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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ БНАУ НА 2021 РІК 

 

1. Дорожня карта розвитку факультету базується на виконанні 1548 

годин, в які включено основні види робіт науково-педагогічних працівників 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і «Положення про 

організацію освітнього процесу у Білоцерківському НАУ», а саме навчальна, 

наукова, навчально-методична, культурно-виховна та організаційна робота й 

інші трудові обов’язки, виконання яких направлено на забезпечення 

статутної діяльності університету. 

 

1. Освітній процес 

 

№№  

п/п 

Назва заходу Кафедра Відповідальні Термін 

виконання 
1. Підготовка до акредитації 

ОП бакалаврів зі 

спеціальності 141 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» згідно 

Закону України «Про 

вищу освіту» 

Кафедра 

механізації та 

електрифікації 

с.-г. 

виробництва 

Хахула В.С., 

Трегуб М.І., 

Рубець А.М. 

(гарант) 

  

до 

01.09.2021 р. 

2.  Підготовка до акредитації 

ОП бакалаврів зі 

спеціальності 206 

«Садово-паркове 

господарство» згідно 

Закону України «Про 

вищу освіту» 

Кафедра 

садово-

паркового 

господарства 

Хахула В.С., 

Струтинська Ю.В., 

Марченко А.Б. 

(гарант) 

до 

01.09.2021 р. 

3. Підготовка акредитаційної 

справи ОП «Землеустрій 

та кадастр» підготовки 

магістрів зі спеціальності 

193 «Геодезія та 

землеустрій» згідно 

Закону України «Про 

вищу освіту» 

Кафедри 

спеціальності 

«Геодезія та 

землеустрій» 

Хахула В.С., 

Комарова Н.В., 

Гамалій І.П., 

Прядка Т.М. 

(гарант) 

 

до 

01.09.2021 р. 

4. Підготовка акредитаційної 

справи ОС «доктор 

філософії» за 

спеціальністю 201 

«Агрономія» 

Кафедра 

землеробства, 

агрохімії та 

ґрунтознавства; 

кафедра 

генетики, 

селекції та 

Грабовський М.Б., 

Лозінський М.В., 

Філіпова Л.М., 

Качан Л.М., 

Карпук Л.М. 

(гарант) 

до 

01.04.2021 р. 



насінництва; 

кафедра 

технологій у 

рослинництві 

та захисту 

рослин 

5. Участь у пілотному 

проєкті щодо 

впровадження концепції 

підготовки фахівців за 

дуальною формою освіти 

 

 

Всі кафедри 

факультету 
Хахула В.С., 

Городецький О.С.,  

Павліченко А.А., 

Зав. кафедрами 
 

2021 р. 

6. 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 

 

з 01.03.2021 

р. 

7. Створення електронної 

бази даних щодо 

працевлаштування 

випускників в Україні та 

за кордоном та сайту 

працевлаштування 

Деканат, 

зав. кафедрами 

Остренко М.В., 

зав. кафедрами 

 

до 

01.03.2021 р. 

8. Створення навчальної бази 

для підготовки робітничої 

професії лісорубів 

Кафедра 

лісового 

господарства 

Хахула В.С., 

Хрик В.М. 

до 

01.09.2021 р. 

9. Створення 

міжкафедральної 

навчальної лабораторії з 

питань охорони праці та 

протипожежної безпеки 

Кафедра 

лісового 

господарства 

Хахула В.С., 

Хрик В.М. 

до 

01.09.2021 р. 

10. Організація та проведення 

навчання з підвищення 

кваліфікації інженерів-

землевпорядників 

Кафедра 

управління 

земельними 

ресурсами та 

кадастру 

Хахула В.С., 

Прядка Т.М., 

Комарова Н.В. 

2021 р. 

 

2. Наукова діяльність 
1.  Подання теми науково-

дослідної робота за 

державним замовленням: 

«Інтегроване відтворення 

лісових ресурсів в 

контексті запобігання 

деградації земель степової 

і лісостепової зон 

України» (1 млн. 800 тис.) 

Кафедра 

лісового 

господарства 

Хахула В.С., 

Хрик В.М. 

до 

15.04.2021 р. 

2. Подання теми науково-

дослідної робота за 

державним замовленням: 

«Розроблення 

Кафедра 

механізації та 

електрифікації 

с.-г. 

Хахула В.С., 

Трегуб М.І. 

до 

15.04.2021 р. 



високоенергоефективного 

комплексу 

поновлювальних 

енергоджерел 

децентралізованого 

енергозабезпечення з 

водневим 

енергоакумулюванням»  

(1 млн. 500 тис.) 

виробництва 

3. Розробка теми наукових 

досліджень щодо сталого 

розвитку 

землевпорядкування 

України  

Кафедра 

управління 

земельними 

ресурсами та 

кадастру 

Хахула В.С., 

Третяк А.М., 

Третяк В.М., 

Прядка Т.М. 

до 

01.03.2021 р. 

4. Виконання науково-

дослідної роботи за 

ініціативною тематикою, 

зареєстрованою в 

УкрІНТЕІ «Підвищення 

продуктивності сортів і 

гібридів соняшнику в 

умовах правобережного 

Лісостепу України» 

Кафедра 

землеробства, 

агрохімії та 

ґрунтознавства 

Карпук Л.М. 2021 р. 

5. Виконання науково-

дослідної роботи за 

ініціативною тематикою, 

зареєстрованою в 

УкрІНТЕІ «Вплив 

елементів технології 

вирощування на 

продуктивність гороху у 

правобережному 

Лісостепу України» 

Кафедра 

землеробства, 

агрохімії та 

ґрунтознавства 

Карпук Л.М. 2021 р. 

6. Виконання науково-

дослідної роботи за 

ініціативною тематикою, 

зареєстрованою в 

УкрІНТЕІ «Удосконалення  

елементів технології 

вирощування сої у 

правобережному 

Лісостепу України» 

Кафедра 

землеробства, 

агрохімії та 

ґрунтознавства 

Карпук Л.М. 2021 р. 

7. Виконання науково-

дослідної роботи за 

ініціативною тематикою, 

зареєстрованою в 

УкрІНТЕІ «Удосконалення  

технології вирощування 

гібридів кукурудзи в 

умовах правобережного 

Лісостепу України» 

 

Кафедра 

землеробства, 

агрохімії та 

ґрунтознавства 

Карпук Л.М. 2021 р. 



8. Виконання науково-

дослідної роботи за 

ініціативною тематикою, 

зареєстрованою в 

УкрІНТЕІ «Наукове  

обґрунтування адаптивних 

і ресурсозберігаючих 

технологій вирощування 

сільськогосподарських та 

біоенергетичних культур в 

умовах центрального 

Лісостепу України» 

Кафедра 

технологій у 

рослинництві 

та захисту 

рослин 

Грабовський М.Б. 2021 р. 

9.  Виконання науково-

дослідної роботи за 

ініціативною тематикою, 

зареєстрованою в 

УкрІНТЕІ «Фізіологічні 

основи постасептичної 

адаптації деревних 

рослин» 

Кафедра 

лісового 

господарства 

Мацкевич В.В. 2021 р. 

10. Виконання науково-

дослідної роботи за 

ініціативною тематикою, 

зареєстрованою в 

УкрІНТЕІ «Удосконалення 

існуючих та розробка 

нових технологічних 

прийомів 

мікроклонального 

розмноження 

горіхоплідних культур» 

Кафедра 

лісового 

господарства 

Мацкевич В.В. 2021 р. 

11. Створення трьох 

навчально-наукових 

лабораторій 

«Електроприводні 

сільськогосподарські та 

переробні машини і 

механізми» 

Кафедра 

механізації та 

електрифікації 

с.-г. 

виробництва 

Хахула В.С., 

Трегуб М.І. 

 

до 

01.09.2021 р. 

12. Створення науково-

дослідної лабораторії 

відтворення лісових 

ресурсів 

Кафедра 

лісового 

господарства 

Хахула В.С., 

Хрик В.М. 

до 

01.09.2021 р. 

13. Науково-технічна 

співпраця згідно договору 

з космічною агенцією 

України щодо 

дистанційного зондування 

Землі для впорядкування 

землекористування 

об’єднаних територіальних 

громад 

 

Кафедри 

факультету 

спеціальностей: 

Агрономія, 

Геодезія та 

землеустрій, 

Лісове 

господарство 

Хахула В.С. 2021 р. 



14. Пошук та отримання 

міжнародних наукових 

грантів на кожній кафедрі 

факультету 

Кафедри 

факультету 

Хахула В.С., 

зав. кафедрами 

2021 р. 

15. Підготовка до друку і 

видання навчально-

методичних матеріалів 

згідно планів роботи 

кафедр на 2021 р. 

Всі кафедри Зав. кафедри 2021 р. 

16. Перегляд, уточнення та 

затвердження тематики 

наукових досліджень НПП 

факультету 

Кафедри 

факультету 

Зав. кафедрами до 

15.02.2021 р. 

17. Укладання угоди про 

науково-технічну 

співпрацю з державними 

підприємствами: 

«Ржищівське лісове 

господарство», «Канівське 

ЛГ», «Богуславське ЛГ», 

«Білоцерківське ЛГ», 

«Київлісозахист» 

Кафедра 

лісового 

господарства 

Хрик В.М. до 

01.03.2021 р. 

18. Впровадження науково 

обґрунтованої технології 

вирощування проса на 

НВЦ та дослідному полі 

БНАУ 

Кафедра 

технологій у 

рослинництві 

та захисту 

рослин 

Покотило І.А. 2021 р. 

19. Створення дорожньої 

карти проведення науково-

практичних конференцій 

усіх рівнів у 2021 р. 

(згідно плану) 

Кафедри 

факультету 

Хахула В.С., 

зав. кафедрами 

до 

10.02.2021 р. 

20.     

     

 Наукові публікації в 
періодичних виданнях, які 

включені до 

науковометричних баз, 
рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection 
(згідно плану) 

 

 

Кафедри 

факультету 

Хахула В.С., 

зав. кафедрами 

2021 р.-  

8 статей 

 

 Проведення міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Сучасна 

землевпорядна наука: 

сьогодення та перспективи 

розвитку» 

Кафедра 

управління 

земельними 

ресурсами та 

кадастру, 

Кафедра 

геодезії, 

картографії та 

землеустрою 

Гамалій І.П., 

Прядка Т.М., 

Гладилін  

 

березень 

2021 р. 



 

 Проведення міжнародної 

науково-практичної 

конференції з питань 

органічного виробництва 

Кафедра 

технологій у 

рослинництві 

та захисту 

рослин 

Грабовський М.Б. 

 

квітень 

2020 р. 

 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 

2021 р. 

 Наукові публікації у 

фахових виданнях (згідно 

плану) 

Кафедри 

факультету 

Хахула В.С., 

зав. кафедрами 

2021 р. 

 

 Розробити госпдоговірні 

тематики щодо залучення 

коштів на розвиток кафедр 
факультету 

Кафедра 

технологій у 

рослинництві 

та захисту 

рослин 

Грабовський М.Б. 

 

2021 р. –  

150 тис. 

 

 Розробити госпдоговірні 
тематики щодо залучення 

коштів на розвиток кафедр 

факультету 

Кафедра 

генетики, 

селекції та 

насінництва  

Лозінський М.В. 2021 р. –  

60 тис. 

 

 Розробити госпдоговірні 
тематики щодо залучення 

коштів на розвиток кафедр 

факультету 

Кафедра 

землеробства, 

агрохімії та 

ґрунтознавства  

Примак І.Д. 2021 р. –  

60 тис. 

 

 Розробити госпдоговірні 

тематики щодо залучення 
коштів на розвиток кафедр 

факультету 

Кафедра 

лісового 

господарства 

Хрик В.М. 2021 р. –  

30 тис. 

 

 Розробити госпдоговірні 
тематики щодо залучення 

коштів на розвиток кафедр 

факультету 

Кафедра 

садово-

паркового 

господарства 

Марченко А.Б. 2021 р. –  

70 тис. 

 

 Розробити госпдоговірні 

тематики щодо залучення 
коштів на розвиток кафедр 

факультету 

Кафедра 

механізації та 

електрифікації 

с.-г. 

виробництва 

Трегуб М.І. 2021 р. –  

30 тис. 

 

 Розробити госпдоговірні 

тематики щодо залучення 

коштів на розвиток кафедр 
факультету 

Кафедра 

управління 

земельними 

ресурсами та 

кадастру 

Прядка Т.М. 2021 р. –  

30 тис. 

 

 Розробити госпдоговірні 

тематики щодо залучення 
коштів на розвиток кафедр 

факультету 

Кафедра 

геодезії, 

картографії та 

землеустрою 

Гладилін  2021 р. –  

20 тис. 

 



 

 Створення та реєстрація 

дорадницького центру з 

актуальних питань 

рослинництва, 

кормовиробництва, 

землеробства, 

плодівництва,овочівництва 

та ландшафтного дизайну 

Кафедри 

факультету 

Хахула В.С. 

 

до 

01.09.2021 р. 

 

3. Кадрова політика 
1. Залучення завідувача 

кафедрою геодезії, 

картографії  та 

землеустрою 

Кафедра 

геодезії, 

картографії  та 

землеустрою 

 

Хахула В.С. 2021 р. 

2.  Залучення двох викладачів 

для проведення 

практичних занять на 

кафедру 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

Кафедра 

механізації та 

електрифікації 

с.-г. 

виробництва 

Хахула  В.С., 

Трегуб М.І. 

 

до 

01.09.2021 р. 

3. Залучення одного 

викладача на кафедру 

механізації та 

електрифікації с.-г. 

виробництва 

Кафедра 

механізації та 

електрифікації 

с.-г. 

виробництва 

Хахула  В.С., 

Трегуб М.І. 

 

до 

01.09.2021 р. 

4. Підготовка в аспірантурі / докторантурі, отримання вчених звань 

1. Захист докторської 

дисертації  

Кафедра 

лісового 

господарства 

Мацкевич В.А. Січень  

2021 р. 

2. Захист докторської 

дисертації 

Кафедра 

генетики, 

селекції та 

насінництва 

Лозінський М.В. Жовтень 

2021 р. 

3. Захист кандидатської 

дисертації 

Кафедра 

лісового 

господарства 

Врублевський А.Т.. Жовтень 

2021 р. 

4. Захист кандидатської 

дисертації 

Кафедра 

землеробства, 

агрохімії та 

ґрунтознавства 

Поляков В.І. Жовтень 

2021 р. 

5. Захист кандидатської 

дисертації 

Кафедра 

технологій у 

рослинництві 

та захисту 

рослин 

 

 

 

Горновська С.В. Травень 

2021 р. 



6. Захист кандидатської 

дисертації 

Кафедра 

лісового 

господарства 

Кімейчук І.В. Червень 

2021 р. 

7. Отримання вченого звання 

професора 

Кафедра 

механізації та 

електрифікації 

с.-г. 

виробництва 

Трегуб М.І. 2021 р. 

8. Отримання вченого звання 

професора 

Кафедра 

технологій у 

рослинництві 

та захисту 

рослин 

 

 

Грабовський М.Б. 2021 р. 

9. Отримання вченого звання 

професора 

Кафедра 

садово-

паркового 

господарства 

Іщук Л.П. 2021 р. 

10. Отримання вченого звання 

доцента 

Кафедра 

генетики, 

селекції та 

насінництва 

Вдовиченко Ж.В. 2021 р. 

11. Отримання вченого звання 

доцента 

   

 

1. 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 

Кафедра 

технологій у 

рослинництві 

Горновська С.В. 2020 р. 



(Слупськ, Польща) та захисту 

рослин 

8. Співпраця в галузі 

освітньої та науково-

дослідної діяльності та 

навчально-методичної 

роботи з Ріттл-коледжем 

(Великобританія) 

Кафедра 

технологій у 

рослинництві 

та захисту 

рослин; 

кафедра 

садово-

паркового 

господарства; 

кафедра 

лісового 

господарства 

Хахула В.С., 

Олешко О.Г., 

Козак Л.А., 

Хрик В.М 

2020 р. 

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 

Україна» (дочірньою 

компанією французької 

Групи компаній Roullier) 

АБТФ Хахула В.С., 

Караульна В.М. 

2020 р. 

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. 

2. Підвищення кваліфікації НПП 
1. Розроблення графіку щодо 

стажування зав. кафедрами 

факультету в провідних 

закладах вищої освіти 

Деканат 

 

Хахула В.С. 2020 р. 



України та за кордоном 

відповідно до 

спеціальностей 

 

 

 

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. 

3. 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. 

Трегуб М.І., 

Рубець А.А. 

2020 р. 



виробництва 

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 

до 

01.06.2020 р. 



факультету 

 

 

 

 

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 

 


