




Обравши саме нас ви отримаєте: 

Можливість отримувати 
освіту з 
висококваліфікованими 
викладачами 



 Можливість отримати «подвійний» диплом,  

навчаючись в НУБіП України та Поморській Академії в Слупську 
(Польща) 

 стажування за кордоном 



 Можливість вивчати іноземні мови: англійська, німецька, 
французька, польська, іспанська та інші 

 отримання міжнародного сертифікату знання іноземної мови 



 Можливість брати участь в різних наукових конференціях, на яких 
ви можете познайомитися з видатними як українськими, так й 

іноземними політиками, письменниками тощо. 

Конференція «Україна-Польща: стратегічне 
партнерство в системі геополітичних 

координат» 

Зустріч з з нагоди 500-річчя від дня 
заснування Гавани 



 Можливість брати участь в різноманітних навчально-освітніх, 
наукових, художніх, спортивних гуртках. 

 секції з айкідо, атлетичної гімнастики, 
оздоровчої атлетики, кіокушин карате, 
рукопашного бою, боксу, танцювальної 

аеробіки, фітнесу (шейпінгу), хортингу тощо 

 на кафедрі діють 4 наукові студентські гуртки: 
«Дипломатія та геополітика: співвідношення і 
взаємовплив», «Інформація і політика», «Історія України. 
Історія рідного краю. Історія родини», «History of 
Ukraine. The History of Native Land. Family History» 



 Навчатися в одній з найкращих локацій м. Києва і проживати в 
студентському містечку, що розташований на території Голосієва 



 СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА:  

 доступ до мережі Інтернет, Wi-Fi;  

 гуртожиток;  

 медичний пункт;  

 їдальня, кафетерій;  

 наукова бібліотека.  

 МОЖЛИВІСТЬ: 

 набуття військової спеціальності;  

 зайняття науковою роботою з перспективою вступу 

до аспірантури;  

 робота в органах студентського самоврядування.  



ДОЗВІЛЛЯ  
На базі НУБіП України функціонують низка художніх колективів: Народний 
ансамбль пісні і танцю «Колос», Народний духовий оркестр, Народний театр 
«Березіль», студія академічного співу, дівочий вокальний ансамбль «Октава», 
чоловічий вокальний ансамбль «Амеро», академічний хор, ансамбль бального 

танцю «Чарівність», хореографічний ансамбль «Дівоче сузір’я», вокально-
інструментальний ансамбль «Отава». 



Постійно зростає попит на фахівців у сфері міжнародних відносин. 
• А надто тих, хто знається на особливостях функціонування 

агропромислового комплексу та володіє здібностями ефективного 
просування на світовому ринку продукції АПК; 

• Хто опанував науку ведення перемовин; 
• Формування аналітичної бази під прийняття рішень;  
• Пошуку та обробіці інформації;  
• Розробки і просування різноманітних економічних, соціально-

політичних, просвітницько-культурних та інших проектів тощо. 



Дипломовані фахівці з міжнародних відносин 
насамперед залучаються до роботи у: 

  посольствах, консульствах, торгових представництвах та 
інших представницьких організаціях України; 

  представництвах інших держав і міжнародних організацій на 
теренах України; 

  спільних україно-іноземних акціонерних, державних та 
приватних підприємствах; 

  громадських організаціях, які мають тісні контакти із 
зарубіжжям; 

  структурних підрозділах служби Президента України; 
  секретаріаті Президії Верховної Ради України; 
  структурних підрозділах Кабінету Міністрів України; 
  Міністерстві закордонних справ України; 
  Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків України; 
  інших республіканських відомствах, де є структурні 

підрозділи закордонних зв’язків; 
  вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних інститутах і 

лабораторіях.  



Для вступу потрібні сертифікати ЗНО з таких предметів:  

•української мови та літератури (обов’язково);  

•іноземної мови (обов’язково);  

•історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії (за вибором) 

 

Етапи вступної компанії: 

Липень 2022 р. ‒ подача документів абітурієнтами. 

Серпень 2022 р. ‒ оприлюднення рейтингових списків. 

  

При подачі заяви на вступ, відмітьте спеціальність ПЕРШИМ пріоритетом.  

Тим самим зможете претендувати на конкурсній основі на навчання за державним 

замовленням. У іншому випадку - на платній основі за тим же переліком 

конкурсних предметів. 

  

 Мінімальний бал суми сертифікатів ЗНО та атестату середньої освіти має 

бути не нижче 140 балів. 




