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ЯК ДО НАС ДІСТАТИСЯ?

Від центрального залізничного вокзалу - на метро від станції  "Вокзальна"  до станції  "Либідська"  або  
"Виставковий центр" (пересадка на станції "Хрещатик"), далі їхати маршрутами тролейбусів № 1, 4, 11, 12, 
43 — до зупинки "Готель Голосіївський". Також можна скористатися маршрутними таксі № 212 або № 1.  
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ВСТУП-2021

Обери достойне майбутнє  ̶
обирай навчання в НУБіП України!

www.nubip.edu.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ



Національний університет біоресурсів і природокористування України є 
одним із провідних закладів вищої освіти України з багаторічною історією. 
  НУБіП України входить в ТОП - 10 кращих 

університетів країни, перший серед аграрних 
і третій серед столичних вузів.

  В структурі: 13 факультетів, 3 навчально- наукові 
інститути та 11 відокремлених підрозділів.

  Навчається понад 26 тисяч студентів та 
600 аспірантів, докторантів і пошукачів.

  Очна, заочна та дистанційна форми навчання.
  Рівні підготовки: бакалаврат, магістратура, 

аспірантура, докторантура, післядипломна 
освіта, підготовчі курси.

  Підготовка фахівців освітнього ступеня 
Бакалавр здійснюється за 47 спеціальностями.

  Підготовка фахівців освітнього ступеня 
Магістр здійснюється за 39 спеціальностями 
у рамках яких налічується 60 освітніх програм.

  Державні місця за всіма спеціальностями.
  Програми подвійних дипломів.
  Проходження стажування та практик за 

кордоном в рамках міжнародної співпраці.
  Наукові та навчальні лабораторії, навчально- 

дослідні господарства та дослідні станції.

  Військова кафедра. 
  Наукова бібліотека.
  Багаточисленні наукові та студентські гуртки.
  Спортивний корпус, стадіон та футбольне поле.
  Спортивно-оздоровчий табір «Академічний».
  14 навчальних корпусів та 13 гуртожитків.
  Студентська їдальня та буфети.
  Ботанічний сад.
  Музеї: Історії НУБіП; Лісових звірів і птахів; 

Анатомії; Бджільнитства та медоносних і 
лікарських рослин.

Підготовчі курси дають глибокі знання для здачі 
ЗНО, та до 10 додаткових балів при вступі на 
спеціальності, яким надається особлива підтримка. 

Курси проводяться дистанційно по суботах та 
неділях (9:00-17:00), або в будні (16:00- 18:30)  з 
дисциплін:

             Українська мова та література; Хімія;
             Математика; Історія України; Фізика;    

                Біологія; Іноземні мови; Географія.

Для випускників 11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, а також осіб, які отримали 
повну загальну середню освіту, університет у 
2021 році проводить безкоштовну Всеукра- 
їнську олімпіаду для вступників. Участь в 
олімпіаді дає унікальну можливість отримати 
до 20 балів до ваших сертифікатів ЗНО 
та  буде   вирішальною  при  вступі  до
НУБіП України на окремі спеціальності.  

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ У СЕРТИФІКАТАХ ЗНО, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ 
ВСТУПУ В НУБіП УКРАЇНИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Юридичний факультет
081  Право

ННІ енергетики, автоматики і
енергозбереження
141  Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка
144  Теплоенергетика   
151  Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології
163  Біомедична інженерія
ННІ лісового і садово-паркового
господарства
187  Деревообробні та меблеві технології
205  Лісове господарство
206  Садово-паркове господарство
ННІ неперервної освіти і туризму 
241  Готельно-ресторанна справа (Готельно-
ресторанний бізнес)
242  Туризм
281  Публічне управління та 
адміністрування

Агробіологічний факультет
201  Агрономія
203  Садівництво та виноградарство

Гуманітарно-педагогічний факультет
231  Соціальна робота
035.041  Філологія (Германські мови та літератури 
(переклад включно), (Англійська та друга іноземна)
035.043   Філологія (Германські мови та літератури 
(переклад включно), (Німецька та друга іноземна)
017  Фізична культура і спорт 
291  Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
015.37  Професійна освіта (Аграрне виробництво, 
переробка с.-г. продукції та харчові технології)
053  Психологія
061  Журналістика

Економічний факультет
051  Економіка (Економіка підприємства, 
Міжнародна економіка)
071  Облік і оподаткування (Облік і аудит, Аналітичне 
та обліково-правове забезпечення бізнесу)
072  Фінанси, банківська справа та страхування 
(Фінанси і кредит, Корпоративні фінанси)
076  Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Механіко-технологічний факультет
208  Агроінженерія
275.03  Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)

Факультет аграрного менеджменту
073  Менеджмент
075  Маркетинг

Факультет конструювання та дизайну
192   Будівництво та цивільна інженерія
133  Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування; 
Робототехнічні системи та комплекси)

Факультет інформаційних технологій
121  Інженерія програмного забезпечення
122  Комп’ютерні науки
123  Комп’ютерна інженерія
125  Кібербезпека
051  Економіка (Економічна кібернетика)
051  Економіка (Цифрова економіка)

Факультет тваринництва та водних біоресурсів
207   Водні біоресурси та аквакультура
204  Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва

Факультет землевпорядкування
193  Геодезія та землеустрій

Факультет захиту рослин, біотехнологій та екології
101  Екологія
162  Біотехнології та біоінженерія
202  Захист і карантин рослин

Факультет ветеринарної медицини
211  Ветеринарна медицина 
(ОС «Магістр»)
212  Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза (ОС «Магістр»)

Факультет харчових технологій та управління 
якістю продукції АПК
181  Харчові технології (Харчові технології; 
Ресторанні технології)
229  Громадське здоров’я (Нутриціологія 
здорового харчування)

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

* Скорочені позначення предметів зовнішнього незалежного оцінювання згідно правил прийому 2021р.
УУкраїнська мова  - ММатематика  - ББіологія  - ІУІсторія України  - ІМІноземна мова  -  

ГГеографія  -
ХХімія  -

ФФізика  - Предмети на вибір  -
УЛУкраїнська мова та література  - 

3на вибір:  Історія України, або Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія  -  
на вибір:  Історія України, або іноземна мова, або математика, 

на вибір:  математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія  -  6
на вибір:  Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія  -  4
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229  Громадське здоров’я (Нутриціологія 
здорового харчування)

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

* Скорочені позначення предметів зовнішнього незалежного оцінювання згідно правил прийому 2021р.
УУкраїнська мова  - ММатематика  - ББіологія  - ІУІсторія України  - ІМІноземна мова  -  

ГГеографія  -
ХХімія  -

ФФізика  - Предмети на вибір  -
УЛУкраїнська мова та література  - 

3на вибір:  Історія України, або Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія  -  
на вибір:  Історія України, або іноземна мова, або математика, 

на вибір:  математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія  -  6
на вибір:  Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія  -  4

5або географія, або фізика, або хімія  -  
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ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ОЛІМПІАДА



КОНТАКТИ

Приймальна комісія
03041, м. Київ,
вул. Генерала Родімцева, буд. 19, 
навчальний корпус № 1, кімната № 12
(044) 527-83-08
(044) 258-42-63

vstup@nubip.edu.ua
facebook.com/vstupnubip

03041, м. Київ,
вул. Героїв оборони, буд.15, 
навчальний корпус № 3
(044) 527-82-42

rectorat@nubip.edu.ua

Ректорат

ЯК ДО НАС ДІСТАТИСЯ?

Від центрального залізничного вокзалу - на метро від станції  "Вокзальна"  до станції  "Либідська"  або  
"Виставковий центр" (пересадка на станції "Хрещатик"), далі їхати маршрутами тролейбусів № 1, 4, 11, 12, 
43 — до зупинки "Готель Голосіївський". Також можна скористатися маршрутними таксі № 212 або № 1.  
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ВСТУП-2021

Обери достойне майбутнє  ̶
обирай навчання в НУБіП України!

www.nubip.edu.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ
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