
ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ! 
 

Час обрати вищий навчальний заклад, 

що відповідає твоїм прагненням до набуття 

цікавої та перспективної професії, яка б 

забезпечила в подальшому майбутнє 

працевлаштування за фахом. 

2016 року до вищих 

навчальних закладів 

нашої країни, що 

готують фахівців 

у галузі міжнародних 

відносин, приєднався 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (Наказ 

МОН № 1397л від 30.06.2016), – один 

із найбільших в Україні й найвідоміших 

у світі закладів вищої освіти. 

Початок XXI ст. ознаменувався 

динамічними перетвореннями у світі, що 

вимагає знань сутності глобальних проблем 

сучасності, закономірностей, напрямів та 

перспектив розвитку системи міжнародних 

відносин, а також місця та особливості участі в 

цих процесах України, пошуку та свідомого 

вибору сучасних напрямів її поступу, 

першочергових соціально-економічних, 

політико-правових, організаційних та 

безпекових пріоритетів, а також становлення 

та розвитку громадянського суспільства. 

Україна, будучи «житницею» Європи, на 

відміну від інших потужних аграрних країн 

світу, не має в системі закордонних 

дипломатичних представництв 

кваліфікованих аграрних аташе – фахівців, 

підготовка яких відповідала б національним 

інтересам і світовим тенденціям розвитку, та 

які здатні були супроводжувати українську 

продукцію на світовому ринку. 

Отже, сьогодні українській дипломатії 

і бізнесу потрібні фахівці, які, добре знаючи 

аграрний сектор, володіють системними 

знаннями у галузі міжнародних відносин. 

Гуманітарно-педагогічний факультет 

НУБіП України має 

необхідні ресурси та 

потужні міжнародні 

зв’язки для 

знайомства тебе 

з відповідними 

сучасними світовими процесами та залучення 

до участі в них. 

Однією з особливостей підготовки 

фахівців з міжнародних відносин в НУБіП 

України стала їх професійна орієнтація на 

роботу в структурах міжнародного 

торговельно-економічного співробітництва 

аграрного спрямування. 

Отримавши фахові знання в галузі 

міжнародних відносин, випускники 

Університету впевнено почуватимуть себе на 

ниві міжнародного співробітництва в системі 

світового сільського господарства, до того 

ж отримують можливість працевлаштування 

у підрозділах міжнародного співробітництва 

центральних та місцевих органів державної 

влади, закордонних дипломатичних 

представництвах України, міжнародних 

організаціях, торгово-промислових палатах, 

українських та міжнародних агрохолдингах, 

агропромислових і трейдингових компаніях, 

банківських і страхових установах, 

організаціях з питань підтримки агробізнесу, 

залучення іноземних інвестицій та виведення 

агропродукції на міжнародні ринки. 
 

 

 

 

 

ПЕРЕВАГИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ НА 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ 

ФАКУЛЬТЕТІ ! 
 

НАВЧАННЯ: 

- отримання 

подвійного 

диплому (НУБіП 

та іноземного 

ВНЗ); 

- отримання 

кількох кваліфікацій; 

- стажування за кордоном; 

- отримання міжнародного сертифікату 

знання іноземної мови; 

- можливість вдалого працевлаштування 

випускників; 

- навчання за скороченим терміном; 

- набуття військової спеціальності; 

- зайняття науковою роботою з 

перспективою вступу до аспірантури; 

- робота в органах студентського 

самоврядування. 
 

СОЦІАЛЬНАІНФРАСТРУКТУРА: 

- доступ до мережі Інтернет, Wi-Fi; 

- гуртожиток; 

- медичний пункт; 

- їдальня, кафетерій; 

- наукова бібліотека. 
 

ДОЗВІЛЛЯ: 

- спортивний комплекс; 

- ботанічний сад; 

- участь у гуртках, студіях, клубах тощо; 

- студентська газета «Міжнародник»; 

- зустрічі з відомими людьми України і світу; 

- регулярні екскурсії Україною та за кордон. 



 
 

Усе це створює належні умови для якісного 

навчання, побуту та дозвілля студентів. 

Підготовка здійснюється за освітнім 

ступенем «Бакалавр» за державним замовленням 

та на умовах договору. 

Термін навчання: денна форма – 4 роки, 

заочна – 5 років. 
 

Вступники на спеціальність «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» подають документи: 

- заяву про вступ; 

- документ про освіту і додаток до нього; 

- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4; 

- копію паспорта; 

- копію довідки про присвоєння 

ідентифікаційного коду; 

- сертифікати ЗНО з української мови та 

літератури (обов’язково); іноземної мови 

(обов’язково); історія України або 

математики (за вибором). 
 

Для вступників, які бажають навчатися за 

кошти фізичних чи юридичних осіб діє такий 

перелік конкурсних предметів: 

- української мови та літератури (обов’язково); 

- іноземної мови (обов’язково); 

- біологія або географія (за вибором) 
 

В НУБіП України діють курси 
підготовки до складання ЗНО! 

 

 
 

Адреса факультету: 
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, 

навч. корп. № 3, к. 101, тел. (+38 044) 527-80-83 

www.nubip.edu.ua, pedagogy_dean@nubip.edu.ua 
 

Адреса приймальної комісії: 
03040, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, 

навч. корп. № 1, к. 12, https://nubip.edu.ua/entrant 
тел. (+38 044) 258-42-63, 527-83-08. 

 

Адреса випускової кафедри: 
03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, 

навч. корп. № 1, к. 56, тел. (+38 044) 527-81-16. 

http://nubip.edu.ua/node/2065  
 

Випускники шкіл та всі охочі отримати 

вищу освіту з цікавої, престижної та 

перспективної спеціальності  

«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»! 
 

НУБіП України, гуманітарно-

педагогічний факультет та кафедра 

міжнародних відносин і суспільних 

наук радо чекають на Вас  

у 2020–2021 навчальному році! 
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 
 

 

ГУМАНІТАРНО-

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН І СУСПІЛЬНИХ НАУК 
 

 
 

Спеціальність 

«Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії»  

http://www.nubip.edu.ua/
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