 

вирощування с-г культур у польовій 

сівозміні;  

- розробка технологічних карт вирощування 

с-г культур; 

 сівба с-г культур; 

 догляд за посівами с-г культур 

збирання урожаю. 

Агрономія 
Навчальна практика із 

агрохімії 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

Розрахунок норм внесення органічних та 

мінеральних добрив, враховуючи особливості 

вирощування с-г культур та забезпеченість 

грунту добривами; 

вивчення особливостей агрохімічного 

обстеження ґрунтів на території ВП НУБіП 

України; 

ознайомлення з наявною документацією – 

книги агрохімічної паспортизації підрозділу 

тощо.   

Агрономія 
Навчальна практика із 

живлення рослин 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

Визначення потреби рослин в елементах 

живлення у період вегетації культур. 

Розрахунок доз мінеральних добрив.  

Агрономія 
Навчальна практика із 

землеробства 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

Участь у розробці та корегуванні системи 

сівозмін НДГ. 

Участь у розробці системи землеробства 

НДГ. 
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Вивчення рівня забур’янення НДГ та 

розробка заходів боротьби з ними: 

- підготовка ґрунту для сівби 

(восени – оранка на зяб; 

на весні – дискування). 

участь у проведенні заходів догляду за 

посівами озимих зернових– вересень-

листопад; 

участь у проведенні заходів догляду за 

посівами озимих та ярих зернових культур– 

вересень-листопад 

Догляд за посівами: участь у розробці 

системизастосування хімічних та біологічних 

засобів захисту рослин від  хвороб, шкідників 

та  бур’янів, 

Збирання урожаю. 

Агрономія 
Навчальна практика із 

грунтознавства 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

Вивчення типів і складу ґрунтів ВП НУБіП 

України; 

вивчення відповідної документації – книгою 

агрохімічної паспортизації  та іншими 

документами 

Агрономія 
Навчальна практика із 

гербології 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

Участь у розробці та корегуванні системи 

сівозмін НДГ. 

Участь у розробці системи землеробства 

НДГ. 

Вивчення рівня забур’янення НДГ та 

розробка заходів боротьби з ними: 

- підготовка ґрунту для сівби 

(восени – оранка на зяб; 

на весні – дискування). 

Догляд за посівами: участь у розробці 

системизастосування хімічних та біологічних 
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засобів захисту рослин від  хвороб, шкідників 

та  бур’янів. 

Агрономія 

Навчальна практика із 

селекції і насінництва с.-г. 

культур 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

 

Участь у технологічному процесі 

вирощування насіннєвих посівів.  

 

Агрономія 
Навчальна практика із 

рослинництва 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

Вивчення порогу шкодочинності шкідників в 

розрізі культур,: 

дослідження посівів, виявлення шкідників,  

Участь у розробці методів боротьби з 

шкідниками; 

Вивчення правил застосування інсектицидів. 

Агрономія 

Навчальна практика із 

технології зберігання 

продукції рослинництва 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

Участь у розробці технологій зберігання та 

переробки продукції рослинництва: 

вивчення технології збирання урожаю; 

вивчення особливостей зберігання зерна в 

зерносховищах підрозділу; 

вивчення технології переробки зерна на 

концентровані корма. 

Агрономія 
Навчальна практика із 

кормовиробництва 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

Підбір кормових культур для забезпечення 

кормової бази галузі тваринництва. 

Участь у розробці технологічних карт 

вирощування кормових культур. 

Участь у проведенні технологічних операцій 

вирощування кормових культур: 

підготовка ґрунту для сівби 

(восени – оранка на зяб; 

на весні – дискування). 

Сівба культур; 

Догляд за посівами; 

Вивчення особливостей збирання урожаю 

кормових культур. 
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Агрономія 
Навчальна практика із 

овочівництва 

Плодоовочевий сад 

НУБіП України  

Вивчення технології вирощування овочевих 

культур; 

вирощування овочевих культур :  

підготовка ґрунту для сівби; 

вивчення особливостей вирощування 

розсади. 

Вивчення системи догляду за рослинами у 

період вегетації. 

Вивчення системи застосування хімічних та 

біологічних засобів захисту рослин від  

хвороб, шкідників та  бур’янів. Збирання  

урожаю.. 

Агрономія 
Навчальна практика із 

закритого грунту 

Плодоовочевий сад 

НУБіП України  

Вивчення технології вирощування культур у 

закритому грунті; 

Участь у технологічних операціях догляду за 

теплицями; 

Участь у технологічних операціях з 

вирощування культур у закритому грунті. 

Агрономія 
Навчальна практика з 

плодівництва 

Плодоовочевий сад 

НУБіП України  

Вивчення технології вирощування та догляду 

за плодовими насадженнями. 

Селекція та розмноження плодових 

насаджень. 

Участь у технологічних операціях з догляду 

за рослинами та збирання врожаю. 

Агрономія 

Виробнича практика Дослідні поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України  

Виконання досліджень згідно закріплених за 

ВП НУБіП України тем дипломних робіт: 

Оцінка фізико-хімічних властивостей 

чорнозему типового і урожайність кукурудзи 

на зерно в ВП НУБіП України 

Родючість чорнозему типового за 

довготривалого використання 

грунтозахисних технологій в умовах ВП 
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НУБіП України 

Вплив агрофізичних властивостей чорнозему 

типового на урожайність кукурудзи на зерно 

в умовах ВП НУБіП України 

Вплив рослинних формацій на показники 

родючості чорноземів ВП НУБіП України 

Моніторинг важких металів в системі 

«грунт – рослина» в залежності від 

технології вирощування с.-г. культур в 

умовах ВП НУБіП України 

Вплив довготривалого використання 

ресурсоощадних технологій вирощування 

культур на родючість чорнозему типового у 

ВП НУБіП України 

Зміна водно-фізичних і фізико-хімічних  

властивостей чорнозему типового за 

мінімізації обробітку грунту і біологізації 

землеробства 

Вплив альтернативних систем удобрення та 

обробітку на агрофізичні властивості 

чорнозему типового у ВП НУБіП України 

Вплив ґрунтозахисної агротехніки на 

мікроагрегатний і структурно-агрегатний 

склад чорнозему типового у ВП НУБіП 

України 

Вплив обробітку ґрунту та удобрення 

коротко ротаційних сівозмін на показники 

родючості чорнозему типового в умовах 

Правобережного Лісостепу 

Оцінка структурного стану чорнозему 

типового за різних систем удобрення та  

обробітку грунту в умовах ВП НУБіП 
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України 

Вплив мінімізації обробітку грунту та 

удобрення кукурудзи на зерно на основні 

показники родючості чорнозему типового у 

ВП НУБіП України  

Оцінка гумусного стану чорнозему типового 

за різного обробітку грунту та удобрення 

кукурудзи на зерно у ВП НУБіП України  

Вплив обробітку грунту та удобрення 

коротко ротаційних сівозмін на показники 

фізичних властивостей чорнозему типового 

Правобережного Лісостепу   

Виконання досліджень згідно 

тем бакалаврських робіт у ВП НУБіП 

України: 

Оцінка біологічної активності чорнозему 

типового ВП НУБіП України 

Оцінка змін органічної ресовини чорнозему 

типового за різного його використання у ВП 

НУБіП України 

Оцінка впливу різних органічних добрив на  

структурний склад чорнозему типового (на 

прикладі ВП НУБіП України) 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології 

Захист і карантин 

рослин 
Загальна фітопатологія 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України. 

Догляд за посівами с-г культур: застосування 

хімічних та біологічних засобів захисту 

рослин від  хвороб, шкідників та  бур’янів. 

Вивчення хвороб с-г культур та участь у 

розробці заходів боротьби з ними. 

Збирання урожаю – кінець липня, серпень, 

пізніх культур (соняшник, кукурудза на 

зерно) – жовтень, листопад). 
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Хімічний захист рослин 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України. 

Підготовка насіння до сівби; 

Догляд за посівами: застосування хімічних та 

біологічних засобів захисту рослин від  

хвороб, шкідників та  бур’янів, 

Збирання урожаю – кінець липня, серпень, 

пізніх культур (соняшник, кукурудза на 

зерно) – жовтень, листопад). 

 Виробнича практика  молочно-товарна ферма 

ВП НУБіП України. 

Закріплення навичок: 

 з клінічної діагностики тварин; 

зондуванню тварин; 

по гематологічному дослідженню крові, сечі, 

молока на кісткові тіла. 

по акушерсько-гінекологічній 

диспансеризації; 

по лікуванню маститів, метритів, 

неплідності; 

в наданні рододопомоги; 

 по дослідженню крові на інфекційні 

захворювання; 

по проведенню вакцинації, щеплення; 

 по профілактичних заходах проти  

інфекційних захворювань; 

по взяттю сперми у биків; 

по дослідженню сперми; 

по дослідженню молока , м’яса, продуктів 

тваринного походження; 

по взяттю проб фекалій на дослідження 

гельмінтів; 

по дослідженню на ектопаразити. 

 

Виконання досліджень згідно закріплених за 

ВП НУБіП України тем дипломних робіт: 
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Федоров Т. «Гіпофункція яєчників у корів 

(діагностика та лікування)» 

Улизько С. «Патогенетична терапія телят 

за неспецифічної катаральної 

бронхопневмонії  в умовах ВП НУБіП України  

Хоменко М.М. «Види неспецифічної 

резистентності організму при гнійних 

процесах в ділянці пальця у ВРХ при різних 

методах лікування» 

Технології виробництва та переробки продукції тваринництва 

Спеціальність Назва практики Місце проведення 

навчально-

виробничих заходів 

Види навчально-виробничих заходів 

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Навчальна практика з годівлі 

тварин та технології кормів 

Молочно-товарної 

ферми ВП НУБіП 

України. 

Дослідження організації кормової бази; 

Вивчення планування потреби в кормах; 

Вивчення правил приготування кормів до 

згодовування; 

Ознайомлення з технікою роздавання кормів. 

 Генетики, розведення та 

біотехнології тварин 

Молочно-товарної 

ферми ВП НУБіП 

України. 

Вивчення заходів з ідентифікації тварин; 

Дослідження продуктивності 

сільськогосподарських тварин; 

Вивчення відбору тварин; 

Ознайомлення з методами розведення 

тварин; 

Ознайомлення з бонітуванням тварин. 

 Технологій виробництва 

молока та м'яса 

Молочно-товарної 

ферми ВП НУБіП 

України. 

Вивчення біології великої рогатої худоби; 

Участь у проведенні заходів з організації 

відтворення поголів’я ВРХ; 

Дослідження молочної продуктивність ВРХ; 

Участь у проведенні заходів з організація 

годівлі; 

Участь у проведенні  машинного доїння 
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корів; 

Проведення заходів з утримання ВРХ; 

Участь у процесахї вирощування ремонтного 

молодняку. 

Економічний факультет 

Економіка 

підприємства, Облік і 

аудит,  Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

З технології виробництва 

продукції тваринництва 
(навчальна) 

молочно-товарна ферма 

ВП НУБіП України. 

Вивчення організації кормової бази НДГ; 

Вивчення планування потреби в кормах; 

Вивчення правил приготування кормів до 

згодовування; 

Ознайомлення з технікою роздавання кормів;  

Ознайомлення із заходами по догляду за 

тваринами; 

Ознайомлення з процесом виробництва 

м’ясної продукції в ковбасному цеху. 

 З технології виробництва 

продукції рослинництва 
(навчальна) 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України. 

Вивчення природно-кліматичних умов для 

оцінки вирощування сільськогосподарських 

культур в ВП НУБіП України .  

оцінка застосування передових технологій 

вирощування сільськогосподарських культур 

з врахуванням перехідної зони Лісостеп-

Полісся з врахуванням зміни клімату; 

ознайомлення з технологічними операціями 

вирощування сільськогосподарських культур 

в даній зоні; 

ознайомлення з особливостями складання 

технологічних карт підрозділу 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Виробнича практика Економічна служба, 

Навчально-виробнича 

лабораторія економіки і 

менеджменту 

в  ВП НУБіП України.  

ознайомлення з організацією роботи в 

відокремленому підрозділі, функціональними 

обов’язками працівників; 

проведення аналізу роботи підрозділу за 

минулий рік в цілому та по структурних 

підрозділах (тваринництво, рослинництво) 
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проведення аналізу виконання кошторису, 

дослідження складу і структуру доходів і 

видатків в цілому та в розрізі окремих видів; 

вивчення порядку, строків складання і 

затвердження кошторису, розпису доходів і 

видатків, штатного розпису, порядку 

внесення доповнень і змін 

дослідження  механізму формування 

виробничої програми, економічного 

обґрунтування з боку можливостей ринку, 

маркетингу, ресурсного забезпечення; 

 оцінка фінансово-господарського стану та 

внесення пропозиції по перспективах 

розвитку підрозділу. 

Аграрного менеджменту 

Менеджмент, 

маркетинг 

Практика з систем 

технологій (технологія 

виробництва продукції 

рослинництва) (навчальна) 

Поля, склади, 

агрономічна служба ВП 

НУБіП України. 

 Вивчення та участь у проведенні 

технологічних операцій вирощування с-г 

культур у ВП НУБіП України ; 

 Участь у розробці системи застосування 

добрив та системи захисту рослин від 

бур’янів, хвороб та шкідників; 

 ознайомлення з особливостями складання 

технологічних карт підрозділу. 

Менеджмент, 

маркетинг 

Практика з систем 

технологій (технологія 

виробництва продукції 

тваринництва) (навчальна) 

молочно-товарна ферма 

ВП НУБіП України. 
 Вивчення організації кормової бази; 

 Вивчення планування потреби в кормах; 

 Вивчення правил приготування кормів до 

згодовування; 

 Ознайомлення з технікою роздавання 

кормів;  

 Ознайомлення із заходами по догляду за 

тваринами; 
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 Ознайомлення з процесом виробництва 

м’ясної продукції в ковбасному цеху.  

Менеджмент, 

маркетинг 

Виробнича практика Економічна служба, 

Навчально-виробнича 

лабораторія економіки і 

менеджменту 

в  ВП НУБіП України  

 Ознайомлення з особливостями складання  

виробничої програми ВП  НУБіП України, 

порядок складання, методика складання 

технологічних карт та окремих таблиць. 

 ознайомлення з порядком формування 

кошторису ВП  НУБіП України , 

обґрунтування, затвердження та внесення 

змін, вивчення строків складання і 

затвердження кошторису, розпису доходів і 

видатків, штатного розпису, порядку 

внесення доповнень і змін; 

 дослідження  механізму формування 

виробничої програми, економічного 

обґрунтування з боку можливостей ринку, 

маркетингу, ресурсного забезпечення; 

 оцінка фінансово-господарського стану та 

внесення пропозиції по перспективах 

розвитку підрозділу в розрізі виробничих 

напрямів. 

Виконання досліджень згідно пропонованих 

для ННІ бізнесу тем дипломних робіт по 

тематиці ВП НУБіП України: 

 Впровадження сучасної системи управління 

у ВП НУБіП України; 

 Впровадження служби маркетингу в 

діяльність ВП НУБіП України; 

 Розробка бізнес-планів та плану 

маркетингу для ВП НУБіП України  за 

видами діяльності, які раніше були 
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впроваджені,  

 Розробка бізнес-планів та плану 

маркетингу за новими видами діяльності ВП 

НУБіП України. 

Факультет землевпорядкування 

Геодезія та 

землеустрій 

Навчальна практика з 

геодезії  

Виробничі підрозділи  

ВП НУБіП України 

«Боярська лісова 

дослідна станція»  

Вивчення планування землевпорядних 

документів в підрозділі; 

Ознайомлення з особливостями складання 

документів із землеустрою; 

Ознайомлення  з структурою земельних угідь 

підрозділу, їх призначенням і використанням 

та методикою ведення обліку кількості 

земель; 

Використанням сучасних програм і 

комп’ютерних технологій щодо 

землекористування; 

Ознайомлення з особливостями юридичної і 

технічної документації по наданню 

земельних ділянок у власність і 

користування; 

Навчальна практика з 

геодезії  

Вивчення роботи геодезичних приладів на 

місцевості, проведення топографічної 

з’йомки на місцевості 

Навчальна практика із 

фотограмметрії та 

дистанційного зондування 

Вивчення технології опрацювання аерофото-

знімків з метою отримання картографічних 

матеріалів. Опрацювання складових сучасної 

фотограмметрії - аналітичній фотограмметрії 

як теоретичній базі та цифровій 

фотограмметрії як технології опрацювання 

зображень задля одержання певної продукції 

(карти, плани, каталоги координат тощо). 

Використання засобів дистанційного 
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зондування Землі для вирішення різного роду 

завдань, у тому числі й для виконання 

землевпорядних робіт. 

 

Навчальна практика 3-го 

курсу (з дисципліни 

геодезичні роботи при 

землеустрої) 

Проведення геодезичних робіт на місцевості. 

Вивчення порядку проведення геодезичних 

робіт. 

ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка. 

Автоматизація та 

комп’ютерно 

інтегровані технології. 

Теплоенергетика. 

Навчальна ознайомча 

практика з 

теплоенергетичних 

установок 

Електроцех ВП НУБіП 

України  

 

 Ознайомлення з виробничими об’єктами ВП 

НУБіП; 

 Вивчення схеми електричних мереж, 

конструктивним виконанням повітряних та 

кабельних ЛЄП, їх технічним станом, 

планами і переліком робіт, що проводяться за 

програмою розвитку та реконструкції мереж.  

 Вивчення наявного енергетичного 

обладнання, а також особливостей 

електротехнічних систем 

електроспоживання, систем обліку. 

 Ознайомлення:  

 а) з обсягами постачання електричної 

енергії. 

 б) загальною однолінійною схемою 

електропостачання 

 в) режимами постачання електроенергії 

 г) порядку розрахунків за активну і за 

перетікання реактивної електричної енергії 

 д) розрахунок витрат електроенергії 

 е) розрахункові засоби обліку та порядок їх 

експлуатації 
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 Вивчення і описання схеми 

електропостачання підприємства, та 

наведення технічних характеристик 

електромережевого обладнання і оцінення їх 

за обсягом. 

  

 Виробнича з експлуатації 

електрообладнання 

Електроцех ВП НУБіП 

України  

 

 Ознайомлення з виробничими об’єктами ВП 

НУБіП; 

 Вивчення схеми електричних мереж, 

конструктивним виконанням повітряних та 

кабельних ЛЄП, їх технічним станом, 

планами і переліком робіт, що проводяться за 

програмою розвитку та реконструкції мереж.  

 Вивчення наявного енергетичного 

обладнання, а також особливостей 

електротехнічних систем 

електроспоживання, систем обліку. 

 Ознайомлення:  

 а) з обсягами постачання електричної 

енергії. 

 б) загальною однолінійною схемою 

електропостачання 

 в) режимами постачання електроенергії 

 г) порядку розрахунків за активну і за 

перетікання реактивної електричної енергії 

 д) розрахунок витрат електроенергії 

 е) розрахункові засоби обліку та порядок їх 

експлуатації 

 Прийняття участі у роботах з монтажу, 

ремонту та налагодженню конкретних 

пристроїв. 
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 Ознайомлення з роботою енергозбуту, 

прийнятя участі в оглядах 

електроустаткування підрозділу, знятті 

показників лічильників. 

 Вивчення процесу заміни силових і 

освітлювальних проводок, розподільних 

пристроїв, світильників робочого і чергового 

освітлення, електродвигунів, ящиків 

керування і засобів автоматики. 

 Вивчення і описання схеми 

електропостачання підприємства, та 

наведення технічних характеристик 

електромережевого обладнання і оцінення їх 

за обсягом. 

 Вивчення та аналіз існуючого на 

підприємстві порядку планування та 

організацію ТО і ремонту енергетичного 

обладнання і засобів автоматики відповідно 

до вимог системи планово-запобіжного 

ремонту і ТО електрообладнання с-г 

підприємств. (Система ПЗРі ТО) 

 З виробництва та переробки 

с.г. продукції (навчальна) 

  Ознайомлення з виробничою структурою 

ВП НУБіП України ; 

 Вивчення особливостей виробництва та 

переробки продукції рослинництва; 

 Вивчення особливостей виробництва та 

переробки продукції тваринництва. 

Механіко-технологічний факультет  

Агроінженерія 

Навчальна 

«сільськогосподарська 

техніка»  

Машинно-тракторний 

парк НДГ, лабораторія 

будови і керування с.г. 

 Керування с-г технікою в умовах полігону; 

 Участь у ремонті с-г техніки. 
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машинами і 

енергозасобами 

Навчальна практика «с-г 

машини та агрегати» 

Машинно-тракторний 

парк НДГ, лабораторія 

будови і керування с.г. 

машинами і 

енергозасобами 

 Керування трактором без використання 

навісного обладнання  

 Вивчення особливостей проведення 

механізованих сільськогосподарських робіт: 

Оранка; 

Культивація; 

Боронування; 

Посів ; 

Внесення мінеральних і органічних добрив; 

Збір урожаю; 

Перевезення  

Ознайомлення з особливостями проведення 

технологічних операцій на МТФ. 

Виробнича практика Машинно-тракторний 

парк НДГ, лабораторія 

будови і керування с.г. 

машинами і 

енергозасобами 

 Виконання механізованих 

сільськогосподарських робіт: 

Оранка; 

Культивація; 

Боронування; 

Посів ; 

Внесення мінеральних і органічних добрив; 

Збирання урожаю; 

Перевезення; 

Виконання досліджень згідно тем дипломних 

робіт у ВП НУБіП України. 

Факультет конструювання та дизайну  

Галузеве 

машинобудування 

Керування с.г. технікою, 

технологія конструкційних 

матеріалів, технологія 

виробництва продукції 

тваринництва (навчальна) 

Машинно-тракторний 

парк НДГ, лабораторія 

будови і керування с.г. 

машинами і 

енергозасобами 

Вивчення заходів з приготування та 

подрібнення кормів.  

Ознайомлення  із будовою і роботою 

змішувача кормів.  

Вивчення обладнання механізованого доїння 
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корів. 

Ознайомлення із процесом видалення гною з 

корівників. 

Дослідження водопостачання і водопоїння.  

Вивчення будови і роботи водонагрівачів. 

ННІ лісового і садово-паркового господарства 

Лісове господарство 

Лісові культури 

ВП НУБіП України 

«Боярська лісова 

дослідна станція» 

НУБіП України 

Участь у вирощуванні посадкового матеріалу 

для лісовідновлення та захисного 

лісорозведення. 

Лісова таксація 

Практичне вивченя таксаційних ознак, 

зв’язків і закономірностей у різних об’єктах 

обліку лісу, оволодіння принципами і 

методами лісової таксації, методологією 

побудови лісотаксаційних нормативів, 

передовою технологією лісооблікових робіт. 

Обробка отриманих результатів. 

Лісівництво 

Практичне вивчення законів життя та 

розвитку лісу, способи відновлення та 

вирощування. Формування систем рубок, 

вивчення способів підвищення комплексної 

продуктивності лісових насаджень 

Біологія лісових звірів і 

птахів 

Вивчення біологічних та морфологічних 

особливостей лісових звірів та птахів, 

екосистем існування,  законодавчої бази 

України в сфері охорони, відтворення і 

використання тваринного світу. 

Механізація 

лісогосподарських робіт 

Практичне вивчення машин і механізмів 

ведення галузі лісогосподарського 

виробництва. Практична участь у проведенні 

технологічних операцій. 

 Лісова ентомологія ВП НУБіП України Практичне вивчення шкідників лісових 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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«Боярська лісова 

дослідна станція» 

НУБіП України 

культур і насаджень, їх шкодочинності та 

заходів боротьби з шкідниками. 

 

Лісова фітопатологія 

Практичне вивчення хвороб лісових культур і 

насаджень, їх шкодо чинності, 

попереджувальних заходів та заходів 

боротьби з хворобами. 

 

Основи лісоексплуатації 

Вивчення практичних заходів з питань 

техніки і технології заготівлі деревини,  

її первинної обробки, способів зберігання та 

раціонального використання. 
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