


Цілі проекту

напрацювати та 
поширити по всій Україні 

навчальний курс 
“Польового 

агроменеджера”

підготувати фахівців 
нового формату для АПК 

з універсальними 
знаннями 

повернути в аграрні 
університети 

талановитих студентів

залучити агробізнес 
до процесу підготовки 

спеціалістів 



Унікальність проекту

жодних вікових обмежень

агро для не агро

більше практики, менше теорії

менторський супровід

можливість працевлаштування 



Новий сезон проекту АГРОКЕБЕТИ (2020-2021)

Старт набору на другий сезон проекту 
(2020-2021) — квітень 2020 року на базі 
магістратури факультетів агрономії та аграрного 
менеджменту в шести аграрних університетах 
України

Тривалість програми — 1,5 роки (вересень 2020-
грудень 2021)

Програма магістрів — “Агрономія” та 
“Адміністративний менеджмент”

Кількість студентів — до 175 осіб (1 група до 50 
осіб в НУБІП, + 5 груп в регіональних університетах 
по 25 осіб в кожній групі)



Магістерську програму “Агрокебети” у 2020 році 
впроваджено у шести аграрних університетах 

України:

АГРОКЕБЕТИ ЙДУТЬ В РЕГІОНИ!

6 ЗВО
175 студентів

1. Національний університет біоресурсів та 
природокористування України (НУБІП України, м.
Київ)

2. Сумський національний аграрний університет 
(м.Суми)

3. Вінницький національний аграрний університет 
(м.Вінниця)

4. Таврійський державний агротехнологічний 
університет (м.Мелітополь)

5. Херсонський державний аграрний університет 
(м.Херсон)

6. Луганський національний аграрний університет 
(м.Старобільськ)



Ключові дати проекту

Cтарт промо-кампанії
Анонсування проекту, надання кандидатам інформації щодо вступної 
кампанії

Відбір учасників
Вступні випробування для абітурієнтів, прийом заяв та документів

Початок навчального процесу
2 теоретичних семестри з бізнес-турами на провідні агровиробництва 
країни

Практичний семестр
Піврічне практичне стажування на підприємствах-партнерах проекту 

Другий випуск Агрокебетів
Публічний захист магістерської роботи за участю менторів, урочиста 
церемонія вручення дипломів 

квітень
2020

травень - 
серпень

2020

вересень
2020

квітень - 
жовтень

2021

грудень
2021



Наглядова Рада

Алекс Ліссітса, 
УКАБ, ІМК

Владислава 
Магалецька, 
SigmaBleyzer

Юлія Порошенко, 
Agrohub

Станіслав 
Ніколаєнко, НУБІП

Марія Осика, 
NCH Україна

Олена Волошина, 
IFC

Юрій Мельник, 
MHP

Ольга Трофімцева,  
Громадський діяч

Сергій Харін,  
CORTEVA AGRISCIENCE

Тетяна Іщенко,  
НМЦ АГРООСВІТА

Анатолій Остапчук,  
НУБІП

Ірина Мірошник,  
IMMER Group



Ментори 

Алекс Ліссітса, 
УКАБ, ІМК

Олександр Гірман, 
ІМК

Олександр 
Вержиховський, ІМК

Андрій Загорулько, 
ІМК

Ігор Шилюк, 
Cygnet

Ольга Дядечко, 
Cygnet

Володимир 
Бондаренко, Cygnet

Андрій Перчиць,  
Bayer

Тетяна Колодій,  
Bayer

Іванна Бондарчук,  
Bayer

Наталя Рибак,  
MHP

Юрій Шлончак,  
MHP

Сергій 
Доброгорський, MHP

Та багато 
інших бізнес 
менторів...



СТРУКТУРА 
КУРСУ





















СІМ’Я «АГРОКЕБЕТИ»



ОРГАНІЗАТОРИ



ПАРТНЕРСЬКА 
ПРОПОЗИЦІЯ



ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ

Переваги участі у проекті компанії у статусі 
“Регіонального партнера”

Кількість університетів програми “Агрокебети”, в яких 
компанія виступає регіональним партнером (Вінниця, Суми, 
Мелітополь, Херсон, Старобільськ)

один на вибір

Можливість працевлаштування компанією випускників 
програми “Агрокебети”

✓

Участь у проекті представників компанії у якості менторів 
студентів

✓

Виступи спеціалістів компанії з гостьовими лекціями та 
презентаціями для студентів в рамках навчальної програми

✓

Організація практичних виїздів - візитів групи студентів на 
підприємства компанії

✓



ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ

Переваги участі у проекті компанії у статусі 
“Регіонального партнера”

Проходження 6-ти місячної практики студентами проекту на 
підприємствах партнера ✓

Розміщення логотипу компанії зі статусом та 
гіперпосиланням на офіційній веб-сторінці проекту 
www.agrokebety.com

✓

Зазначення назви компанії-партнера та статусу у прес-
релізах проекту та новинах

✓

PR супровід участі партнера в проекті та висвітлення 
активностей з партнером в соц. мережах

✓



КОНТАКТИ

Анатолій Циркун
Керівник освітньої програми 

“Агрокебети”

tsyrkun@ucab.ua
+38-067-769-86-58

Запрошуємо до 
співпраці!

Будемо раді бачити Вас 
серед партнерів проекту!



https://agrokebety.com  

https://facebook.com/agrokebety

https://t.me/agrokebety

https://instagram.com/agrokebety

ПРИЄДНУЙТЕСЬ В СОЦМЕРЕЖАХ

https://www.facebook.com/agrokebety
https://t.me/agrokebety
https://instagram.com/agrokebety


Разом ми творимо 
агромайбутнє України!

Приєднуйтесь зараз!


