
НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУСРІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

УКРАЇНИ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН,  

БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ 

Твій шлях – твоя дорога 

НУБіП – твоя перемога! 

КОНТАКТИ КАФЕДР: 

03041, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 13 

Навчальний корпус № 4, 

кабінети: 23 а, 43, 45 

(044) 527-85-14 
(044) 527-87-61 
(044) 527-88-63  

entomologia@ukr.net 

dgentosh@ukr.net  

Правила прийому розміщені 

на сайті НУБіП України 

https://nubip.edu.ua/ 

Інформація для абітурієнтів 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

03041, м. Київ, 

вул. Генерала Родімцева, 19, 

навчальний корпус № 1, кімн. 

№ 12 

(044) 527-83-08; (044) 258-42-63 

098-660-08-48; 066-516-43-52; 

063-804-49-93 

vstup@nubip.edu.ua 

  Спеціальність  202 

Захист і карантин      

рослин 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН,  

БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ 

03041, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 13 

Навчальний корпус № 4, 

кімн: 42 

(044) 527-86-99,                                          

(044) 527-85-77  

plantprotect_dean@nubip.edu.ua  

mailto:entomologia@ukr.net
mailto:dgentosh@ukr.net
https://nubip.edu.ua/
mailto:vstup@nubip.edu.ua
mailto:plantprotect_dean@nubip.edu.ua


НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ             
ДІЯЛЬНОСТІ 

Науковий 
 

• науковий співробітник 
• співробітник контрольно-

токсикологічних лабораторій 

 
Господарський 

 
• агроном господарства, керівник 

с.г. підприємства 
• інспектор із захисту рослин 
• спеціаліст біологічного захисту 

рослин в господарствах різних 
форм власності 

 
Дорадчий 

 
• менеджер-консультант пред-

ставництв провідних маркетин-
гових фірм, які діють на аграр-
них ринках України та світу 

• кредитний та страховий екс-
перт 

 
 

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО  НА-

БУВАЮТЬ НАШІ ВИПУСКНИКИ В 

МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Здатність комплексно застосовува-

ти методи для довгострокового регу-

лювання, шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня, що 

забезпечують надійний захист рос-

лин і екологічну безпеку довкілля.  

Вміння організовувати заходи із за-

хисту та карантину рослин органі-

заціями усіх форм власності діяль-

ність яких пов'язана з користуван-

ням землею, зберіганням відповідно 

до положень законодавств Європей-

ського Союзу.  

Вступникам на ОС 

«Бакалавр» 
на основі повної загальної 

середньої освіти 
Перелік конкурсних пред-

метів 

Термін навчан-

ня 

денна заочна 

Українська мова та літе-

ратура  
4 р. 

 
4 р. 

Хімія  або математика 
Біологія 

 

Освіта за програмами подвійних ди-

пломів 

 

 

Виробничі практики за кордоном 

Міжнародні програми практичного            

навчання 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗАХИСТ І КАРАНТИН 

РОСЛИН 

 

https://nubip.edu.ua/node/31610
https://nubip.edu.ua/node/31610
https://nubip.edu.ua/node/1411
https://nubip.edu.ua/node/1755
https://nubip.edu.ua/node/1755
https://nubip.edu.ua/node/4248

