
Національний університет 
біоресурсів і 

природокористування України
Факультет захисту рослин, 
біотехнологій та екології

Кафедра екології агросфери 
та екологічного контролю



Навчальна робота кафедри

Підготовка фахівців екологів в НУБіП України здійснюється на 

основі індивідуально-командного підходу, коли кожен студент 

особисто задіяний в навчальній, науковій, практичній діяльності 

кафедри та спеціальності



Навчальні та навчально-

науково-виробничі 

лабораторії кафедри

Екологічного контролю довкілля

Наземних екосистем

Екологічної експертизи та паспортизації 

територій і підприємствПрикладної екології 

та екологічного моніторингу



• державний інспектор з техногенного та 

екологічного нагляду;

• інспектор з охорони природи;

• інспектор з охорони природньо-

заповідного фонду;

• фахівець з радіаційного та хімічного 

захисту;

• фахівець з  розвитку сільського туризму;

• консультант з екології  в сільському, 

лісовому, водному господарствах та в 

природно-заповідній справі

Майбутній еколог – це: 



Працевлаштування фахівців 
екологів

 Доктор наук (PhD)
міжнародного і 
державного рівня

 Міністерство захисту 
довкілля та природних 
ресурсів України та його 
структурні підрозділи

 Державна екологічні 
інспекція та її 
регіональні підрозділи

 Служба безпеки України

 Екологічний аудит

 Служба державної 
охорони об'єктів 
природно-заповідного 
фонду України

 Міністерство внутрішніх 
справ України та інші 
інституції системи 
Державного управління



Академічна мобільність студента –
ключ до якісної освіти та знань



Міжнародний бакалаврський семінар (ESA-22303) "Радіоактивність після

Чорнобильської катастрофи та ядерна енергетика" між Національним

університетом біоресурсів і природокористування України та

Університетом Вагенінген (Нідерланди) – 2 тижні

Короткострокові  програми

Короткострокові стажування студентів в рамках програми підготовки

за спеціальністю 101 «Екологія» в університетах ЄС (Поморська

Академія в Слупську, Варшавський університет наук про життя, Інститут

менеджменту і екології (Польща), Університет Вагенінген (Нідерланди),

Каунаський технологічний університет (Литва), Університет Палацького

(Чехія) та ін.)



Довгострокові програми:

Міжнародне навчальне стажування за програмою 
«Семестровий обмін» спільно з Академією Поморською 

в Слупську (Польща) – 1 семестр.

Навчання за програмою «Подвійні дипломи» спільно з 
Академією Поморською в Слупську, можливість 

отримати 2 дипломи: державного зразку в Україні та 
європейського зразку – в Польщі – 3 семестри

Контактна особа – Юлія Рибалко, 0972204214



Наукова робота

вебінари, конференції



Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Екологічні проблеми сьогодення - виклик людству»

VІІ Міжнародна науково-практична 
конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Екологія - філософія існування 
людства»



Культурно-виховна робота



Клуб "Веселих та кмітливих"

Конкурс Джентельмен
та

Красуня НУБіП України



Студентський народний театр 
«Березіль»



Навчання на військовій кафедрі –
модно і престижно



Категорії водїїв «А1», «А», «В», «С», «СЕ». Категорії
трактористів – машиністів А1, А2, В1, В2, В3, D1.

Автошкола НУБіП



Умови проживання



Робота і досягнення спортивних секцій



Оздоровлення

В університеті створені необхідні умови для оздоровлення і відпочинку

студентів.

Так, студенти мають змогу активно відпочити влітку

на Чорноморському узбережжі в спортивно-оздоровчому таборі

«Академічний» (м. Чорноморськ).

Для санаторно-курортного лікування та оздоровлення студентів

протягом усього року в базовому закладі університету

функціонує відокремлений підрозділ «Санаторій-профілакторій».



ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ 

ПРЕДМЕТІВ ЗНО У 2021 РОЦІ

Спеціальність «Екологія»:

українська мова і 
література
біологія

історія України, або 
іноземна мова, або 

математика, або географія, 
або фізика, або хімія



Олімпіада для вступу в університет

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ, А ТАКОЖ ОСІБ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ 

ОСВІТУ!

НУБіП України у січні-травні 2021 року проводить для вступників до 

університету Всеукраїнські олімпіади з наступних предметів:

УКРАЇНСЬКА МОВА, МАТЕМАТИКА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, БІОЛОГІЯ, 

АНГЛІЙСЬКА МОВА, ГЕОГРАФІЯ, ФІЗИКА, ХІМІЯ.

Участь у олімпіаді дає унікальну можливість отримати до 20 

балів до Ваших сертифікатів ЗНО та буде вирішальною при вступі до 

НУБіП України на спеціальність 101 ЕКОЛОГІЯ

Олімпіада проходитиме в два тури

Реєстрація учасників проводиться з 11 січня до 19 березня 2021 року
Термін проведення першого туру 1-7 квітня 2021 року.
Учасники першого туру Олімпіади, які наберуть більше
75 балів, допускаються до другого туру, що пройде 23-25 квітня 2021 року.



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Приймальна комісія
03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, 

кімната № 12.

Тел.: (044) 258-42-63, 527-83-08.

Електронна пошта: commission@nubip.edu.ua

Кафедра
03041, м. Київ, вул. Героїв Oборони, 13, навчальний корпус № 4, 

кімната № 72.

Тел.: (044) 527-81-95, +38 (067) 905-07-91

Електронна пошта: spal@i.ua


