
 
 

ПЛАН РОБОТИ  
Агробіотехнологічного факультету БНАУ 

на 2019-2020 н.р. 
 
№ 
п/п 

Наукові 
публікації 

Виконавці 

1 Монографії Кафедра генетики, селекції та насінництва: 
1. Лозінський М.В.: Теоретичні та практичні основи селекції пшениці м’якої озимої на підвищення адаптивного потенціалу для 
умов Лісостепу України. 
Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин: 

1. Правдива Л.А. Сорго - перспективна культура 
Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства: 

1. Карпук Л.М. Монографія:ЦЧС гібриди буряків цукрових: Біологія, насінництво, продуктивність 
Кафедра садово-паркового господарства: 

1. Роговський С.В., Каплун В.В.,  Струтинська Ю.В. Каталог рослин парку «Острів сакури» в смт. Володарка Київської 
області 

2. Роговський С.В. Зарубіжні колективні монографії*Ментальні особливості озеленення приватних будинків в Україні та 
Англії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Підручники, 
навчальні 
посібники 
 

Кафедра генетики, селекції та насінництва: 
1. Навчальний посібник «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» − 

Лозінський М.В., Сидорова І.М., Шох С.С., Сабадин В.Я., Кубрак С.М., Глеваський В.І., Шубенко Л.А. 
Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин: 

1. Городецький О.С., Хахула В.С. – Історія АБТФ від витоків до сьогодення 
2. Підручник. Покотило І.А. - Землеробство 

Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства: 
1. Навчальний посібник «Агроекологія» під ред. Примака І.Д., доц. Гамалій І.П. 
2. Навчальний посібник «Екологічні проблеми землеробства: практикум». Примак І.Д., Панченко О.Б., Караульна 

В.М., Богатир Л.В. 
3. Навчальний посібник «Наукові основи управління бур’яновим компонентом агрофітоценозів в землеробстві 

України». Примак І.Д., Панченко О.Б. 
4. Навчальний посібник «Добрива в органічному землеробстві: історія, теорія, практика». Примак І.Д., Панченко О.Б., 

Караульна В.М., Єзерківська Л.В. 
5. Навчальний посібник «Сівозміни: історія, теорія, практика». Примак І.Д., Танчик С.М., Літвінов Д.М., Центило Л.В. 

Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва: 
1. Сенчук М.М., Хахула В.С., Василенко О.С. «Метрологія сертифікація та стандартизація» для студентів спеціальності 

«Геодезія та землеустрій» 
Кафедра садово-паркового господарства: 

1. Гідротехнічні споруди садів і парків. Навчальний посібник. Масальський В.П., Ярош А.В., Роговський С.В. 
2. Інтродукція рослин. Навчальний посібник. Олешко О.Г. 
3. Реконструкція, реставрація та експлуатація садово-паркових об’єктів: навчальний посібник /Дудін Р.Б., Роговський С.В., 

Крупа Н.М. 
4. Садово-паркове будівництво: навчальний посібник − Роговський С.В. 

Кафедра лісового господарства: 
1. Навчальний посібник «Механічний обробіток ґрунту: історія, теорія, практика, практика. За ред. І.Д. Примака, Лозінська 

Т.П., Левандовська С.М.  
2. Навчальний посібник - Філіпова Л.М., Мацкевич В.В. Фізіологія рослин. Практикум 
3. Навчальний посібник для магістрів садово-паркового господарства з дисципліни «Рекультивація порушених ландшафтів». 

Хрик В.М., Лозінська Т.П., Левандовська С.М.  
4. Навчальний посібник Відтворення лісів та лісові меліорації в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та 

перспективи в умовах антропоцену. Юхновський В.Ю., Малюга В.М., Дударець С.М., Хрик В.М., Хахула В.С. 
Кафедра геодезії, картографії та землеустрою: 

1. Навчальний посібник «Агроекологія» під ред. Примака І.Д., доц. Гамалій І.П. 
Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру: 

1. Кочеригін Л.Ю. Фотограмметрія для студентів аграрних закладів вищої освіти 
 
 



3 Методичні 
розробки, 
рекомендовані 
методичною 
комісією 
університету 

Кафедра генетики, селекції та насінництва: 
1. «Сортознавство» методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Селекція і насінництво 

польових культур» за кредитно-модульною системою для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» − Лозінський 
М.В., Сабадин В.Я., Кубрак С.М., Шох С.С., Шубенко Л.А. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Спеціальна селекція і насінництво кормових 
культур» для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» − Шох С. С. , Сабадин В. Я., Сидорова І. М. 

3. «Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб і шкідників» для студентів агробіотехнологічного 
факультету ОС "Магістр" − Сабадин В.Я., Лозінський М.В., Кубрак С.М., Шубенко Л.А. 

4. Методичні вказівки: «Основи біотехнології рослин», для практичних занять та самостійної роботи за кредитно-
модульною системою організації навчального процесу для студентів стаціонарної форми навчання 
агробіотехнологічного факультету ОС "Бакалавр" − Куманська Ю.О., Лозінський М.В., Вдовиченко Ж.В. 

5. Методичні вказівки: «Основи бджільництва» для практичних занять та самостійної роботи за кредитно-
модульною системою організації навчального процесу для студентів денної форми навчання 
агробіотехнологічного факультету ОС "Бакалавр" − Лозінський М.В., Глеваський В.І., Устинова Г.Л. 

6. Методичні вказівки: «Генетичні ресурси рослин» для практичних занять та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни за кредитно-модульною системою для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» − Лозінський М.В. 
Сидорова І.М., Сабадин В.Я.,  Кубрак С. М. 

7. Методичні вказівки «Овочівництво» до практичних занять з навчальної дисципліни за кредитно-модульною 
системою для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» − Лозінський М.В., Сидорова І.М., Сабадин В.Я., Кубрак С.М. 

8. Закладання промислового саду та ягідника: методичні вказівки для самостійного виконання індивідуального 
розрахункового завдання з дисципліни «Плодівництво» − Шубенко Л.А., Лозінський М.В. 

9. Робочий зошит із плодівництва: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної підготовки з навчальної 
дисципліни «Плодівництво» за кредитно-модульною системою для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»  − 
ШубенкоЛ.А. 

10. Робочий зошит із овочівництва: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної підготовки з навчальної 
дисципліни «Овочівництво» за кредитно-модульною системою для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» 
Лозінський М.В., Кубрак С. М., Сидорова І.М. 

 
Кафедра геодезії, картографії та землеустрою: 

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Землеустрій» для студентів агробіотехнологічного 
факультету спеціальності «Геодезія та землеустрій» за кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу 
ОС «Бакалавр» − Недашківська Т.М., Гамалій І.П., Карпенко В.Г., Свідерська Т.О., Тарнавський В.А. 

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Геодезія» для студентів агробіотехнологічного 
факультету спеціальності «Геодезія та землеустрій» за кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу 
ОС «Бакалавр» − Карпенко В.Г., Недашківська Т.М., Гамалій І.П., Свідерська Т.О., Тарнавський В.А. 

 



   
3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Картографія» для студентів агробіотехнологічного 

факультету спеціальності «Геодезія та землеустрій» за кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу 
ОС «Бакалавр» − Гамалій І.П., Недашківська Т.М., Карпенко В.Г., Свідерська Т.О., Тарнавський В.А. 

4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Топографія» для студентів агробіотехнологічного 
факультету спеціальності «Геодезія та землеустрій» за кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу 
ОС «Бакалавр» − Недашківська Т.М., Гамалій І.П., Карпенко В.Г., Свідерська Т.О., Тарнавський В.А. 

5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Робоче проектування» для студентів 
агробіотехнологічного факультету спеціальності «Геодезія та землеустрій» за кредитно-трансферною системою 
організації освітнього процесу ОС «Магістр» − Мазницький А.С., Недашківська Т.М., Гамалій І.П., Карпенко В.Г., 
Свідерська Т.О. 

6. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Робоче проектування» для студентів 
агробіотехнологічного факультету спеціальності «Геодезія та землеустрій» за кредитно-трансферною системою 
організації освітнього процесу ОС «Магістр» − Мазницький А.С., Недашківська Т.М., Гамалій І.П., Карпенко В.Г., 
Свідерська Т.О. 

7. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стандартизація та нормування в землеустрої» для 
студентів агробіотехнологічного факультету спеціальності «Геодезія та землеустрій» за кредитно-трансферною системою 
організації освітнього процесу ОР «Магістр» − Мазницький А.С., Недашківська Т.М., Гамалій І.П., Карпенко В.Г., 
Свідерська Т.О. 

8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Територіальне планування та просторовий розвиток» 
для студентів агробіотехнологічного факультету спеціальності «Геодезія та землеустрій» за кредитно-трансферною 
системою організації освітнього процесу ОС «Магістр» − Мазницький А.С., Недашківська Т.М., Гамалій І.П., Карпенко 
В.Г., Свідерська Т.О. 

9. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Формування агроландшафтів» для студентів 
агробіотехнологічного факультету спеціальності «Геодезія та землеустрій» за кредитно-трансферною системою 
організації освітнього процесу ОС «Магістр» − Гамалій І.П.,Недашківська Т.М., Карпенко В.Г., Свідерська Т.О. 

Кафедра садово-паркового господарства: 
1. Виконання самостійної роботи з  Декоративної дендрології − Роговський С.В., Струтинська Ю.В. 
2. Аранжування: методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи студентів − 

Струтинська Ю.В. 
3. Основи композиції: методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи студентів − 

Гусаковський Д.М. 
4. Дендропроектування . Методичний посібник для магістрів напряму садово-паркове господарство. Масальський В.П., 

Роговський С.В. 
5. Ландшафтна архітектура: методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів Жихарєва К.В. 
6. Методологія і організація  наукових досліджень − Олешко О.Г. 

 
 



  Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру: 
1. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Економічні методи в землеустрої» − Прядка Т.М. 
2. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Економічні методи в землеустрої» − Прядка Т.М. 
3. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Управління земельно-ресурсним потенціалом» − 

Прядка Т.М. 
4. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Управління земельно-ресурсним потенціалом» − 

Прядка Т.М. 
5. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Державний земельний кадастр». − Камінецька О.В. 
6. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Управління якістю землевпорядних робіт» − 

Камінецька О.В. 
7. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Управління якістю землевпорядних робіт» − 

Камінецька О.В. 
8. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «ГІС в кадастрових системах» − Камінецька О.В. 
9. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «ГІС в кадастрових системах» − Камінецька О.В. 
10. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування доріг» − Кочеригін Л.Ю. 
11. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Проектування доріг» − Кочеригін Л.Ю. 
12. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Топографічне та землевпорядне креслення» − 

Кочеригін Л.Ю. 
13. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Топографічне та землевпорядне креслення» − 

Кочеригін Л.Ю. 
14. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інституційне забезпечення розвитку кадастрів 

нерухомості» − Комарова Н.В. 
15. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Інституційне забезпечення розвитку кадастрів 

нерухомості» − Комарова Н.В. 
16. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Державна землевпорядна експертиза» − Комарова 

Н.В. 
17. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інженерна інфраструктура територій» − Комаров 

Д.Ю. 
18. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Інженерна інфраструктура територій» − Комаров 

Д.Ю. 
Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин: 

1. Панченко Т.В., Федорук Ю.В., Правдива Л.А., Остренко М.В., Хахула В.С. – Зернові культури. Практикум для 
самостійного вивчення матеріалу лабораторно-практичних та практичних занять студентами першого «бакалаврського» 
рівня вищої освіти, спеціальності 201 «Агрономія» 

2. Шушківська Н.І. – Ентомологія. Робочий зошит. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи 
студентів ОР «Бакалавр» 
 

 



  

3. Панченко Т.В., Хахула В.С.,Федорук Ю.В., Правдива Л.А.,Остренко М.В. Методичні вказівки з організації практичної 
підготовки студентів з дисципліни рослинництво 

4. Панченко Т.В., Хахула В.С., Федорук Ю.В., Правдива Л.А., Остренко М.В. Методичні рекомендації з написання курсової 
роботи з рослинництва студентами першого «бакалаврського» рівня вищої освіти, спеціальності 201 «Агрономія» 

5. Панченко Т.В. Моделювання агротехнологій. Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Моделювання агротехнологій» студентами заочного відділення другого «магістерського» рівня вищої 
освіти, спеціальності 201 «Агрономія» 

6. Городецький О.С. – Сучасні інтенсивні агротехнології. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної 
роботи студентів ОР «Магістр» 

7. Польове кормовиробництво: методичні вказівки до проведення практичних і самостійних робіт студентами 
агробіотехнологічного факультету за кредитно-трансферною системою навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
„Бакалавр” спеціальності 201 „Агрономія” / Козак Л.А., Качан Л.М., Городецький О.С. 

8. Лучне кормовиробництво: методичні вказівки до проведення практичних і самостійних робіт студентами 
агробіотехнологічного факультету за кредитно-трансферною системою навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
„Бакалавр” спеціальності 201 „Агрономія” / Козак Л.А., Качан Л.М., Городецький О.С.   

9. Методологія і організація досліджень у кормовиробництві: методичні вказівки до проведення практичних і самостійних 
робіт студентами агробіотехнологічного факультету за кредитно-трансферною  системою навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня „Магістр” спеціальності 201 „Агрономія” / Козак Л.А. 

10. Маркетинг та менеджмент якості у кормовиробництві: методичні вказівки до проведення практичних і самостійних робіт 
студентами агробіотехнологічного факультету за кредитно-трансферною системою навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня „Магістр” спеціальності 201 „Агрономія” / Козак Л.А. 

11. Новітні технології вирощування кормових культур та заготівлі кормів: Методичні вказівки до проведення практичних і 
самостійних робіт студентами агробіотехнологічного факультету за кредитно-трансферною системою навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня „Магістр спеціальності 201 „Агрономія” / Козак Л.А. 
 

Кафедра лісового господарства: 
1. Філіпова Л. М., Мацкевич В.В. Екологія лісу: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної 

роботи 
2. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Лісова пірологія» Лозінська Т.П. 
3. Методичні вказівки для практичної роботи студентів з дисципліни «Лісова селекція» - Лозінська Т.П., Левандовська С.М. 
4. Методичні рекомендації для проведення практичних занять, самостійної роботи студентів з дисциплін «Лісові 

культури» і «Лісова таксація» − Хрик В.М. 
 

 



   
Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства: 

1. Методичні вказівки «Сільськогосподарська меліорація» щодо виконання лабораторно-практичних занять та самостійної 
роботи для студентів агробіотехнологічного факультету Карпук Л.М., Павліченко А.А., Караульна, В.М., Єзерківська 
Л.В. 

2. Примак І.Д., Павліченко А.А., Панченко О. Б., Войтовик М.І. Методичні рекомендації. «Землеробство». 
3. Примак І.Д., Войтовик М.В. Методичні рекомендації. «Адаптивні системи землеробства». 
4. Панченко О.Б., Панченко І.А., Павліченко А.А.. Методичні рекомендації. «Агрометеорологія». 

 
Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва: 

1. Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни МЕА (трактори та автомобілі) – Василенко 
О.С., Рубець А.М., Демещук В.А. 

2. Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни МЕА (сільськогосподарські машини) – Рубець 
А.М., Демещук В.А. 

3. Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни МЕА (автоматизація та електрифікація) Трегуб 
М.І., Василенко О.С.  

4. Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни Основи комп’ютерної графіки – Василенко 
О.С., Рубець А.М., Жихарєва К.В.  

5. Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни Інженерна графіка – Рубець А.М., Василенко 
О.С., Трегуб М.І. 
  

 
 

4 Статті у 
фаховому 
виданні 

Кафедра генетики, селекції та насінництва - 26 
Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин - 28 
Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства - 14 
Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва - 14 
Кафедра садово-паркового господарства - 14 
Кафедра лісового господарства - 12 
Кафедра геодезії, картографії та землеустрою - 10 
Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру – 11 
 Разом: 129 статей 



5 Статті, 
опубліковані у 
зарубіжних 
наукових 
виданнях 

Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства: 
1. Карпук Л.М. Yield of sorghum grain depen dingon the in fluen ceofseed sowing norms and rowspacing in thee astern Forest-Steppe of 

Ukraine 
2. Changes in enzymatic activity of the arable soil layer under different systems of primary tillage and fertilization of typical chernozem 

in the short crop rotation of the right-bank foreststeppe zone of Ukraine I. Prymak1 , O. Panchenko1 , M. Fedorchuk2 , O. Yeremenko3 
, I. Panchenko1 

Кафедра геодезії, картографії та землеустрою: 
1. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки − Недашківська Т.М., 

Гамалій І.П., Карпенко В.Г., Гладілін В.М., Свідерська Т.О. 
Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру: 

1. Управління земельно-ресурсним потенціалом Київського регіону / Прядка Т.М., Камінецька О.В., Кочеригін Л.Ю., Комарова 
Н.В., Комаров Д.Ю. / East European Science Journal/Польща. 

2. Проблеми інституціонального забезпечення формування екологостійких агроландшафтів / Прядка Т.М., Камінецька О.В., 
Кочеригін Л.Ю., Комарова Н.В., Комаров Д.Ю./International journal of innovative technologies in economy // Польща. 

 Публікації у журналах з імпакт-фактором, що входять до міжнародних науко-метричних баз даних, усього 

                      - з них , які в Web of Science, Scopus  Кафедра генетики, селекції та насінництва - 2 
Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин - 2 
Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства - 1 
Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва - 1 
Кафедра садово-паркового господарства - 1 
Кафедра лісового господарства - 1 
Кафедра геодезії, картографії та землеустрою - 1 
Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру -1 
Разом: 10 статей 
 

6 

                      - з них Copernicus та ін.  
7 Тези доповідей Кафедра генетики, селекції та насінництва - 31 

Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин - 62 
Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства - 27 
Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва - 12 
Кафедра садово-паркового господарства - 16 
Кафедра лісового господарства - 15 
Кафедра геодезії, картографії та землеустрою - 18 
Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру - 11 
Разом: 192 тези 
 



8 Тези доповідей у зарубіжних виданнях Кафедра генетики, селекції та насінництва - 1 
Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин - 2 
Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства - 2 
Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва - 2 
Кафедра садово-паркового господарства - 1 
Кафедра лісового господарства - 1 
Кафедра геодезії, картографії та землеустрою - 1 
Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру - 1 
Разом: 11 тез 



9 Підготовка і захист доктора наук та доктора 
філософії  

 Кафедра генетики, селекції та насінництва: 
1. Лозінський М.В. (захист докторської дисертації) 
2. Глеваський  В.І. (попередній захист докторської дисертації) 
 

Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин: 
1. Панченко Т.В. (попередній захист докторської дисертації) 
2. Центило Л.В. (захист докторської дисертації) 
3. Тютюнник М.С. (захист кандидатської дисертації) 
4. Горпновська С.В. (захист кандидатської дисертації) 

 
Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства: 

1. Поляков В.І. (захист кандидатської дисертації) 
2. Шмаюн Д.С. (захист кандидатської дисертації) 

 
Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва: 

1. Василенко О.С. (захист кандидатської дисертації) 
 
Кафедра лісового господарства: 
 

1. Мацкевич В.А. (захист докторської дисертації) 
2. Андрієвський В.В. (захист кандидатської дисертації) 
3. Врублевський А.Т. (захист кандидатської дисертації) 

 
Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру: 

1. Комарова Н. В. (захист доктора філософії) 
 

Кафедра садово-паркового господарства: 
1. Іщук Л.П. (захист докторської дисертації) 

 
 
 
 Проведення науково-практичних конференцій, семінарів в університеті 



10 Науково-практичний семінари, науково-
практичні конференції 
 

Кафедра генетики, селекції та насінництва: 
1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена видатним вченим проф. 

Васильківському С.П. і проф. Молоцькому М.Я., засновникам наукової школи з селекції та 
насінництва пшениці та картоплі – березень 2020 р.  – всі НПП кафедри 

Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин: 
1. Міжнародна науково-практична конференція з питань органічного виробництва – 

квітень 2020 р. – всі НПП кафедри 
2. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю заснування 

агробіотехнологічного (агрономічного) факультету – вересень 2020 р.  – всі НПП 
факультету 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю заснування 
кафедри рослинництва – травень 2020 р. – всі НПП кафедри 

Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства: 
1. Науково-практичний семінар «Ресурсозберігаючі системи обробітку ґрунту в 

сучасному землеробстві» квітень 2020 р. – всі НПП кафедри 
Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва: 

1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю заснування 
агробіотехнологічного (агрономічного) факультету – вересень 2020 р.  – всі НПП 
кафедри 

Кафедра садово-паркового господарства: 
1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми озеленення 

населених місць:освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» 
травень 2020 р. – всі НПП кафедри 

2. Участь у міжнародній науковій конференції в Словацькому аграрному університеті (м. 
Нітра) – жовтень 2019 р. (Жихарєва К.В.) 

3. Участь у міжнародній науковій конференції в м. Клайпеда (Литва) – березень 2020 р. 
(Роговський С.В., Іщук Л.П.) 

Кафедра лісового господарства: 
1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю заснування 

агробіотехнологічного (агрономічного) факультету – вересень 2020 р.  – всі НПП 
кафедри 

Кафедра геодезії, картографії та землеустрою: 
1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна землевпорядна наука: 

сьогодення та перспективи розвитку» березень 2020 р. – всі НПП кафедри 
Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна землевпорядна наука: 
сьогодення та перспективи розвитку» березень 2020 р. – всі НПП кафедри 

 



 
Керівництво студентською науково-дослідною роботою. 

 
№ 
н/п 

Вид роботи Виконавець 

1. Залучення студентів, які братимуть участь у 
науковій та науково-дослідній роботі в 
звітному навчальному році, всього 

Кафедра генетики, селекції та насінництва:  
1. Вдовиченко Ж.В. (3) 
2. Сабадин В.Я. (2) 
3. Шубенко Л.А. (4) 
4. Кубрак С.М. (2) 
5. Шох С.С. (2) 

Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин: 
1. Федорук Ю.В. (2) 
2. Панченко Т.В. (2) 
3. Центило Л.В. (3) 
4. Правдива Л.А. (4) 
5. Остренко М.В. (2) 

Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства: 
1. Карпук Л.М. (3) 
2. Богатир Л.В. (4) 
3. Караульна В.М. (2) 
4. Павліченко А.А. (2) 

Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва: 
1. Трегуб М.І. (2) 
2. Рубець А.М. (2) 
3. Василенко О.С. (3) 

Кафедра садово-паркового господарства: 
1. Роговський С.В. (3) 
2. Масальський В.П. (2) 
3. Крупа Н.М. (2) 
4. Струтинська Ю.В. (2) 

Кафедра лісового господарства: 
1. Хрик В.М. (6) 
2. Левандовська С.М. (2) 
3. Філіпова Л.М. (1) 

Кафедра геодезії, картографії та землеустрою: 
1. Кулик І.В. (4) 



2. Гамалій І.П. (2) 
3. Недашківська Т.М. (2) 

Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру: 
1. Камінецька О.В. (2) 
2. Камінецький В.М. (4) 

 
 

1.1. - у наукових гуртках  Кафедра генетики, селекції та насінництва: 
1. Лозінський М.В. (12) 
2. Шубенко Л.А. (6) 

Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин: 
1. Правдива Л.А. (4) 
2. Горновська С.В. (21) 
3. Панченко Т.В. (8) 

Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства: 
1. Караульна В.М., Богатир Л.В. (12) 

Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва: 
1. Трегуб М.І. (10) 
2. Рубець А.М. (8) 
3. Василенко О.С. (6) 

Кафедра садово-паркового господарства: 
1. Струтинська Ю.В. (10) 

Кафедра лісового господарства: 
1. Левандовська С.М. (11) 

Кафедра геодезії, картографії та землеустрою: 
1. Кулик І.В. (6) 

Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру: 
1. Комарова Н.В. (6) 

 
 



2.1 

Підготовка студентів-учасників до олімпіад 

Кафедра генетики, селекції та насінництва: 
Шубенко Л.А., Сабадин В.Я. 

Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин: 
Хахула В.С., Яковенко О.М., Панченко Т.В., Покотило І.А., Правдива Л.А. 

Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства: 
Карпук Л.М., Богатир Л.В. 

Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва: 
Василенко О.С. 

Кафедра садово-паркового господарства: 
Роговський С.В., Масальський В.П., Олешко О.Г. 

Кафедра лісового господарства: 
Хрик В.М., Філіпова Л.М., Левандовська С.М. 

Кафедра геодезії, картографії та землеустрою: 
Гамалій І.П., Недашківська Т.М. 

Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру: 
Прядка Т.М., Камінецька О.В. 

 
2.2 

Підготовка студентів до участі у конкурсі 
студентських науково-дослідних робіт  

Кафедра генетики, селекції та насінництва: 
1. Лозінський М.В. (1) 
2. Вдовиченко Ж.В. (2) 
3. Шубенко Л.А. (1) 
4. Кубрак С.М. (1) 

Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин: 
1. Правдива Л.А. (1) 
2. Марченко А.Б. (1) 
3. Грабовський М.Б. (1) 

Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства: 
1. Карпук Л.М. (1) 
2. Богатир Л.В., Караульна В.М. (1) 

Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва: 
1. Рубець А.М., Демещук В.А. (1) 

Кафедра садово-паркового господарства: 
1. Олешко О.Г. (1) 

Кафедра лісового господарства: 
1. Хрик В.М. (1) 

Кафедра геодезії, картографії та землеустрою: 
1. Недашківська Т.М. (1) 



Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру: 
1. Прядка Т.М. (1) 

   
2.3 Кількість опублікованих статей за участю 

студентів 
Кафедра генетики, селекції та насінництва - 3 
Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин - 4 
Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства - 3 
Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва - 3 
Кафедра садово-паркового господарства - 2 
Кафедра лісового господарства - 2 
Кафедра геодезії, картографії та землеустрою - 1 
Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру – 1 
Разом:  19 статей 

2.4 Кількість опублікованих тез за участю 
студентів 
 
 

Кафедра генетики, селекції та насінництва - 26 
Кафедра технологій в рослинництві та захисту рослин - 32 
Кафедра землеробства, агрохімії та ґрунтознавства - 12 
Кафедра механізації та електрифікації с/ г виробництва - 8 
Кафедра садово-паркового господарства -  12 
Кафедра лісового господарства - 8 
Кафедра геодезії, картографії та землеустрою - 6 
Кафедра управління земельними ресурсами та земельного кадастру - 7 
Разом: 111 тез 

3 Ліцензування та акредитація спеціальностей 1. Ліцензування освітньої програми спеціалізації «Захист рослин – рослинний 
лікар» на ОР «магістр» спеціальності «Агрономія»,  

виконавці:  Хахула В.С.,Грабовський О.Б.,Марченко А.Б. до 01.01.2020 р. 
2. Підготовка до акредитації ОП зі спеціальності «Агрономія» ОС «магістр»  
виконавці: Хахула В.С.,Грабовський М.Б.,Лозінський М.В., Примак І.Д.,Козак Л.А. 

до 01.02.2020 р. 
3. Підготовка акредитаційної справи підготовки магістрів зі спеціальності 

«Геодезія та землеустрій» 
виконавці: Хахула В.С.,Камінецька О.В., Недашківська Т.М.,Прядка Т.М., 
Комарова Н.В. до 31.10.2020 р. 

 



 

 

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

виконавці: Хрик В.М., Левандовська С.М. до 01.05.2020 р. 
5. Підготовка ліцензійної справи ОР «магістр» за спеціальністю «Лісове 

господарство» 
виконавці: Хрик В.М., Левандовська С.М. до 01.10.2020 р. 
6. Підготовка до проведення міжнародної акредитації факультету 
виконавці: Хахула В.С., Олешко О.Г., зав. кафедри - 2019-2020 рр. 
7. Участь у пілотному проекті щодо впровадження концепції підготовки фахівців 

за дуальною формою освіти 
виконавці: Хахула В.С., Городецький О.С., Павліченко А.А., зав. кафедрами – 
 2019-2020 рр. 

4 Створення студентських науково-дослідних 
підрозділів  

1. Створення студентського проектно-дослідницького бюро з ландшафтного 
дизайну та залучення студентів до проектування, благоустрою та озеленення 
об’єктів у м. Біла Церква та Білоцерківському районі 

виконавці: Роговський С.В., Жихарєва К.В., Масальський В.П. до 01.01.2020 р. 
2. Створення студентського проектно-конструкторського центру на кафедрі 

механізації та електрифікації с/г виробництва «Альтернативні джерела енергії»  
виконавці: Трегуб М.І., Василенко О.С. до 01.09.2020 р. 
3. Створення студентського навчально-науково-виробничого лісництва 
виконавці: Хрик В.М., Левандовська С.М. до 01.01.2020 р. 
4. Створення студентського землевпорядного центру 
виконавці: Камінецька О.В., Прядка Т.М., Недашківська Т.М., Комаров Д.Ю. до 

01.01.2020 р. 
5 Створення науково-виробничих підрозділів 1. Створення дорадницького центру з актуальних питань рослинництва, 

кормовиробництва, землеробства, плодівництва,овочівництва та ландшафтного 
дизайну 
виконавці: Федорук Ю.В.,Панченко Т.В.,Роговський С.В.,Шубенко 
Л.А.,Павліченко А.А., Демещук В.А. - до 01.01.2020 р. 

 
6 Міжнародна діяльність 1. Участь у проектах «Горизонт-2020», відп. Хахула В.С., 2020 р. 

2. 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», відп. Карпук 
Л.М., 2020 р. 

3. 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, відп. Карпук Л.М., Грабовський М.Б., 2020 р. 

4. Спільна участь з Дрезденським університетом прикладних наук у програмі 
Ерасмус+, відп. Грабовський М.Б., 2020 р. 

5. Участь у проекті німецько-української співпраці в галузі органічного 
виробництва, відп. Хахула В.С., Козак Л.А., Грабовський М.Б., Богатир Л.В., 
2020 р. 

6. Відбір та навчання студентів факультету в Приморській академії (Слупськ, 
Польща), відп. Горновська С.В., 2020 р. 

7. Співпраця в галузі освітньої та науково-дослідної діяльності та навчально-
методичної роботи з Ріттл-коледжем (Великобританія),  

           відп. Хахула В.С.,Олешко О.Г.,Козак Л.А., 2020 р. 
8. Співпраця в галузі освітньої та науково-дослідної діяльності та навчально-

методичної роботи з Полоцьким державним університетом (Республіка 
Білорусь), відп. Хахула В.С.,Олешко О.Г., Недашківська Т.М.,Олешко О.Г., 
2020 р. 

9. Міжнародна співпраця зі Словацьким аграрним університетом (м. Нітра) та 
АБТФ БНАУ, відп. Хахула В.С., Олешко О.Г., Горновська С.В., Богатир Л.В., 
2020 р. 

10. Участь у короткострокових наукових стипендіях Посольства Франції в 
Україні, відп. Грабовський М.Б., Горновська С.В., 2020 р. 

11. Участь в агрономічному Форумі закладів вищої освіти в Чорногорії, відп. 
Хахула В.С., жовтень 2020 р. 

12. Налагодження співпраці з Посольством Канади в Україні з метою пошуку 
наукових та освітніх грантів, відп. Хахула В.С., 2020 р. 

13. Укладання угоди про співпрацю з Ліонською національною школою 
Vetagrosut, відп. Хахула В.С., Карпук Л.М., 2020 р. 

14. Заключення договору з ТОВ «ТІМАК АГРО Україна» (дочірньою компанією 
французької Групи компаній Roullier), відп. Хахула В.С., Караульна В.М., 
2020 р. 

15. Співпраця факультету з Дебреценським університетом (Угорщина), відп. 
Хахула В.С., зав. кафедрами, 2020 р. 



7 Матеріально-технічна база 1. Укомплектування матеріально-технічної бази для підготовки студентів за 
спеціальністю141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 
відп. Хахула В.С., Трегуб М.І., 2020 р. 

2. Встановити мультимедійне обладнання аудиторіях 1а та 1б наи кафедрі 
механізації, відп. Хахула В.С., Трегуб М.І., 2020 р. 

3. Провести реконструкцію аудиторії № 14 і № 31, відп. Хахула В.С., Лозінський 
М.В, Хрик В.М., 2020 р. 

4. Закласти маточний розсадник лікарських культур, відп. Хахула В.С., Покотило 
І.А., до 01.05.2020 р. 

5. Виготовити стаціонарну теплицю на біостаціонарі (площа 16 м2), відп. 
Роговський С.В., до 01.05.2020 р. 

6. Створення комп’ютерного класу на кафедрі механізації, відп. Трегуб М.І., 
Рубець А.А., 2020 р. 

7. Створити дві навчальні лабораторії для підготовки студентів за спеціальністю 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», відп. Трегуб М.І., 
Василенко О.С., 2020 р. 

8. Створити лабораторію No-till технологій спільно з ТОВ «Мрія» 
Білоцерківського району, відп. Войтовик М.В., Примак І.Д., 2020 р. 

8 Профорієнтаційна робота 1. Створення п’яти консультативних центрів з профорієнтаційної роботи в 
різних регіонах України: 

- м. Олександрія Кіровоградська 18обл.; 
- м. Кам’янка Черкаська 18обл.; 
- м. Фастів Київська 18обл.; 
- м. Овруч Житомирська 18обл.; 
- м. Кременець Тернопільська 18обл. 

відп. Хахула В.С., Лозінська Т.П.,зав. кафедрами,студрада факультету, 2020 р. 
2. Кожному науково-педагогічному працівнику факультету доведено залучити 

до навчання у 2020 році не менше 5 абітурієнтів на перший курс денної 
форми навчання, відп. Хахула В.С., зав. кафедрами. 

9 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, відп. Грабовський М.Б.,Козак Л.А.,Панченко Т.В.,Городецький О.С., 
2020 р. 

2. Науковий супровід вирощування с.-г. культур (згідно плану), відп. зав. 
кафедрами, НПП факультету, 2020 р. 

3. Провести лісовпорядкування в НДЛГ БНАУ, відп. Хрик В.М., Левандовська 
С.М., 2020 р. 



4. Розробка науково-обгрунтованої сівозміни вирощування с/г культур на  НВЦ 
БНАУ, відп. Хахула В.С., зав. кафедрами, Ображій С.В., до 01.01.2020 р. 

5. Розробка проекту благоустрою територій університету та його презентація, 
відп. Хрик В.М., Роговський С.В., до 01.01.2020 р. 

6. Переведення кафедри механізації та електрифікації с.-г. виробництва на 
альтернативне освітлення, відп. Трегуб М.І., до 01.01.2020 р. 

10 Заходи 1. Розробка та організація заходів щодо святкування 100-річчя заснування 
агробіотехнологічного (агрономічного)факультету, відп. Хахула В.С., зав. 
кафедрами, до 01.11.2019 р. 

2. Розробка заходів щодо 100-річчя створення кафедри технологій в рослинництві 
та захисту рослин (рослинництва), відп. Хахула В.С., Грабовський М.Б., до 
01.11.2019 р. 

 
 
 
 
    Декан агробіотехнологічного факультету       В.С.Хахула


