
СТРУКТУРНИЙ 

ПІДРОЗДІЛ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, 

АВТОМАТИКИ І 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології  

 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 
vstup.nnieae@nubip.edu.ua 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

НАВЧАЛЬНО-

НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ЛІСОВОГО І САДОВО-

ПАРКОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Лісове господарство  Лісове господарство 

vstup.nnilspg@nubip.edu.ua 
Деревообробні та 

меблеві технології 

 Деревообробні та меблеві 

технології 

Садово-паркове 

господарство 
 Садово-паркове господарство 

НАВЧАЛЬНО-

НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ І 

ТУРИЗМУ 

Менеджмент 

 Дорадництво  

 Управління інноваційною 

діяльністю 

 Управління туристичним і 

готельно-ресторанним бізнесом vstup.nninoit@nubip.edu.ua 
Публічне управління 

та адміністрування 

 Публічне управління та 

адміністрування 

Туризм  Туристичний бізнес 

АГРОБІОЛОГІЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Агрономія 

 Агрономія 

 Агрохімія і ґрунтознавство 

 Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур 

 Агрохімсервіс у прецизійному 

агровиробництві 

vstupagro@nubip.edu.ua 

Садівництво та 

виноградарство 
 Садівництво та виноградарство 

ГУМАНІТАРНО-

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Менеджмент 

 Управління навчальним 

закладом 

 Управління персоналом 

vstup.gpf@nubip.edu.ua 

Освітні, педагогічні 

науки 

 Педагогіка вищої школи 

 Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті 

Соціальна робота 

 Соціальна робота 

 Соціально-психологічна 

реабілітація 

Філологія (германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська) 

 Англійська мова та друга 

іноземна мова 

Філологія (германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - німецька) 

 Німецька мова та друга 

іноземна мова 

Психологія  Психологія 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації 

та регіональні студії 

 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Економіка 
 Економіка підприємства 

 Прикладна економіка 

vstup.ef@nubip.edu.ua 

Облік і оподаткування  Облік і аудит 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
 Фінанси і кредит 

МЕХАНІКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Агроінженерія  Агроінженерія 

vstup.mtf@nubip.edu.ua 

Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті) 

 Транспортні технології на 

автомобільному транспорті 

Автомобільний 

транспорт 
 Автомобільний транспорт 

ФАКУЛЬТЕТ 

АГРАРНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Менеджмент 

 Адміністративний менеджмент 

 Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності  

 Менеджмент організацій і 

адміністрування 

 Управління інвестиційною 

діяльністю та міжнародними 

проектами 

vstup.fam@nubip.edu.ua 

Маркетинг  Маркетинг 

ФАКУЛЬТЕТ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ 
Ветеринарна медицина  Ветеринарна медицина vstup.vm@nubip.edu.ua 

mailto:vstup.nnieae@nubip.edu.ua


МЕДИЦИНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ 

РОСЛИН, 

БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ЕКОЛОГІЇ 

Біотехнології та 

біоінженерія 

 Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика 

vstup.zrtaeko@nubip.edu.ua Екологія 

 Екологічний контроль та аудит 

 Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

Захист і карантин 

рослин 

 Захист рослин 

 Карантин рослин 

ФАКУЛЬТЕТ 

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 
Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій vstup.zv@nubip.edu.ua 

ФАКУЛЬТЕТ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Економіка  Економічна кібернетика  

vstup.it@nubip.edu.ua 

Комп’ютерні науки  

 Інформаційні управляючі 

системи та технології  

 Комп’ютерний еколого-

економічний моніторинг 

Інженерія програмного 

забезпечення 

 Програмне забезпечення 

інформаційних систем  

Комп’ютерна 

інженерія 

 Комп’ютерні системи і мережі 

ФАКУЛЬТЕТ 

КОНСТРУЮВАННЯ ТА 

ДИЗАЙНУ 

Будівництво та 

цивільна інженерія 

 Будівництво та цивільна 

інженерія 

vstup.ktz@nubip.edu.ua 
Галузеве 

машинобудування 

 Машини та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

 Обладнання лісового 

комплексу 

 Технічний сервіс машин та 

обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

ФАКУЛЬТЕТ 

ТВАРИННИЦТВА ТА 

ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

 Водні біоресурси та 

аквакультура 

vstuptvb@nubip.edu.ua 
Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ПРОДУКЦІЇ АПК 

Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

 Якість, стандартизація та 

сертифікація 

vstup.xt@nubip.edu.ua 

Харчові технології 

 Технології зберігання, 

консервування та переробки м’яса 

 Технології зберігання та 

переробки водних біоресурсів 

 Нутриціологія 

ЮРИДИЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 
Право  Право vstup.pravo@nubip.edu.ua 

 

mailto:vstup.zv@nubip.edu.ua
mailto:vstup.pravo@nubip.edu.ua

