
 

 
 

МІЖКАФЕДРАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ НУБІП УКРАЇНИ 
 

 
НА БАЗІ  

ВСП «ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

 
ВСТУПАЙ ДО НАС – СТАНЬ  ПРОФЕСІОНАЛОМ! 

 
МИ ВІДКРИВАЄМО НОВІ  МОЖЛИВОСТІ!  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КОЛЕДЖ-УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ є відокремленим структурним підрозділом НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ, який є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. За підсумками 2019 

року Університет увійшов до десятки кращих університетів країни і є сьомим за підсумками Консолідованого рейтингу вузів України 

(за результатами трьох рейтингів – «Топ-200 Україна», Scopus і Webometrics), а серед вишів міста Києва впевнено тримає 3-тє місце. 

Університет вже четвертий рік позиціонується в міжнародному рейтингу EECAQS World University Ranking, за яким входить у 200 

кращих університетів Країн Східної Європи та Центральної Азії. Університет бере активну участь у виконанні міжнародних програм у 

сфері вищої освіти, допомагає іноземним державам в підготовці їх національних кадрів у аграрній сфері, має зв’язки з іноземними 

університетами, є університетом дослідницького типу. 

Випускники коледжу мають змогу продовжити здобуття вищої освіти у базовому університеті за скороченим терміном навчання за 

освітнім ступенем бакалавр, в тому числі і на базі Міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП України з можливістю 

наступного здобуття ступеня магістра у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

У рамках Міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП України здійснюється навчання на програмах підготовки за 

спеціальностями: 

- 051 Економіка;  

- 071 Облік і оподаткування; 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

- 123 Комп’ютерна інженерія. 

 

Переваги навчання на базі Міжкафедральної навчальної  лабораторії НУБіП України: 

- приваблива вартість навчання; 

- поєднання навчання з професійною діяльністю; 

- можливість навчатися в зручний для себе час; 

- одночасний доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних навчальних курсів, бібліотеки, баз даних тощо); 

- спілкування через мережі зв'язку з викладачами; 

- використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій; 

- отримання диплому НУБіП України; 

- по завершенню навчання вступ на навчання за освітнім ступенем магістра до НУБіП України. 

 

На навчання приймаються громадяни України, які мають документ про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст». 

Навчання здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб за заочною (дистанційною) формою на базі Міжкафедральної 

навчальної лабораторії Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України». 

 

 
 

 
 

 

 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
 Підготовку фахівців забезпечують науково-педагогічні працівники кафедр НУБіП України:  

- англійської філології; 

- педагогіки; 

- економіки підприємства ім. проф. І.Н.Романенка; 

- обліку та оподаткування; 

- статистики та економічного аналізу; 

- фінансів; 

- банківської справи та страхування; 

- організації підприємництва та біржової діяльності; 

- економічної кібернетики 

- комп’ютерних наук 

- інформаційних систем і технологій 

- комп'ютерних систем і мереж. 

 

  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕДЖУ 
 
Коледж має сучасну навчально-матеріальну базу та розгалужену соціальну інфраструктуру: 4 навчальні корпуси; 16 комп’ютерних 

навчальних лабораторій; 16 мультимедійних аудиторій; редакційно-видавничий центр; бібліотека з читальним залом на 125 місць; 

спортивна та тренажерна зали, надвірні спортивні споруди; актова зала на 280 місць; гуртожиток на 360 місць; їдальня на 160 

місць. 

 
 

 
 

 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ: 
1) заява; 

2) копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

3)  копія військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 

4)  оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і копія додатка до нього; 

5) оригінал та копія сертифіката ЗНО (2018-2021 рр.) з української мови і літератури, математики або історії України, або 

іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії (для вступників за спеціальностями 051 «Економіка», 071 

«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»); 

6) оригінал та копія сертифіката ЗНО (2018-2021 рр.)  з української мови, математики  або історії України, або або географії, 

або фізики, або хімії  (для вступників за спеціальністю 123 «Компʼютерна інженерія»);  

7) чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

8) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше 

індивідуальний податковий номер (ІПН)). 

 

 

 



ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНІ 
 ВИПРОБУВАННЯ ТА ЗАРАХУВАННЯ 

 
 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та закінчується 30 

серпня 2021 року.  

 
Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватися на інтернет-сайті за адресою: 

http://ez.osvitavsim.org.ua. 

 
На час вступної кампанії у ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» створюється консультаційний центр при Приймальній 

комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до 

консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі та завантаження 

документів. 

 
Прийом документів у паперовому варіанті:  

з 14 до 23 липня 2021 р. 

 
Фахові вступні випробування з 24 до 30 липня 2021 р. 

 
Зарахування не пізніше  14 серпня 2021 р. 

 
 Документи подаються особисто вступником за адресою: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9. Довідки за тел. 
(093) 541-28-05. 
 
Детальна інформація: телефони: (044) 258-42-63, 527-83-08;  

vstup@nubip.edu.ua  
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