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Метою дорожньої карти розвитку агробіотехнологічного факультету  
на 2020 рік є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедр; усунення 
причин, що уповільнюють інтеграцію та адаптацію факультету у складі 
університету у європейський та світовий освітній і науковий простір щодо 
міжнародної акредитації факультету; посилення роботи у сфері формування 
якісного науково-педагогічного потенціалу; розвиток партнерських відносин із 
спорідненими факультетами вищих навчальних закладів України та зарубіжних 
країн. А також задоволення зростаючого попиту українського суспільства на 
підготовку фахівців вищої кваліфікації у галузі аграрного сектору економіки, що 
володіють рівнем теоретичної та практичної підготовки випускника для 
майбутньої професійної діяльності. 

Факультет у своїй діяльності враховує і розв’язує комплексні проблеми 
щодо дотримання критеріїв національного закладу вищої освіти.  

Дана дорожня карта розвитку може бути досягнута на основі 
збільшення інтелектуального потенціалу кафедр, розвитку освітньої та 
науково-дослідної діяльності на факультеті, підвищення кваліфікації та 
професіоналізму викладачів, участі у міжнародних проектах, якісній 
підготовці викладацького складу в аспірантурі та докторантурі, впровадженні 
інноваційних розробок кафедр у виробництво й освітній процес в 
університеті та покращенні матеріально-технічної бази на факультеті. 

 
І. Стратегічні напрями розвитку. 

 
Забезпечити інноваційний прорив на якісно новий рівень науково-

освітньої діяльності, що передбачає: 
 

-   досягнення критеріїв, за якими надається статус національного 
2019-2020 рр.; 

- акредитація факультету щодо підготовки бакалаврів і магістрів за 
спеціальностями 

2019-2020 рр.; 
-  вихід факультету на міжнародні євростандарти та міжнародну акредитацію 

2019-2020 рр.; 
-  впровадження концепції дуальної освіти на факультеті 

2019-2020 рр.; 
- розробка стратегічних планів роботи науково-дослідних інститутів на   
факультеті з метою вдосконалення науково-дослідної діяльності та 
впровадження наукових розробок у виробництво 

2019-2020 рр.; 
- довести результати професійної діяльності науково-педагогічних 
працівників на факультеті до вимог визнання кваліфікації відповідних 
спеціальностей 

2019-2020 рр.; 
 



- забезпечення внутрішньої якості освіти та якісного складу науково-
педагогічних працівників на факультеті 

2019-2020 рр.; 
- удосконалення матеріально-технічної бази на факультеті 

2019-2020 рр.; 
- розширення та удосконалення нової спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» 

2019-2020 рр.; 
- створення профорієнтаційно-консультативних центрів у різних регіонах 
України та дорожньої карти з метою проведення профорієнтаційної роботи  

2019-2020 рр.; 
- організаційна підготовка та проведення заходів щодо святкування 100-річчя 
факультету 

2019-2020 рр. 
 

ІІ. Удосконалення системи управління факультетом. 
 

1. Активізувати роботу автоматизованої системи електронного 
документообігу на базі інформаційних технологій та постійно 
удосконалювати роботу системи Мооdle з метою аналізу навчального, 
наукового та виховного процесів, контролю виконання рішень 

Відп.: Василенко О.С.,  Камінецька О.В., 2019-2020 рр. 
 

2. Привести управлінську вертикаль факультету до вимог чинного 
антикорупційного законодавства. Здійснювати системний контроль за 
діяльністю науково-педагогічних працівників з метою недопущення 
корупційних дій та академічної недоброчесності викладачів та студентів. 

Відп.: Хахула В.С., постійно 
 

3. Розвивати демократичні процедури обговорення і прийняття рішень щодо 
дорожньої карти перспектив розвитку факультету шляхом заслуховування 
звітів завідувачів кафедр на розширених засіданнях Вченої ради 
факультету,  з урахуванням думки представників ради роботодавців та 
студентського самоврядування. 

Відп.: Хахула В.С., постійно 
 

4. Підвищувати вплив ради роботодавців на формування планів 
стратегічного розвитку факультету, розвиток співробітництва і 
приватного партнерства, спрямованих на удосконалення навчально-
матеріальної бази. 

Відп.: Хахула В.С., члени ради роботодавців, постійно 
 

5. Розробити дорожню карту діяльності ради студентського самоврядування 
факультету з метою покращення якості освіти, залучення студентів до 



науково-дослідної роботи, удосконалення вивчення іноземних мов та 
проведення дозвілля і проведення профорієнтаційної роботи. 

Відп.: Вуйко А., голова ради студентського самоврядування, постійно 
 

ІІІ. Підвищення якості освітніх послуг. 
1. Вжити заходів для ефективного функціонування системи 

доуніверситетської підготовки з метою удосконалення професійної 
орієнтації учнівської молоді для вступу на навчання. Домогтися 
забезпечення ліцензованого обсягу. Довести контингент студентів на 
факультеті у 2020 році до 2000 осіб. 

Відп.: всі співробітники факультету, до серпня 2020 р. 
 

2. Запровадити в освітній процес якісно нові освітні концепції і 
технології, зокрема багаторівневі навчальні плани, розширену шкалу 
оцінювання знань, систему підтримки і контролю самостійної та 
індивідуальної роботи студентів.  

Відп.: Хахула В.С., зав. кафедрами, 2019- 2020 р.р. 
 

3. З метою оптимізації освітнього процесу в підготовці бакалаврів і 
магістрів сформувати нові освітні програми. Переглянути та 
вдосконалити навчальні плани щодо підготовки студентів усіх 
спеціальностей відповідно до нових вимог й доведення кількості 
дисциплін до 40. 

Відп.: Камінецька О.В., Олешко О.Г., Левандовська С.М., Козак Л.А., 
Василенко О.С., лютий 2020 р. 

 
4. Забезпечити проведення внутрішнього незалежного заміру знань 

студентів усіх спеціальностей шляхом комп’ютерного тестування 
випускників бакалаврату. 

Відп.: Хахула В.С., до 01.05.2020 р. 
  

5. Розробити дорожню карту щодо пілотного проекту впровадження 
дуальної освіти на факультеті. 

Відп.: Хахула В.С., Городецький О.С., Павліченко А.А., до 01.01.2020 р. 
 

6. Розробити механізми стимулювання участі роботодавців в організації 
професійно-практичної підготовки студентів. Удосконалювати систему 
укладання тристоронніх угод «університет – студент – роботодавець», 
проводити виставки – ярмарки кар’єри, аукціони вакансій та ін. 
 
Відп.: Хахула В.С., Василенко О.С., Городецький О.С., до 01.04.2020 р. 
 

7. Створити електронний банк баз для можливого працевлаштування 
випускників факультету. 
Відп. Хахула В.С., Городецький О.С., до 01.01.2020 р. 



1. Освітній процес 
 

№№  
п/п 

Назва заходу Кафедра Відповідальні Термін 
виконання 

1.  Ліцензування освітньої 
програми спеціалізації 
«Захист рослин – 
рослинний лікар» на ОР 
«магістр» спеціальності 
«Агрономія» 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Хахула В.С., 
Грабовський О.Б., 

Марченко А.Б. 

до 
01.01.2020 р. 

2.  Переглянути та 
оптимізувати робочі 
програми та навчально-
методичні комплекси 
дисциплін 

Кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
зав. кафедрами 

  

до 
01.01.2020 р. 

3.  Підготовка до акредитації 
ОП зі спеціальності 
«Агрономія» згідно Закону 
України «Про вищу 
освіту» 

Кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
Грабовський М.Б., 
Лозінський М.В., 

Примак І.Д., 
Козак Л.А. 

  

до 
01.02.2020 р. 

4 Підготовка акредитаційної 
справи підготовки 
магістрів зі спеціальності 
«Геодезія та землеустрій» 
згідно Закону України 
«Про вищу освіту» 

Кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
Камінецька О.В.,  

Недашківська Т.М., 
Прядка Т.М., 

Комарова Н.В. 

до 
31.10.2020 р. 

5. Підготовка акредитаційної 
справи ОР «бакалавр» за 
спеціальністю «Лісове 
господарство» 

Кафедра 
лісового 

господарства 

Хрик В.М., 
Левандовська С.М. 

до 
01.05.2020 р. 

6. Підготовка ліцензійної 
справи ОР «магістр» за 
спеціальністю «Лісове 
господарство» 

Кафедра 
лісового 

господарства 

Хрик В.М., 
Левандовська С.М. 

до 
01.10.2020 р. 

7. Підготовка до проведення 
міжнародної акредитації 
факультету 

Всі кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
Олешко О.Г., 
Зав. кафедри 

2019-2020 
рр. 

8. Контроль за наповненням і 
впровадженням  в освітній 
процес електронних 
навчальних матеріалів для 
дистанційного навчання 
студентів 

Всі кафедри 
факультету 

Василенко О.С., 
Камінецька О.В.,  
Зав. кафедрами 

 

постійно 

9. Участь у пілотному 
проекті щодо 
впровадження концепції 
підготовки фахівців за 
дуальною формою освіти 
 
 

Всі кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
Городецький О.С.,  
Павліченко А.А., 
Зав. кафедрами 

 

2019-2020 
рр. 



10. Перегляд угод та договорів 
з підприємствами та 
науковими установами як 
баз практичної та наукової 
підготовки здобувачів 
вищої освіти та 
покращення якості освіти 

Всі кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
зав. кафедри 

до 
01.01.2020 р. 

11. Презентація полігону для 
практичної підготовки 
студентів спеціальності 
«Геодезія та землеустрій» 

Кафедри 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій» 

Хахула В.С., 
Камінецька О.В., 

Недашківська Т.М., 
Прядка Т.М., 
Кулик І.М. 

жовтень 
2019 р. 

12. Організація та проведення 
курсів щодо вивчення 
іноземних мов для 
викладачів та студентів на 
базі факультету 

Кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
Горновська С.В., 
Вдовиченко Ж.В., 

студрада 
 

2019-2020р. 

13. Створення бази для 
практичної підготовки 
студентів з лісівництва 
(навчально-науково-
виробниче лісництво) 

Кафедра 
лісового 

господарства 

Хрик В.М. до 
01.01.2020 р. 

14. Залучення представників 
роботодавців, провідних 
учених і фахівців-
практиків до формування 
змісту освітніх програм, до 
участі в освітньому 
процесі і підсумковій 
атестації 

Рада 
роботодавців 

Хахула В.С., 
Ліскович В.А., 
Василенко О.С. 

2019-2020 
рр. 

15. Створення 14 філій кафедр 
на виробництві 

Деканат, 
зав. кафедрами 

Хахула В.С., 
зав. кафедрами 

 

2019-2020 
рр. 

16. Створення електронної 
бази даних щодо 
працевлаштування 
випускників в Україні та 
за кордоном 

Деканат, 
зав. кафедрами 

Василенко О.С., 
зав. кафедрами 

 

2019-2020 
рр. 

17. Створення сайту 
працевлаштування 

Деканат 
 

Василенко О.С., 
Козак Л.А.  

2019-2020 
рр. 

18. Підготовка до друку і 
видання навчально-
методичних матеріалів 
згідно планів роботи 
кафедр на 2019-2020 н.р. 

Всі кафедри Зав. кафедри постійно 

19. Оновлення сайту 
факультету, розміщення на 
ньому інформаційних та 
агітаційних матеріалів з 
питань роботи 
університету та 
факультету 

Всі кафедри Василенко О.С., 
Крупа Н.М., 

Сабатин В.Я., 
Лозінська Т.П., 

зав. кафедри 

постійно 



20. Поповнення навчально-
методичної бази нових 
дисциплін  

Кафедра 
лісового 

господарства; 
кафедра 

механізації та 
електрифікації 

с.-г. 
виробництва 

Хрик В.М., 
Трегуб М.І. 

2019-2020 
рр. 

21. Залучення до проведення 
навчальних занять 
виробничників та 
науковців інших установ 

Всі кафедри 
факультету 

Зав. кафедрами постійно 

22. Проведення оцінювання 
науково-педагогічних 
працівників факультету 
щодо їх знання та 
вдосконалення іноземних 
мов 

Всі кафедри 
факультету 

Робоча група з 
оцінювання 

лютий  
2020 р. 

23. Підготовка студентів з 
робітничих професій 
тракториста та лісоруба 

Кафедра 
механізації та 
електрифікації 

с.-г. 
виробництва 

Рубець А.М., 
Гуменюк Ю.В., 
Сенчук М.М. 

2020 р. 

 
2. Підвищення ефективності науково-дослідної діяльності. 

 
1. Вдосконалювати систему розробки та впровадження передових 

технологій, забезпечити патентування та ліцензування нових наукових 
розробок, широку рекламу наукових досягнень вчених факультету через 
засоби масової інформації, видання каталогів наукових ідей, Internet 
тощо. 
Відп.: зав. кафедрами, Вдовиченко Ж.В., Правдива Л.А., Богатир Л.В., 

постійно 
 
2. Розробити дорожні карти розвитку кафедр, інститутів, наукових 

лабораторій на факультеті щодо науково-дослідної діяльності, цільової 
підготовки докторів, докторів філософії та кандидатів наук із 
врахуванням перспектив розвитку освітнього процесу й наукових 
досліджень. 

Відп.: зав. кафедрами, до 01.01.2020 р. 
 

3. Кожному науково-педагогічному працівнику на факультеті розробити 
свою дорожню карту щодо науково-дослідної діяльності. 

Відп.: зав. кафедрами, до 01.01.2020 р. 
 

4. Розробити дорожню карту щодо залучення студентів до участі у 
Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах науково-дослідних робіт. 
Домогтися високої ефективності та дієвості в проведенні щорічних 



студентських наукових конференцій факультету. 
Відп.: Панченко Т.В., Богатир Л.В., Правдива Л.А., до 01.01. 2020 р. 

 
5. Започаткувати створення інфраструктури комерційного використання 
результатів наукових досліджень з метою формування інвестиційного фонду 
для підтримки фінансування новітніх перспективних проектів. 

Відп.: Вахній С.П., Центило Л.В., 2020 р. 
 
6. Створення робочої групи щодо наукового супроводу вирощування 

сільськогосподарських культур на НВЦ БНАУ. 
Відп.: Грабовський М.Б., Примак І.Д., Лозінський М.В., 2019-2020 рр. 

 
2. Наукова діяльність 

1.  Створення дорожньої 
карти проведення науково-
практичних конференцій 
усіх рівнів на 2019-2020 
рр. 

Кафедри 
факультету. 

Правдива Л.А., 
зав. кафедрами 

до 
20.09.2019 р. 

2. Пошук та отримання 
міжнародних наукових 
грантів по кожній кафедрі 
факультету 

Кафедра 
факультету 

Хахула В.С., 
зав. кафедрами 

2019-2020 
рр. 

3. Організація та проведення 
демо-полів провідних 
аграрних компаній та 
установ України та світу 

Кафедри 
факультету 

Лозінський М.В., 
Панченко Т.В. 

постійно 

4. Подання на конкурс 
державних ініціативних 
науково-дослідних робіт  

Кафедри 
факультету 

Всі НПП кафедр 2020 р. 

5. Створити студентське 
проектно-дослідницьке 
бюро з ландшафтного 
дизайну та залучити 
студентів до проектування, 
благоустрою та озеленення 
об’єктів у м. Біла Церква 
та Білоцерківському 
районі 

Кафедра 
садово-

паркового 
господарства 

Роговський С.В., 
Жихарєва К.В., 

Масальський В.П. 
 

до 
01.01.2020 р. 

6. Укласти науковий договір 
з відділом екології 
комунального 
господарства м. Біла 
Церква на суму 30 тис. 
грн. 
 

Кафедра 
садово-

паркового 
господарства 

Роговський С.В. 
 

до 
01.01.2020 р. 

7. Проведення науково-
практичного семінару 
«Ресурсозберігаючі 
системи обробітку ґрунту 
в сучасному землеробстві» 

Кафедра 
землеробства, 

агрохімії та 
ґрунтознавства 

Всі НПП кафедри квітень 2020 
р. 



8. Перегляд, уточнення та 
затвердження тематики 
наукових досліджень НПП 
факультету 

Кафедри 
факультету 

Зав. кафедрами до 
01.01.2020 р. 

9. Укладання угоди про 
науково-технічну 
співпрацю з ВО 
«Укрдержліспроект» та 
кафедрою відтворення 
лісів і лісових меліорацій 
НУБіП України 

Кафедра 
лісового 

господарства 

Хрик В.М. до 
01.01.2020 р. 

10. Впровадження науково 
обґрунтованої технології 
вирощування проса на 
НВЦ та дослідному полі 
БНАУ 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Покотило І.А. 2019-2020 
рр. 

11. Виконання державної 
науково-дослідної роботи 
«Наукове обґрунтування 
адаптивних і 
ресурсозберігаючих 
технологій вирощування 
сільськогосподарських та 
біоенергетичних культур в 
умовах центрального 
Лісостепу України» 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Всі НПП кафедри 2018-2022 
рр. 

12. Наукове обґрунтування та 
розробка технологій 
виробництва високоякісного 
насіння 
сільськогосподарських 
культур з високими 
посівними та врожайними 
властивостями насіння 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Грабовський М.Б., 
Хахула В.С., 

Панченко Т.В., 
Федорук Ю.В. 

2019-2023 
рр. 

13. Ліцензування насіннєвої 
лабораторії 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Панченко Т.В. 
 

до 
01.01.2020 р. 

14. Участь НПП факультету у 
Регіональній програмі з 
розвитку галузі 
горіхоплідних культур в 
Сквирському районі до 2025 
року 

Кафедра 
генетики, 
селекції та 

насінництва 
 

Шубенко Л.А. до 
01.01.2020 р. 

15. Наукові публікації в 
періодичних виданнях, які 
включені до 
науковометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection 
 
 

Кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
зав. кафедрами 

2020 р.- 8 ст. 
 



16. Проведення міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Актуальні 
проблеми озеленення 
населених місць:освіта, 
наука, виробництво, 
мистецтво формування 
ландшафту» 

Кафедра 
садово-

паркового 
господарства 

Роговський С.В. 
 

травень 
2020 р. 

17. Проведення міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасна 
землевпорядна наука: 
сьогодення та перспективи 
розвитку» 

Кафедра 
управління 
земельними 
ресурсами та 

кадастру, 
Кафедра 
геодезії, 

картографії та 
землеустрою 

Прядка Т.М., 
Недашківська Т.М. 

березень 
2020 р. 

18. Проведення міжнародної 
науково-практичної 
конференції з питань 
органічного виробництва 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Грабовський М.Б. 
 

квітень 
2020 р. 

19. Проведення міжнародної 
науково-практичної 
конференції, присвяченої 
100-річчю заснування 
агробіотехнологічного 
(агрономічного) 
факультету 

Кафедри 
факультету 

Хахула В.С. вересень 
2020 р. 

20. Проведення міжнародної 
науково-практичної 
конференції, присвяченої 
видатним вченим проф. 
Васильківському С.П. і проф. 
Молоцькому М.Я., 
засновникам наукової школи 
з селекції та насінництва 
пшениці та картоплі 

Кафедра 
генетики, 
селекції та 

насінництва  

Лозінський М.В. березень 
2020 р. 

21. Проведення всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, присвяченої 
100-річчю заснування 
кафедри рослинництва 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Хахула В.С., 
Грабовський М.Б. 

 

травень 
2020 р. 

22. Наукові публікації у 
фахових виданнях  

Кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
зав. кафедрами 

2020 р. 
 

23. Розробити госпдоговірні 
тематики щодо залучення 
коштів на розвиток кафедр 
факультету 

Кафедри 
факультету 

Зав. кафедрами 2020 р. –  
800 тис. 

 

24. Створення дорадницького 
центру з актуальних 
питань рослинництва, 
кормовиробництва, 

Кафедри 
факультету 

Федорук Ю.В., 
Панченко Т.В., 

Роговський С.В., 
Шубенко Л.А., 

до 
01.01.2020 р. 



землеробства, 
плодівництва,овочівництва 
та ландшафтного дизайну 

Павліченко А.А., 
Демещук В.А. 

 
25. Розробка нової моделі 

електромобіля 
Кафедра 

механізації та 
електрифікації 

с.-г. 
виробництва 

Трегуб М.І., 
Демещук В.А. 

до 
01.09.2020 р. 

 
3. Кадрова політика 

1. Залучення доктора наук 
спеціальності «Лісове 
господарство» 

Кафедра 
лісового 

господарства  

Хахула В.С., 
Хрик В.М. 

 

2020 р. 

2. Залучення викладача для 
проведення практичних 
занять з питань захисту 
рослин 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

 

Хахула В.С 2020 р. 

4. Підготовка в аспірантурі / докторантурі 
1. Захист докторської 

дисертації 
Кафедра 
генетики, 
селекції та 

насінництва 
 
 

Лозінський М.В. 2020 р. 

2. Попередній захист 
докторської дисертації 

Кафедра 
генетики, 
селекції та 

насінництва 
 
 
 

Глеваський  В.І. 2020 р. 

3. Попередній захист 
докторської дисертації 

Кафедра 
лісового 

господарства 

Мацкевич В.А. 2020 р. 

4. Попередній захист 
докторської дисертації 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

 

Панченко Т.В. 2020 р. 

5. Захист докторської 
дисертації 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Центило Л.В. 2020 р. 

6. Захист кандидатської 
дисертації  
 
 

Кафедра 
механізації 

Василенко О.С. 2020 р. 



7. Захист кандидатської 
дисертації 

Кафедра 
лісового 

господарства  

Андрієвський В.В. 2020 р. 

8. Захист кандидатської 
дисертації 

Кафедра 
лісового 

господарства 

Врублевський А.Т.. 2020 р. 

9. Захист кандидатської 
дисертації 

Кафедра 
землеробства, 

агрохімії та 
ґрунтознавства 

Поляков В.І. 2020 р. 

10. Захист кандидатської 
дисертації 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Тютюнник М.С. 2020 р. 

11. Захист кандидатської 
дисертації 

Кафедра 
землеробства, 

агрохімії та 
ґрунтознавства 

Шмаюн Д.С. 2020 р. 

 
7. Розширення міжнародного співробітництва. 

1. Реалізувати та підтримувати проекти співробітництва з університетами 
США, Канади, Польщі, Нідерландів, Франції, Великобританії, 
Німеччини, Словаччини, Угорщини, Республіки Білорусь, Литви, 
Молдови та � бл.  

Відп.: Хахула В.С.,зав. кафедрами, постійно 
 

2. Провести відбір студентів і науково-педагогічних працівників для 
стажування і навчання в зарубіжні університети. 

Відп.: Хахула В.С., Горновська С.В., до 01.01.2020 р. 
 

3. Розширити діяльність щодо залучення коштів для інноваційних 
програм факультету та університету через міжнародні проекти 
ТЕМПУС, фонди «Відродження» та інші, чисельні науково-освітні 
гранти. 
Відп.: Хахула В.С., Козак Л.А., Олешко О.Г., Карпук Л.М., Хрик В.М., 

Вдовиченко Ж.В., 2020 р. 
 

 Міжнародна  діяльність 
 

1. Участь у проектах 
«Горизонт-2020» 

Всі кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
зав. кафедри 

2020 р. 

2. Розширення участі 
факультету в міжнародних 
програмах академічної 
мобільності (на рівні 
студентів і на рівні НПП) 
 

Всі кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
зав. кафедри 

2020 р. 



 
3.  Участь у рамках 

українсько-чеського 
проекту «Підтримка 
потенціалу 
університетської молоді 
України в освітній та 
науковій діяльності 
(Support of young university 
capacity in education and 
research and science 
activities in Ukraine) за 
підтримки Чеського 
агентства розвитку 
співробітництва (Czech –
Republic Development 
Cooperation) розпочала 
свою роботу міжнародна 
літня школа «Дослідження 
– в практику. Управління 
відходами». 

Кафедра 
землеробства, 

агрохімії та 
ґрунтознавства 

 
 

Карпук  Л.М. 2020 р. 

4. Участь у рамках проекту 
«Переосмислення 
педагогіки щодо 
впровадження освіти про 
сталий розвиток у країнах-
учасницях Балтійської 
університетської 
програми», організованого 
координаторами 
університету м. Упсали 
(Швеція), Білорусь. 

Кафедра 
землеробства, 

агрохімії та 
ґрунтознавства, 

кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

 

Карпук  Л.М., 
Грабовський М.Б. 

2020 р. 

5. Спільна участь з 
Дрезденським 
університетом прикладних 
наук у програмі Ерасмус+ 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Грабовський М.Б. 2020 р. 

6. Участь у проекті німецько-
української співпраці в 
галузі органічного 
виробництва 
 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

 

Хахула В.С., 
Козак Л.А., 

Грабовський М.Б., 
Богатир Л.В. 

2020 р. 

7. Відбір та навчання 
студентів факультету в 
Приморській академії 
(Слупськ, Польща) 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Горновська С.В. 2020 р. 

8. Співпраця в галузі 
освітньої та науково-
дослідної діяльності та 
навчально-методичної 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 

Хахула В.С., 
Олешко О.Г., 
Козак Л.А., 
Хрик В.М 

2020 р. 



роботи з Ріттл-коледжем 
(Великобританія) 

рослин; 
кафедра 
садово-

паркового 
господарства; 

кафедра 
лісового 

господарства 
9. Співпраця в галузі 

освітньої та науково-
дослідної діяльності та 
навчально-методичної 
роботи з Полоцьким 
державним університетом 
(Республіка Білорусь) 

Кафедри 
спеціальності 
«Геодезія та 

землеустрій», 
кафедра 
садово-

паркового 
господарства 

Хахула В.С., 
Недашківська Т.М., 

Роговський С.В., 
Олешко О.Г. 

 

2020 р. 

10. Міжнародна співпраця зі 
Словацьким аграрним 
університетом (м. Нітра) 
та АБТФ БНАУ 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин; 
кафедра 
садово-

паркового 
господарства 

Хахула В.С., 
Олешко О.Г., 

Горновська С.В., 
Богатир Л.В. 

2020 р. 

11. Участь у міжнародній 
науковій конференції в 
Словацькому аграрному 
університеті (м. Нітра) 

Кафедра 
садово-

паркового 
господарства 

Жихарєва К.В. жовтень 
2019 р. 

12. Участь у міжнародній 
науковій конференції в м. 
Клайпеда (Литва) 

Кафедра 
садово-

паркового 
господарства 

Роговський С.В., 
Іщук Л.П. 

2020 р. 

13. Участь у 
короткострокових 
наукових стипендіях 
Посольства Франції в 
Україні 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Грабовський М.Б., 
Горновська С.В. 

2020 р. 

14. Участь в агрономічному 
Форумі закладів вищої 
освіти в Чорногорії 

АБТФ Хахула В.С. жовтень 
2020 р. 

15. Налагодження співпраці з 
Посольством Канади в 
Україні з метою пошуку 
наукових та освітніх 
грантів 

АБТФ Хахула В.С. 2020 р. 

16. Укладання угоди про 
співпрацю з Ліонською 
національною школою 
Vetagrosut 

АБТФ Хахула В.С., 
Карпук Л.М. 

2020 р. 

17. Заключення договору з 
ТОВ «ТІМАК АГРО 

АБТФ Хахула В.С., 
Караульна В.М. 

2020 р. 



Україна» (дочірньою 
компанією французької 
Групи компаній Roullier) 

18. Співпраця факультету з 
Дебреценським 
університетом (Угорщина) 

Кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
зав. кафедрами 

2020 р. 

 
6. Впровадження розробок кафедр у виробництво. 

 
1. Впровадження у 

виробництво розроблених 
конструкцій джерел 
розосередженого 
генерування з 
відновлюваних 
енергоресурсів 

Кафедра 
механізації та 
електрифікації 

с.-г. 
виробництва 

Трегуб М.І., 
Василенко О.С. 

2020-2022 
рр. 

2. Впровадження кращих 
варіантів систем 
енергозберігаючого 
механічного обробітку 
ґрунту у Білоцерківському 
районі: 
 - у ТОВ «Мрія»; 
- «Земля Томилівська»; 
- «Пилипчанське»; 
- «Фастівка» 

Кафедра 
землеробства, 

агрохімії та 
ґрунтознавства 

 
 
 
 

Примак І.Д., 
Войтовик М.В. 

Вахній С.П. 
Ображій С.В. 
Панченко О.Б. 

2020 р. 

3. Перевірка No-till 
технологій у ТОВ «Мрія» 
Білоцерківського району 

Кафедра 
землеробства, 

агрохімії та 
ґрунтознавства 

Войтовик М.В. 
 

2020 р. 

4. Впровадження кращих 
варіантів вирощування 
часнику в ТОВ 
«Михайлівське» 
Білоцерківського району 

Кафедра 
генетики, 
селекції та 

насінництва 

Кубрак С.М. 2020 р. 

5. Впровадження та супровід 
технологій вирощування 
сільськогосподарських 
культур в НВЦ БНАУ 

Кафедри 
факультету 

Хахула В.С., 
Грабовський М.Б., 

Примак І.Д., 
Лозінський М.В. 

 

2020 р. 

8. Підвищення кваліфікації НПП 
1. Розроблення графіку щодо 

стажування зав. кафедрами 
факультету в провідних 
закладах вищої освіти 
України та за кордоном 
відповідно до 
спеціальностей 
 
 
 

Деканат 
 

Хахула В.С. 2020 р. 



2. Розроблення графіку щодо 
стажування НПП 
факультету в 
сільськогосподарських та 
інших установах й 
підприємствах відповідно 
до спеціальностей 

Деканат, 
зав. кафедрами 

 

Хахула В.С. до 
01.01.2020 р. 

3. Розроблення програми 
стажування НПП і 
студентів факультету за 
кордоном 

Деканат, 
зав. кафедрами 

Хахула В.С., 
Крупа Н.М., 

студрада 

до 
01.01.2020 р. 

9. Матеріально-технічна база  
1. Укомплектування 

матеріально-технічної бази 
для підготовки студентів 
за спеціальністю 
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 

Кафедра 
механізації та 
електрифікації 

с.-г. 
виробництва 

Хахула В.С. 
Трегуб М.І. 

2020 р. 

2. Встановити 
мультимедійне обладнання 
аудиторіях 1а та 1б на 
кафедрі механізації 

Кафедра 
механізації та 
електрифікації 

с.-г. 
виробництва 

Хахула В.С. 
Трегуб М.І. 

2020 р. 

3. Провести реконструкцію 
аудиторії № 14  

Кафедра 
генетики, 
селекції та 

насінництва 

Хахула В.С., 
Лозінський М.В. 

2020 р. 

4. Пошук аудиторії для 
практичних занять для 
підготовки студентів за 
спеціальністю «Геодезія та 
землеустрій» 

Кафедри 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій» 

Карпенко А.М., 
Камінецька О.В., 

Недашківська Т.М. 

до 
01.01.2020 р. 

5. Закласти маточний 
розсадник лікарських 
культур 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

Хахула В.С., 
Покотило І.А. 

до 
01.05.2020 р. 

6. Виготовити стаціонарну 
теплицю на біостаціонарі 
(площа 16 м2) 

Кафедра 
садово-

паркового 
господарства 

Роговський С.В. до 
01.05.2020 р. 

7. Створення комп’ютерного 
класу на кафедрі 
механізації 
 

Кафедра 
механізації та 
електрифікації 

с.-г. 
виробництва 

Трегуб М.І., 
Рубець А.А. 

2020 р. 

8. Створити навчально-
наукову лабораторію 
� загльнотехнічних 
дисциплін 

Кафедра 
механізації та 
електрифікації 

с.-г. 
виробництва 

Трегуб М.І., 
Рубець А.А. 

2020 р. 



9. Створити дві навчальні 
лабораторії для підготовки 
студентів за спеціальністю 
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 

Кафедра 
механізації та 
електрифікації 

с.-г. 
виробництва 

Трегуб М.І., 
Василенко О.С. 

2020 р. 

10. Створити лабораторію No-
till технологій спільно з 
ТОВ «Мрія» 
Білоцерківського району  

Кафедра 
землеробства, 

агрохімії та 
ґрунтознавства 

Войтовик М.В., 
Примак І.Д. 

2020 р. 

 
9. Профорієнтаційна робота 

1. Створення п’яти 
консультативних центрів з 
профорієнтаційної роботи 
в різних регіонах України: 
- м. Олександрія 

Кіровоградська � обл.; 
- м. Кам’янка Черкаська 

� обл.; 
- м. Фастів Київська 

� обл.; 
- м. Овруч 

Житомирська � обл.; 
- м. Кременець 

Тернопільська � обл. 

Всі кафедри 
 

Хахула В.С., 
Лозінська Т.П., 
зав. кафедрами, 

студрада 
факультету 

2020 р. 

2. Розгортання 
широкомасштабної 
інформаційно-іміджевої та 
профорієнтаційної 
діяльності з метою 
залучення до навчання 
абітурієнтів (сайти, face-
book тощо) 

Всі кафедри Хахула В.С., 
Лозінська Т.П., 

зав. кафедри 

постійно 

3. Широкомасштабне 
розгортання 
профорієнтаційної роботи 
в профтехучилищах та 
ліцеях 

Всі кафедри Хахула В.С., 
Лозінська Т.П., 

зав. кафедри 

постійно 

4. Проведення 
профорієнтаційної роботи 
в м. Київ та обласних 
центрах України 

Всі кафедри Хахула В.С., 
Лозінська Т.П., 

зав. кафедри 

до 
01.06.2020 р. 

5. Залучення студентів 
факультету до проведення 
профорієнтаційної роботи 

Деканат, 
студрада 

факультету 

Хахула В.С., 
Лозінська Т.П., 

студрада 
факультету 

до 
01.06.2020 р. 

 
 
 
 



10. Співпраця з НВЦ БНАУ 
1. Запровадження 

комерційної сівозміни на 
дослідному полі НВЦ 
БНАУ із включенням до 
неї актуальних та 
перспективних с/г культур 
в зоні Лісостепу України 

Кафедра 
технологій у 
рослинництві 

та захисту 
рослин 

 

Грабовський М.Б., 
Козак Л.А., 

Панченко Т.В., 
Городецький О.С. 

2020 р. 

2. Науковий супровід 
вирощування с.-г. культур 
(згідно плану) 

Всі кафедри 
спеціальності 
«Агрономія» 

Зав. кафедрами, 
НПП факультету 

2020 р. 

3. Провести 
лісовпорядкування в 
НДЛГ БНАУ 

Кафедра 
лісового 

господарства 

Хрик В.М., 
Левандовська С.М. 

2020 р. 

4. Розробка науково-
обгрунтованої сівозміни 
вирощування с/г культур 
на  НВЦ БНАУ  

Кафедри 
факультету 

 

Хахула В.С., 
зав. кафедрами, 
Ображій С.В. 

 

до 
01.01.2020 р. 

5. Розробка проекту 
благоустрою територій 
університету та його 
презентація 

Кафедра 
садово-

паркового 
господарства; 

кафедра 
лісового 

господарства 

Хрик В.М., 
Роговський С.В. 

 

до 
01.01.2020 р. 

6. Переведення кафедри 
механізації та 
електрифікації с.-г. 
виробництва на 
альтернативне освітлення 

Кафедра 
механізації та 
електрифікації 

с.-г. 
виробництва 

Трегуб М.І. до 
01.01.2020 р. 

 
 
 
 
Декан агробіотехнологічного факультету    В.С. Хахула 
 


