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Метою програми розвитку біолого-технологічного факультету є 

змінення 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 програма 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. 

Стратегічні напрями розвитку 

Забезпечити інноваційний прорив на якісно новий рівень 

науковоосвітньої діяльності, що передбачає:  

1) вдосконалення та розвиток освітнього процесу відповідно до потреб 

ринку 2022-2025 р.; 

2) акредитація освітніх програм першого бакалаврського рівня «162 – 

Біотехнологія та біоінженерія», «204 – технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва» 2025 р.;  

акредитація освітніх програм другого магістерського рівня «204 – 

технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 2024 р. та «181 

– харчові технології» 2025 р. 

3) диверсифікація освітньої та наукової діяльності, що передбачає 

відкриття нових спеціальностей в рамках ліцензованих спеціальностей; 

- відкриття спеціальності «241 - Готельно-ресторанна справа» 2023 р.;  

4) персоніфікована робота з абітурієнтом з використанням усіх форм 

комунікаційної взаємодії:  

- агітаційні виступи;  

- круглі столи;  

- соціальні мережі;  

- поліграфічна та відеопродукція, залучення до заходів, що проводяться 

факультетом та університетом 2022-2025рр.; 

5) розробка стратегічних планів роботи кафедр на факультеті з метою 

удосконалення науково-дослідної діяльності та впровадження наукових 

розробок у виробництво 2022-2025 р.;  
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6) доведення результатів професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників на факультеті до вимог відповідності кваліфікації відповідних 

спеціальностей та відповідності ліцензійним умовам, а саме пункту 38. 

«Досягнення у професійній діяльності» 2022-2025рр.; 

7) створення системи управління якістю освітніх послуг факультету, 

постійний розвиток і вдосконалення баз навчальних та виробничих практик і 

системи професійної підготовки із залученням представників бізнес-структур, 

в т.ч посилення концепції «дуальної освіти» на факультеті 2022-2025р.;  

8) розвиток зв'язків з вітчизняними та зарубіжними університетами, 

розробка і реалізація механізмів обміну викладачів та студентів за програмою 

«Подвійний диплом» 2022-2025рр.; 

9) активізація та використання наукових досліджень факультету у 

процесі навчання та впровадження результатів у соціальну сферу та практичну 

діяльність 2022-2025рр.; 

10) модернізація матеріально-технічної бази на факультеті 2021-2025рр. 

 

Удосконалення системи управління факультетом 

1. Активізувати роботу автоматизованої системи електронного 

документообігу на базі інформаційних технологій та постійно 

удосконалювати роботу системи Moodle з метою аналізу навчального, 

наукового та виховного процесів, контролю виконання рішень.  

Відп. : Федорченко М.М., Король А.П. 

2. Провести 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. Чернюк С.В., постійно 

3. Розвивати демократичні процедури обговорення і прийняття рішень 

щодо перспектив розвитку факультету шляхом заслуховування звітів 

завідувачів кафедр на розширених засіданнях Вченої ради факультету, з 

урахуванням думки представників ради роботодавців та студентського 

самоврядування. 

Відп. Чернюк С.В., постійно 

4. Підвищувати вплив ради роботодавців на формування планів 

стратегічного розвитку факультету, розвиток співробітництва і приватного 

партнерства, спрямованих на удосконалення навчально-матеріальної бази.  

Відп. Чернюк С.В., члени ради роботодавців, постійно 

 

Підвищення якості освітніх послуг 

1. Здійснювати заходи щодо дотримання ліцензійних умов за всіма 

спеціальностями в межах повноважень факультету. Проводити заходи щодо 

збереження ліцензованих обсягів набору студентів. 

Відп.: Чернюк С.В. та усі НПП факультету, постійно. 
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2. Докорінні зміни у житті країни (пандемія, військовий стан) 

зумовлюють необхідність нового підходу до підготовки майбутніх технологів 

з виробництва та переробки продукції тваринництва, харчових технологів та 

біотехнологів. Необхідно спрямувати роботу кафедр на удосконалення 

розробки освітніх програм за вимогами сьогодення, формуванні відповідних 

компетентностей, професійної та академічної кваліфікації. Відповідно 

необхідно обов‘язково здійснювати системний аналіз ринку праці, визначати 

нормативні освітні компоненти та вибіркові, які вивчаються під час здобуття 

аналогічних спеціальностей у провідних університетах Європи, забезпечувати 

співпрацю із стейкхолдерами, здійснювати постійний моніторинг якості 

навчання через анкетування студентів. 

Відп.: Чернюк С.В., гаранти ОП, зав.кафедрами, група зі змісту та якості 

освіти 2022-2025 рр. 

 

3. Посилення розвитку спеціальності «162 - Біотехнологія та 

біоінженерія» та відкриття нової спеціальності «241 - Готельно-ресторанна 

справа» в межах ліцензованого обсягу; 

Відп.: Чернюк С.В., та робоча група. 

 Реєстрація у ЄДБО спеціальності – 241 у 2023р. 

 

4. Для забезпечення ранньої адаптації випускників на первинних 

посадах і отримання першого робочого місця запровадити в освітній процес 

форми дуальної освіти та систему наскрізних та безперервних програм 

практик.  

Відп.: Федорченко М.М., зав.кафедрами 2022-2023 рр. 

 

5. 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, дні відкритих 

дверей, круглі столи. 

Відп.: Чернюк С.В., Федорченко М.М. початок навчального року. 

 

6. Підвищення якості освітнього процесу на факультеті здійснюється 

через запровадження технологій інноваційного навчання, оновлення змісту 

начальних програм, лекцій, практичних занять, семінарів, лабораторних робіт, 

підготовку та видання сучасних підручників і навчальних посібників.  

Відп.: Чернюк С.В., усі НПП факультету, постійно. 

 

1. Освітній процес 

№ 

п/п 

Назва заходу Кафедра Відповідальні Термін 

виконання 

1. Забезпечувати навчальний 

процес на рівні державних 

Усі кафедри  НПП кафедри Постійно  
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стандартів освіти виконанням 

щорічного навантаження, 

передбаченого «Законом 

України про вищу освіту» 

2. Імплементувати «Закону 

України про вищу освіту» у 

навчальний процес, з цією 

метою: 

     - сформувати навчально-

методичні комплекси з усіх 

закріплених за  кафедрою 

дисциплін; 

     - розробити робочі навчальні 

програми з урахуванням 

кількості кредитів та обсягу 

годин у одному кредиті 

відповідно до «Положення про 

планування та облік 

навантаження науково-

педагогічних працівників»; 

     - розробити комплекти тестів 

(у текстовому і електронному 

варіантах) для модульного і 

підсумкового контролю знань; 

     - розробити інструктивно-

методичні матеріали (методичні 

вказівки, робочі зошити, 

методичні розробки до 

самостійної роботи, 

індивідуальні завдання) з усіх 

дисциплін, закріплених за 

кафедрою; 

Усі кафедри НПП кафедри 

 

Щорічно  

до 01.09. 

3. Розробити ОПП за напрямками 

підготовки фахівців ОК 

«бакалавр», «магістр». Взяти 

участь у формуванні блоку 

дисциплін для вільного вибору 

студентом з врахуванням 

потреб виробництва 

 

 

Усі кафедри 

 

 

Гаранти ОП, 

група зі змісту 

та якості 

освіти, НПП 

кафедри 

 

 

Щорічно  

до 1.09 

4. Постійно працювати над 

впровадженням інноваційних 

технологій освітнього процесу 

(в тому числі за умов 

дистанційного навчання) з 

використанням мультимедійних 

програм та комп’ютерної 

техніки, що потребує 

розширення бази комп’ютерів, 

їх підключення до мережі 

Internet. 

Усі кафедри НПП кафедри 

 

Постійно 

5. Розробити і включити до НМК 

програми проходження 

Усі кафедри Зав кафедри та 

усі НПП 

01.02.2022р 
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студентами виробничої 

практики. 

6 Для поглиблення теоретичної і 

практичної підготовки 

спеціалістів і магістрів 

перезаключити договори про 

творчу співпрацю кафедри з 

підприємствами  щодо 

проведення занять в умовах 

виробництва: ТДВ «Терезине», 

ТОВ «Острійківське"   

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Луценко М.М. 

Борщ О.В. 

Ліскович В.А. 

Косіор Л.Т. 

Пірова Л.В. 

Король А.П. 

Безпалий І.Ф. 

Борщ О.О. 

Ластовська І.О. 

2022-2025 

Для поглиблення теоретичної і 

практичної підготовки 

бакалаврів і магістрів 

підтримувати робочі стосунки з 

організаціями в межах 

договорів про творчу співпрацю 

кафедри з підприємствами щодо 

проведення занять в умовах 

виробництва, а саме: 

- ТОВ «Чорнобайпродсервіс»; 

- ТОВ «Грегут» 

- ТОВ «ВЕТЕКО»; 

- ТОВ «Дальриба»; 

- ТОВ «Українська креветка». 

При завершенні терміну 

договорів здійснювати роботу 

стосовно їх своєчасного 

перезаключення. 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Балацький 

Ю.О. 

Малина В.В. 

Гришко В.А. 

Бондаренко 

Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

Шороку  

до 

01.09.2025 р. 

7 Викладання окремих тем із 

дисципліни «Розведення с.-г. 

тварин» англійською мовою 

Кафедра 

генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 

Ставецька Р.В. 01.09.2024 

Для професійного навчання 

іноземних студентів на кафедрі 

підготувати тексти лекцій 

англійською мовою з 

дисциплін: «Проектування та 

будівництво підприємств з 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва»;  

«Санітарія та гігієна в 

рибництві»; 

 «Основи промислового 

будівництва та сантехніки»; 

 

«Етологія тварин»; 

«Санітарія та гігієна харчових 

виробництв» 

 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

 

 

 

 

 

Гришко В.А. 

 

 

Гришко В.А. 

 

 

Гришко В.А. 

 

Бондаренко 

Л.В. 

Бондаренко 

Л.В. 

 

 

 

 

До 

01.09.2024 р 

 

До 

01.09.2025 

 

 

До 

01.09.2024 

До 01.09.2024 

До 01.09.2025 
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8. Розміщення оновлених 

конспектів лекції та презентацій 

з дисциплін кафедр для 

самостійної роботи і 

дистанційного навчання 

студентів на навчально-

інформаційному порталі 

MOODLE 

Усі кафедри НПП Постійно 

9. Аналіз успішності студентів за 

результатами атестації і робота 

щодо покращення 

результативності навчання 

Усі кафедри Куратор курсу, 

наставники 

груп 

Постійно 

10 Оформлення і затвердження 

річних індивідуальних планів 

роботи кожним науково-

педагогічним працівником 

кафедри загальним обсягом 

1548 годин з урахуванням 

навчального навантаження до 

600 годин  

Усі кафедри НПП  2022-2025рр. 

11 Забезпечити на 95-100 % 

навчальний процес з дисциплін 

кафедри необхідними 

ресурсами, у тому числі 

підручниками, посібниками і 

довідниками (комплектування 

бібліотеки), методичними 

вказівками, робочими зошитами 

та мультимедійними 

програмами. 

Усі кафедри НПП кафедри 2022-2025рр 

12 Розробка та впровадження 

робочих програм та навчально-

методичних комплексів при 

підготовці здобувачів вищої 

освіти ОР «бакалавр» та 

«магістр» згідно вимог МОН 

Усі кафедри НПП кафедри 2022-2025рр 

13 Написання монографії –

«Кормові добавки в годівлі 

тварин»; 

 

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Бомко В.С. До 2023 року 

Підготувати та видати 

монографію «Екологічні 

біотехнології “зеленого” 

синтезу наночастинок металів, 

оксидів металів, металоїдів та їх 

використання» 

Хімія Цехмістренко 

С.І.,  

2023р 

Підготувати та видати 

навчальний посібник для 

студентів напряму підготовки 

204 «Технологія виробництва та 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

Каркач П.М. до 01.09.23 
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переробки продукції 

тваринництва» з дисципліни 

«Інноваційні технології 

виробництва продукції 

птахівництва» 

птахівництва 

та свинарства   

Підготувати та видати 

навчальний посібник для 

студентів напряму підготовки 

204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва» з дисципліни 

«Методологія та організація 

наукових досліджень» «Сучасне 

птахівництво» 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства  

Соболєв О.І. до 01.12.24 

 

Опублікування навчального 

посібника із дисципліни, яка 

викладається на кафедра 

генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 

всі НПП 

кафедри 

до червня 

2023 

Підготувати та видати 

навчальний посібник з 

дисципліни «Гігієна та 

добробут 

тварин» для здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 204 – 

технологія виробництва та 

переробки продукції тварин-

ництва 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Малина В.В. 

Гришко В.А. 

Балацький 

Ю.О. 

Бондаренко 

Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

До 

01.09.2023 р. 

14 Придбання хімічних реактивів 

для ведення на високому 

якісному рівні лабораторно-

практичні заняття з дисциплін, 

що викладаються на кафедрі. З 

цією метою: 

 виконувати лабораторні роботи 

з дисциплін, що викладаються 

на кафедрі з урахуванням 

потреб виробництва (біохімія у 

тваринництві, гідрохімія, 

біохімія молока та 

молокопродуктів, біохімія м’яса 

та м’ясопродуктів, 

біогеохімія),окремі практичні 

заняття з дисциплін біохімія 

молока та молокопродуктів, 

біохімія м’яса та 

м’ясопродуктів, біогеохімія 

проводити в умовах 

виробництва. 

Хімії Цехмістренко 

С.І.,  

Поліщук В.М.,  

Поліщук С.А.,  

Пономаренко 

Н.В., 

Гаюк Н.В.  

 

 

Постійно 

Придбання хімічних реактивів 

для проведення лабораторно-

практичних занять з дисциплін, 

що викладаються на кафедрі. 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Балацький 

Ю.О. 

Малина В.В. 

Гришко В.А. 

Шороку  

до 

01.09.2025 р. 
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Окремі практичні заняття з 

дисциплін: «Гігієна та добробут 

тварин»; «Санітарно-гігієнічні 

вимоги до виробництва і 

переробки продукції тварин-

ництва»; «Профілактика хвороб 

тварин»; «Біологія продуктивно-

сті сільськогосподарських тва-

рин»; 

«Санітарія та гігієна в 

рибництві»; «Етологія тварин»; 

«Санітарія та гігієна харчових 

виробництв» 

«Проектування підприємств з 

основами САПР»; «Процеси та 

апарати харчових виробництв»; 

проводити в умовах 

виробництва. 

Бондаренко 

Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

15 Участь у державних науково-

практичних  проектах і 

конкурсах грантів, що 

проводяться міністерствами, 

відомствами та науковими 

фондами. Пошук контактів із 

для проведення наукової 

співпраці з іноземними 

науковими установами  на цих 

сайтах: gurt.org.ua; 

biggggidea.com; civicua.org 

Усі кафедри НПП кафедри Постійно 

16 Підготувати та видати 

навчальний посібник для 

студентів напряму підготовки 

181 «Харчові технології» з 

дисципліни «Санітарія та гігієна 

харчових виробництв»; 

«Проектування підприємств з 

основами САПР»; 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Бондаренко 

Л.В. 

 

 

 

Федорченко 

М.М. 

До 

01.09.2025 р. 

 

 

До 

01.09.2025 р. 

17 Вивчати та постійно 

удосконалювати знання з 

іноземних мов. Готувати та 

читати іноземною мовою одну 

лекцію (практичне) у кожному 

поточному навчальному році 

Усі кафедри  НПП кафедри Один раз на 

рік 

до 2025р. 

Вивчати та постійно 

удосконалювати знання з 

іноземних мов. Проводити 

іноземною мовою не менше 

однієї лекції (практичного 

заняття) у кожному 

навчальному семестрі 

Кафедра 
ХТіТППТ 

Гребельник 

О.П. 

Наріжний С.А. 

Федорук Н.М. 

Цехмістренко 

О.С. 

 

щороку 
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18 Проведення виїзних практичних 

занять на птахівничих  

підприємствах області 

 

 

 

 

Проведення виїзних практичних 

занять на рибницьких 

підприємствах області 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Каркач П.М. 

(виїзні заняття 

з дисципліни 

«Технологія 

виробництва 

продукції 

птахівництва») 

Соболєв О.І.  

(виїзні заняття 

з дисципліни 

«Технологія 

виробництва 

продукції 

аквакультури») 

з 01.09.23  

до 

30.11.23 

 

 

 

 

з 01.09.23  

до 

15.11.23 

Проведення виїзних практичних 

занять на тваринницьких 

фермах з сучасними 

технологіями: 

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Луценко М.М. 

Борщ О.В. 

Ліскович В.А. 

Безпалий І.Ф. 

Ластовська І.О. 

2022-2025 

за 

домовленістю 

Проведення виїзних практичних 

занять на підприємствах 

харчової галузі області, з якими 

укладено договори про 

співпрацю. 

Кафедра 
ХТіТППТ 

Калініна Г.П. 

Гребельник 

О.П. 

Наріжний С.А. 

щороку 

Проведення виїзних практичних 

занять в умовах підприємств 

харчової промисловості. 

 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Малина В.В. 

Гришко В.А. 

Бондаренко 

Л.В. 

Федорченко 

М.М 

Шороку  

до 

01.09.2025 р. 

19 Вивчати та постійно 

удосконалювати знання з 

іноземних мов 

Генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 

Всі НПП 

кафедри 
2023-2025р 

20 Розробка пакетів тестів та 

екзаменаційних питань  для 

державного кваліфікаційного 

іспиту з дисциплін, що 

викладаються на кафедрі при 

підготовці здобувачів вищої 

освіти другого рівню «магістр» 

за спеціальністю 204 – 

технологія  виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва, 181 – харчові 

технології 

Безпечності 

та якості 

харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

Мерзлова Г.В. 

Надточій В.М. 

Щорічно 

Розробка пакетів тестів та 

екзаменаційних питань для 

державного кваліфікаційного 

іспиту з дисциплін, що 

викладаються на кафедрі при 

підготовці здобувачів вищої 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Малина В.В. 

Гришко В.А. 

Федорченко 

М.М. 

Шороку  

до 

01.09.2025 р. 
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освіти бакалаврського та 

магістерського рівнів вищої 

освіти за спеціальністю 204 – 

технологія виробництва та 

переробки продукції тварин-

ництва 

21 Сприяння запровадженню 

дуальної освіти 

Генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 

Сприяння 

заключенню 

договорів між 

роботодавцем і 

студентом 

(Клопенко Н.І.) 

2023-2025р 

23 Розробити нові навчальні плани 

та робочі програми з усіх 

дисциплін, які викладаються на 

кафедрі. 

Усі кафедри НПП кафедри До 01.09. 

щорічно 

22 Розробити нові методичні 

вказівки для самостійної 

роботи студентів з дисциплін:  

- Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Експертиза та 

ідентифікація харчових 

продуктів»  

- Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Технологічне 

обладнання харчових 

виробництв»  

- Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Основи 

кріогенних та сушильних 

технологій» 

- Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Стандартизація, 

сертифікація та метрологія»  

- Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Технологія 

переробки риби» 

- Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Технологія 

продуктів забою » 

- «Безпека товарів та довкілля» 

- Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Технохі-мічний 

контроль виробни-цтва 

харчових продуктів 

Безпечності 

та якості 

харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

 

 

 

Мерзлова Г.В. 

 

 

 

 

Надточій В.М. 

 

 

 

Качан А.Д. 

 

 

 

Білий В.Ю. 

 

 

 

Недашківська 

Н.В.  

 

 

Недашківський 

В.М.  

 

Роль Н.В. 

 

Цебро А.Д.  

 

 

 

 

Слюсаренко 

С.В. 

 

 

 

До 2023 

 

 

 

 

До 01.09.2022 

 

 

 

До 01.09.2022 

 

 

До 01.09.2022 

 

 

 

 

До 01.09.2022 

 

 

 

До 01.09.2022 

 

до 2023р 

 

До 01.09.2022 

 

До 1.11.2022 

До 1.11.2023 

 

До 1.11.2024 
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- Методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни:  

«Основи товарознавства»; 

“Добавки та інгредієнти в 

харчових продуктах” 

«Проектування та 

впровадження новітніх 

технологій». 

та розмістити їх у системі 

MOODLE. 

Розробити нові навчальні плани 

та робочі програми з дисциплін, 

що читаються на кафедрі. 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Каркач П.М.  

та всі члени 

кафедри 

до 01.09.23 

23 Розробити нові методичні 

вказівки для самостійної роботи 

студентів з дисциплін:  

- «Санітарно-гігієнічні вимоги 

до виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

- «Санітарія та гігієна в 

рибництві»; 

- «Поведінка тварин»; 

 

- «Проектування підприємств з 

основами САПР»; 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Малина В.В. 

 

 

 

Гришко В.А. 

 

Бондаренко 

Л.В. 

 

Федорченко 

М.М. 

До 

01.09.2023 р. 

 

До 

01.09.2023 р. 

 

До  

01.01.2023 р. 

До 

01.01.2023 р. 

24 Підготовка та оновлення 

навчально-методичні 

комплекси – з дисциплін. 

 

Безпечності та 

якості 

харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

НПП кафедри Щорічно  

до 01.09 

Підготувати навчально-

методичні комплекси  з 

дисциплін: 

- «Технологія виробництва 

продукції аквакультури»,  

- «Методологія та організація 

наукових досліджень» 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Соболєв О.І. 

(2 навчально-

методичних 

комплекси)  

до 01.09.23 

Розробити навчально-методичні 

комплекси для дисциплін 

третього освітньо-наукового 

рівня вищої освіти:  

- «Забезпечення зростання 

генетичного потенціалу с.-г. 

тварин»,  

- «Організація селекційного 

процесу у тваринництві та 

Генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 
Ставецька Р.В. 

 
2022-2023рр 
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принципи оцінки племінної 

цінності тварин»,  

- «Генетика і селекція 

відтворення і резистентності 

тварин», 

- «Генетика і селекція поведінки 

тварин» 

Оновити навчально-методичні 

комплекси з дисциплін: 

- «Гігієна та добробут тварин»;  

- «Санітарно-гігієнічні вимоги 

до виробництва і переробки 

продукції тваринництва»;  

- «Профілактика хвороб 

тварин»; - «Біологія 

продуктивності 

сільськогосподарських тварин» 

-«Проектування та будівництво 

підприємств з виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва»;  

-«Санітарія та гігієна в 

рибництві»; 

- «Основи промислового 

будівництва та сантехніки»; 

- «Гігієна тварин»; 

- «Етологія тварин»; 

- «Санітарія та гігієна харчових 

виробництв»; 

- «Проектування підприємств з 

основами САПР»; 

- «Процеси та апарати харчових 

виробництв»; 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

 

Малина В.В. 

 

 

 

Малина В.В., 

Гришко В.А 

 

Гришко В.А 

 

Бондаренко 

Л.В. 

Бондаренко 

Л.В. 

Бондаренко 

Л.В. 

 

 

Федорченко 

М.М. 

 

Федорченко 

М.М. 

До 

01.09.2024 р. 

 

 

 

До 

01.09.2024 р. 

До 

01.09.2024 р. 

До 

01.09.2024р. 

До 

01.09.2024р. 

До 

01.09.2024р. 

 

 

До 

01.09.2024р. 

 

До 

01.09.2024р. 

25 Підготувати конспекти лекцій 

та лабораторно-практичних 

занять для викладання 

дисциплін «Біохімія тварин» 

(Поліщук В.М.) «Біогеохімія»  

(Пономаренко Н.В.) на 

англійській мові для викладання 

іноземним студентам 

Хімія Цехмістренко 

О.С., 

Поліщук В.М.,   

Пономаренко 

Н.В. 

 

До 01.09.2023 

р. 

 

 

2. Підвищення ефективності науково-дослідної діяльності 

1. Спрямувати наукову та інноваційну діяльність факультету на 

досягнення конкурентоздатних наукових та науково-прикладних результатів, 

їх застосування та впровадження у комерційну сферу, а також під час 

підготовки бакалаврів і магістрів. 

Відп. декан Чернюк С.В., зав.кафедрами постійно  
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2. Розробити стратегічні плани кафедр на факультеті щодо науково-

дослідної діяльності, цільової підготовки докторів, кандидатів наук із 

врахуванням перспективи розвитку освітнього процесу й наукових 

досліджень.  

Відп. зав. кафедрами до 01.09 щорічно. 

3. Впроваджувати результати наукових досліджень викладачів 

факультету у навчальний процес, застосовувати і розвивати їх у магістерських 

(бакалаврських) та курсових роботах, під час підготовки студенів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямків, що 

викладаються на факультеті. Здійснювати їх оприлюднення у спільних зі 

студентами публікаціях та виступах на наукових конференціях міжнародного 

і всеукраїнського рівня. 

Відп. декан Чернюк С.В., зав.кафедрами постійно 

4. Започаткувати створення інфраструктури комерційного використання 

результатів наукових досліджень з метою формування інвестиційного фонду 

для підтримки фінансування новітніх перспективних проектів. Посилити 

роботу щодо залучення госпдоговірних тематик. 

Відп. зав.кафедрами постійно  

 

2. Наукова діяльність 

№ 

п/п 

Назва заходу Кафедра Відповідальні Термін 

виконання 

1 Надавати консультативну 

допомогу студентам у 

підготовці матеріалів для 

прийняття участі у роботі 

щорічних наукових 

студентських конференцій. 

Усі кафедри НПП кафедри Щорічно до 

2025 р. 

2 Публікація статей у наукових 

виданнях, що індексуються у 

міжнародних 

наукометричних базах, 

наявність 5 статей у  (Scopus, 

WOS) 

Безпечності та 

якості 

харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

Надточій В.М. 

 

Білий В.Ю. 

 

Недашківська 

Н.В. 

 

Недашківський 

В.М. 

 

Роль Н.В. 

 

Цебро А.Д. 

 

Мерзлова Г.В. 

 

Слюсаренко С.В. 

– 1 

1 – до 

31.12.2025 

5 – до 

31.12.2025 

4 - до 

31.12.2025 

 

4 - до 

31.12.2025 

 

по 1 щороку 

 

по 1 щороку 

 

2 – до 

31.12.2025 

До 

31.12.2023 

Кафедра 

технології 

Бомко В.С. 

Бабенко С.П. 

Щороку не 

менше 1 
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кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Сломчинський 

М.М. 

Кузьменко О.А. 

Титарьова О.М. 

Чернявський 

О.О. 

публікації 

кожному 

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Луценко М.М. 

Борщ О.В. 

Косіор Л.Т. 

Ластовська І.О. 

1. до 2023 

2. до 2025 

2. до 2025 

2. до 2025 

 Хімія Цехмістренко С.І.,  

Поліщук В.М.,  

Поліщук С.А.,  

Пономаренко 

Н.В., 

Гаюк Н.В.  

2. до 2024 

 

2. до 2024 

2. до 2024 

2. до 2023 

 

2 до 2024 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Каркач П.М. -1  

Соболєв О.І. - 1 

Фесенко В.Ф. – 1 

Машкін Ю.О. -1 

Бількевич В.В.  1 

Кузьменко П.І. -1 

Засуха Ю.В. -1 

до 20.12.24 

Генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 

Ставецька Р.В. 

Бабенко О.І. 

Старостенко І.С. 

Клопенко Н.І. 

стаття у базі 

Scopus або 

WOS – 1 у 2 

роки 

з кожного 

Публікація статей у наукових 

виданнях, що індексуються у 

міжнародних 

наукометричних базах,  

(Scopus, WOS), 1 на 2 роки 

Кафедра 

ХТіТППТ 

Кожен НПП  1 на два роки  

 Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Балацький Ю.О. 

Малина В.В. 

Гришко В.А. 

Бондаренко Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

По 1 статті 

щороку до 

01.09.2025 р. 

3 Публікувати не менше як по 

1 статті у фахових науково-

метричних виданнях у межах 

України. 

Безпечності та 

якості 

харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

Надточій В.М. 

 

Качан А.Д. 

 

Білий В.Ю 

 

Недашківська 

Н.В. 

 

Недашківський 

В.М. 

 

2 – до 

31.12.2025 

1 – до 

31.12.2025 

5 – до 

31.12.2025 

4 - до 

31.12.2025 

 

4 - до 

31.12.2025 
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Роль Н.В. 

 

Цебро А.Д. 

 

Мерзлова Г.В. 

 

Слюсаренко С.В. 

– 2 

по 1 щороку 

 

по 1 щороку 

 

по 1 щороку 

 

До 

31.12.2025 

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Бомко В.С. 

Бабенко С.П. 

Сломчинський 

М.М. 

Кузьменко О.А. 

Титарьова О.М. 

Чернявський 

О.О. 

Щороку не 

менше 1 

публікації 

кожному 

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Ліскович В.А. 

Пірова Л.В. 

Король А.П. 

 

Щороку не 

менше 1 

публікації 

кожному 

Хімія Цехмістренко С.І.,  

Поліщук В.М.,  

Поліщук С.А.,  

Пономаренко 

Н.В., 

Гаюк Н.В.  

Щороку не 

менше 1 

публікації 

кожному 24 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Каркач П.М.  та 

всі члени 

кафедри   

(по 2 статті у рік) 

2022-2025 

рр. 

Генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 

Ставецька Р.В. 

Бабенко О.І. 

Старостенко І.С. 

Клопенко Н.І  

(по 1 статті у рік) 

2022-2025 

рр. 

Публікувати не менше як 1 

стаття у фахових науково-

метричних виданнях у межах 

України 

Кафедра 

ХТіТППТ 

кожен НПП щороку 

 Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Балацький Ю.О. 

Малина В.В. 

Гришко В.А. 

Бондаренко Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

По 1 статті 

щороку до 

01.09.2025 р. 

4 Приймати участь у роботі  

міжнародних конференцій, 

симпозіумів, семінарів  

Усі кафедри НПП кафедри Постійно 
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5 Проводити рецензування 

монографій, дисертацій, 

статей, авторефератів тощо.  

Усі кафедри НПП кафедри 

 

Постійно 

за наявності 

6 Затвердження тематики 

докторської дисертації та 

календарного плану доцента 

Ластовської І.О. 

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Луценко М.М. 

Ластовська І.О. 

2022-2023 

Затвердити тему та план 

роботи над докторською 

дисертацією 

Кафедра 

ХТіТППТ 

Федорук Н.М. 

 

2023 

Затвердження тематики 

докторських дисертацій та 

календарного плану  

 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Гришко В.А. 

 

01.09.2025 р 

7 Науковий пошук та 

затвердження теми 

докторської дисертації 

Хімія Поліщук В.М. 2024р 

8 Затвердити тему та план 

роботи над докторською 

дисертацією. 

 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Бондаренко Л.В. До 

31.12.2025 р. 

9 Виконання НДР за 

ініціативною тематикою, що 

включена до тематичних 

планів НДР університету: 

- Тема: «Теоретичне і 

практичне обґрунтування 

безпечності та якості хлібів 

виготовлених на заквасках», 

реєстраційний номер – 

Наукова тематика 

зареєстрована в УкрІНТЕІ за 

№ 0121U114413 

- Тема: «Теоретичне і 

практичне обґрунтування 

біотехнології одержання 

заквасок для продуктів 

функціонального 

призначення», реєстраційний 

номер – Наукова тематика 

зареєстрована в УкрІНТЕІ за 

№ 0121U114375  

- Тема: «Харчова експертиза 

та сучасні методи контролю 

безпечності та якості 

харчових продуктів».  

Державний реєстраційний 

номер: 0121U114360 

Безпечності 

та якості 

харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

 

 

 

 

 

Мерзлова Г.В. 

Цебро А.Д. 

Чернюк С.В. 

Недашківська 

Н.В.  

 

 

 

 

МерзловаГ.В. 

Цебро А.Д. 

Шурчкова Ю.О. 

Надточій В.М. 

Качан А.Д. 

Роль Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Слюсаренко С.В. 

 

 

 

 

 

До 12.2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 12.2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2025 р 
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Тема: «Виробництво 

екологічно чистих кормів, 

кормових добавок, молока, 

м'яса та яєць». Наукова 

тематика зареєстрована в 

УкрІНТЕІ за №0121U111706. 

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Бомко В.С. 

Титарьова О.М. 

 

2022 

Виконання умов договору 

про співробітництво та 

організацію взаємовідносин 

між БНАУ і ТОВ 

«Профімікс»  

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Титарьова О.М. 2022–2025 

Тема: «Наукове 

обґрунтування етологічних, 

фізіологічних реакцій 

сільськогосподарських 

тварин та економічних 

показників 

виробництва продукції 

тваринництва на сучасних 

фермах "0121U114232 

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Луценко М.М. 

Борщ О.В. 

Ліскович В.А. 

Косіор Л.Т. 

Пірова Л.В. 

Король А.П. 

Борщ О.О. 

Ластовська І.О. 

2022-2023 

Виконання НДР за 

ініціативною тематикою 

«Удосконалення селекційно-

генетичних методів 

поліпшення господарськи 

корисних ознак великої 

рогатої худоби, кіз та овець», 

0121U114278 

Генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 

Ставецька Р.В. 

Бабенко О.І. 

Старостенко І.С. 

Клопенко Н.І. 

Чернега Я.О. 

2021-2026 

рр. 

Виконання умов договору 

про співробітництво та 

організацію взаємовідносин 

між БНАУ та ТОВ «Зодіак-

М» по завданню: ««Аналіз 

якості зерна різних посівних 

культур»» 

Кафедра 

ХТіТППТ 

Калініна Г.П. Заплановани

й період 

договору 

Виконання НДР за 

ініціативною тематикою, що 

включена до тематичних 

планів НДР університету: 

- Тема: «Теоретичне обґрун-

тування та 

експерименттальні 

випробування способів засто-

сування біологічно активних 

препаратів у тваринництві» 

(Науковий керівник, к.вет.н., 

доцент Малина В.В.). 

Реєстраційна картка НДДКР 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Малина В.В. 

Балацький Ю.О. 

Гришко В.А. 

Бондаренко Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку 

відповідно 

календарног

о плану до 

01.09.2025 р. 
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Державний реєстраційний 

номер: 0121U114657 

Дата реєстрації: 26.12.2021 

року. 

- Теоретичне обгрунтування 

та практичне удосконалення 

отримання біологічно 

активних розчинів і 

препаратів із вмістом 

іонів металів шляхом 

акванано-технології, 

дослідження їх впливу на 

біологічні об’єкти та шляхи 

їх використання за 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва та 

аквакультури. 

(Науковий керівник, к.с.-г.н., 

доцент Гришко В.А.) 

Реєстраційна картка НДДКР 

Державний реєстраційний 

номер: 0121U114612 

Дата реєстрації: 23.12.2021 

року. 

 

 

 

 

 

Гришко В.А. 

 

 

 

Щороку 

відповідно 

календарног

о плану до 

01.09.2025 р. 

10 Виконання умов договору 

про співробітництво та 

організацію взаємовідносин 

між БНАУ та: 

1. ТОВ 

«Чорнобайпродсервіс» по 

завданню: «Впровадження у 

виробництво науково-

технічних розробок 

співробітників кафедри 

гігієни тварин та основ 

санітарії Білоцерківського 

НАУ».  

Термін дії договору: 

(10.10.2017 - 10.10.2022) р.; 

- ТОВ «Українська креветка» 

по завданню: «Впровадження 

у виробництво науково-

технічних розробок 

співробітників кафедри 

гігієни тварин та основ 

санітарії Білоцерківського 

НАУ».  

Термін дії договору: 

(01.06.2021 - 01.06.2026) р.; 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Малина В.В. 

Балацький Ю.О. 

Бондаренко Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балацький Ю.О. 

Гришко В.А. 

Малина В.В. 

Бондаренко Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку 

відповідно 

календарног

о плану до 

10.10.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

Щороку 

відповідно 

календарног

о плану.  
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- ТОВ «Дальриба» по 

завданню: «Впровадження у 

виробництво науково-

технічних розробок 

співробітників кафедри 

гігієни тварин та основ 

санітарії Білоцерківського 

НАУ». Термін дії договору: 

(01.12.2021 - 01.12.2026) р.; 

 

- ТОВ «Вест Екофудс 

Лімітед» «Впровадження у 

виробництво науково-

технічних розробок 

співробітників кафедри 

гігієни тварин та основ 

санітарії Білоцерківського 

НАУ».  

Термін дії договору: 

(10.02.2022 - 10.02.2027) р.. 

 

 

Балацький Ю.О. 

Гришко В.А. 

Малина В.В. 

Бондаренко Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

 

 

 

 

 

 

Балацький Ю.О. 

Гришко В.А. 

Малина В.В. 

Бондаренко Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

 

 

Щороку 

відповідно 

календарног

о плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку 

відповідно 

календарног

о плану. 

11 Заключати госпдоговірні 

угоди між  Білоцерківським 

НАУ та 

сільськогосподарськими 

підприємствами  

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Бомко В.С. 5000 

Бабенко С.П. 

5000 

Сломчинський 

М.М. 5000 

Кузьменко О.А. 

5000 

Титарьова О.М. 

5000 

Чернявський 

О.О. 5000 

Щороку 

Заключати госпдоговірні 

угоди між  Білоцерківським 

НАУ та 

сільськогосподарськими 

підприємствами ТОВ 

"Терезине" і ТОВ 

"Острійківське" у сумі 5000 на 

одного виконавця 

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Луценко М.М. 

Борщ О.В. 

Ліскович В.А. 

Косіор Л.Т. 

Пірова Л.В. 

Король А.П. 

Безпалий І.Ф. 

Борщ О.О. 

Ластовська І.О. 

Щороку 

2022-2025 

Заключати госпдоговірні 

угоди між Білоцерківським 

НАУ та 

сільськогосподарськими 

підприємствами 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Каркач П.М., 

Машкін Ю.О., 

Засуха Ю.В., 

Феесенко В.Ф. на 

суму 20 тис.грн. 

Каркач П.М.  та 

всі члени 

кафедри ( по 5 

тис. кожен) 

2022 р. 

 

 

 

2023-2025 

рр. 

Заключати госпдоговірні 

угоди між  Білоцерківським 

Генетики, 

розведення та 

Всі НПП 

кафедри 

щороку 
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НАУ та 

сільськогосподарськими 

підприємствами на суму 5 

тис. грн. на кожного НПП 

селекції 

тварин 

Заключати госпдоговірні 

угоди між  Білоцерківським 

НАУ та харчовими  

підприємствами на суму 

5000 грн. на кожного НПП 

Кафедра 

ХТіТППТ 

Калініна Г.П. щороку 

Заключати госпдоговірні 

угоди Білоцерківським НАУ 

та сільськогосподарськими 

підприємствами на суму 

10000 грн 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Балацький Ю.О. 

Гришко В.А. 

Малина В.В. 

Бондаренко Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

Щороку на 

суму 5000 

грн на 

кожного 

НПП 

кафедри 

12 Проведення патентного 

пошуку за напрямком 

наукових досліджень та 

отримання патенту України. 

Безпечності 

та якості 

харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

Білий В.Ю. 

 

 

Недашківський 

В.М. та 

Недашківська 

Н.В. 

 

Цебро А.Д. 

 

Мерзлова Г.В. 

3шт до 

31.12.2025 

 

3 патенти до 

2025 р. 

 

 

 

1 патент до 

2025 р. 

1 патент до 

2025 р. 

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Бомко В.С. 

Бабенко С.П.  

Сломчинський 

М.М.  

Кузьменко О.А.  

Титарьова О.М.  

Чернявський 

О.О.  

Кожен НПП 

кафедри 

щонайменше 

по 1 патенту 

до 2025 року 

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Борщ О.О. 

Ластовська І.О. 

1 патент в 

рік  

2022-2025рр 

Хімія Цехмістренко 

С.І., 

2023р 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Каркач П.М. (1 

патент України 

на корисну 

модель) 

Машкін Ю.О. (3 

патенти України 

на корисну 

модель) 

Соболєв О.І. 

до 30.12.23 

 

 

до 30.12.25 

 

 

до 30.12.23 
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(1 патент 

України на 

корисну модель 

Проведення патентного 

пошуку за напрямком 

наукових досліджень: 

1. «Теоретичне 

обґрунтування та 

експерименттальні 

випробування способів 

застосування біологічно 

активних препаратів у 

тваринництві»; 

2. Теоретичне обгрунтування 

та практичне удосконалення 

отримання біологічно 

активних розчинів і 

препаратів із вмістом 

іонів металів шляхом 

акванано-технології, 

дослідження їх впливу на 

біологічні об’єкти та шляхи 

їх використання за 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва та 

аквакультури. 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

 

 

 

 

 

 

Малина В.В. 

Балацький Ю.О. 

Гришко В.А. 

Бондаренко Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.08.2022 

року 

За результатами наукових 

досліджень підготувати та 

отримати патенти України 

на:  

1. корисну модель 

2. винахід 

3. корисну модель 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

 

 

 

Малина В.В. 

Гришко В.А. 

Бондаренко Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

 

 

 

2023 р. 

2023 р. 

2023 р. 

13 Підготувати матеріали до 

подання на конкурс 

комплексних прикладних 

наукових розробок  МОН 

України за тематиками НДР 

кафедри та НДІ факультету. 

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Бомко В.С. До 2025 

14 Здійснювати керівництво 

науково-дослідною роботою 

студентів з підготовкою 

доповідей на конференцію 

(Завідувач та НПП кафедри). 

 

 

Безпечності 

та якості 

харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

2 – Білий В.Ю. 

 

 

Роль Н.В. 

 

Слюсаренко С.В. 

 

Мерзлова Г.В. 

До 

31.12.2025 

 

Постійно 

 

щорічно по 

3 доповіді 

 

щорічно 

Кафедра 

технології 

Бомко В.С. 

Бабенко С.П. 

Щороку не 

менше 1 
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кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Сломчинський 

М.М. 

Кузьменко О.А. 

Титарьова О.М. 

Чернявський 

О.О. 

публікації 

кожному 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Каркач П.М.  та 

всі члени 

кафедри (не 

менше  2 

студентів для 

виступу на нау-

кових 

студентських 

конференціях) 

2022-2025 

рр. 

15 Приймати участь у роботі  

міжнародних конференцій, 

симпозіумів, семінарів  

Безпечності 

та якості 

харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

7 – Білий В.Ю. 

 

 

Слюсаренко С.В. 

 

До 

31.12.2025 

 

щорічно по 

2 доповіді 

Хімія Цехмістренко 

С.І.,  

Поліщук В.М.,  

Поліщук С.А.,  

Пономаренко 

Н.В., 

Щорічно по 

1-2 доповіді 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Каркач П.М.  та 

всі члени 

кафедри (не 

менше  2 

міжнародних 

конференцій у 

рік) 

2022-2025 

рр. 

 Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Балацький Ю.О. 

Гришко В.А. 

Малина В.В. 

Бондаренко Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

Щороку 

відповідно 

плану до 

01.09.2025 р. 

16 Приймати участь у роботі  

експертної ради НАЗЯВО. 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Соболєв О.І. 

(експерт 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти) 

упродовж 

усього 2023 

року 

17 Підтримувати роботу 

вебсайту кафедри. 

Усі кафедри Відповідальний 

по кафедрі 

Постійно 
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18 Приймати участь у роботі  

науково-технічної ради МОН 

України 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Соболєв О.І. 

(член науково-

технічної ради 

МОН з питань 

формування та 

виконання 

державного 

замовлення на 

науково-технічну 

продукцію за 

пріоритетним 

напрямом 

розвитку науки і 

техніки 

"Раціональне 

природокористув

ання") 

упродовж 

усього 2023 

року 

19 Захистити докторську 

дисертацію. 

 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Гришко В.А. 

 

До 

01.09.2027 р. 

20 Стажування за кордоном 

 

Безпечності 

та якості 

харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

Білий В.Ю. 

 

 

Роль Н.В. 

До 2025 

 

до 2025 

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Борщ О.О. 

Ластовська І.О. 

2022-2025 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Гришко В.А. 

 

Бондаренко Л.В. 

 

Федорченко 

М.М. 

 

До 

01.09.2024 р. 

До 

01.09.2023 р. 

До 

01.09.2025 р. 

21 Розроблення інноваційних 

ресурсозберігаючих  

технологій виробництва 

молока з використанням 

високопродуктивних 

доїльних установок та 

роботизованих систем доїння  

Кафедра 

технології 

виробництва 

молока і м’яса   

Луценко М.М. 

Ластовська І.О. 

2024-2025рр 

22 Розробити наукові основи 

удосконалення сучасних 

технологій малозатратного 

виробництва екобезпечної 

продукції скотарства   

Кафедра 

технології 

виробництва 

молока і м’яса   

Борщ О.В. 

Борщ О.О. 

 

2022-2025рр 



25 
 

23 Написання монографії 

«Підвищення продуктивності 

кролів шляхом застосування 

біологічно-активних 

препаратів» 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Малина В.В. 

Федорченко 

М.М. 

Гришко В.А. 

Бондаренко Л.В. 

Балацький Ю.О. 

2023 р. 

 

24 Опонування у 

спеціалізованих радах 

кандидатських та 

докторських дисертації 

Хімії Цехмістренко 

С.І. 

 

(протягом 

звітного 

періоду) 

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Бомко В.С. 

Бабенко С.П. 

Сломчинський 

М.М. 

За 

пропозиції 

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Луценко М.М. 

 

2022-2025 

25 Робота з формування 

наукових збірників праць 

БНАУ 

Хімії Цехмістренко 

С.І. 

 

(протягом 

звітного 

періоду) 

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Бомко В.С.  2022–2025 

Кафедра  

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Соболєв О.І. 

(член редколегії 

3 наукових 

журналів:“Техно

логія 

виробництва та 

пере-робки 

продукції 

тваринництва” 

(Біло-

церківський 

НАУ); 

"Науковий 

вісник ЛНУ 

ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій" 

(Львівський 

НУВМ та БТ 

імені С.З. Гжиць-

кого); “Ukrainian 

Journal of 

Veterinary and 

Agricultural 

упродовж 

усього 2023 

року 

https://ujvas.com.ua/index.php/journal/issue/view/6
https://ujvas.com.ua/index.php/journal/issue/view/6
https://ujvas.com.ua/index.php/journal/issue/view/6
https://ujvas.com.ua/index.php/journal/issue/view/6
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Sciences” 

(Львівський 

НУВМ та БТ 

імені С.З. 

Гжицького) 

26 Організація міжнародної 

науково-практичної 

конференції присвяченої 90-

річчю створення кафедри  

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Бомко В.С.  2025 

Організувати та провести 3-

тю конференцію «Біохімія у 

вирішенні актуальних питань 

біології, ветеринарії та 

медицини», присвячену 95-

річчю від дня народження 

академіка О.І. Кононського 

Хімія Цехмістренко 

С.І. 

2024 р. 

Організація міжнародної 

науково-практичної 

конференції присвяченої 90-

річчю з дня народження д-ра 

с.-г. наук, чл.-кора 

Басовського М.З. 

Генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 

Всі НПП 

кафедри 

2025 

Організація міжнародної 

науково-практичної 

конференції присвяченої 85-

річчю з дня народження 

професора Нікітенка А.М. 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Малина В.В. 

Федорченко 

М.М. 

Гришко В.А. 

Бондаренко Л.В. 

Балацький Ю.О. 

Червень 

2023 р. 

27 Налагодити і підтримувати 

творчі зв’язки із зарубіжними 

вченими з метою проведення 

сумісних комплексних 

досліджень за програмою 

наукових обмінів. 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

 

Гришко В.А. 

 

До 

01.09.2024 р. 

 

3. Підготовка в аспірантурі / докторантурі 

№ 

п/п. 

Захист 

докторської/кандидатської 

дисертації 

Кафедра  Керівник, 

здобувач 

Рік 

захисту 

1. Захист докторської дисертації. на 

тему  

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Рубан С.Б. 

Борщ О.О. 

 

2022 

2.  Кандидатська дисертація Безпечності та 

якості харчових 

продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

Мерзлова 

Г.В. 

Біла В.В. 

2025-

2026 

https://ujvas.com.ua/index.php/journal/issue/view/6
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3.  Кандидатська дисертація Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і годівлі 

тварин 

Захарчук 

М.С. 

Бомко В.С. 

До 2025 

4. Захист кандидатської дисертації  Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Галай О.Ю. 

Луценко 

М.М. 

2022 

5.  Підготовка аспіранта дисертація 

на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії 

Генетики, 

розведення та 

селекції тварин 

Керівник 

Ставецька 

Р.В. 

Здобувач  

Чернега Я.О., 

2026 р. 

6. Докторська дисертація Кафедра ХТіТППТ Федорук 

Н.М. 

Мерзлов С.В. 

2027 

7 Кандидатська дисертація Кафедра ХТіТППТ Мерзлов С.В.  

Осіпенко І.С. 

2023 

8 Кандидатська дисертація Кафедра ХТіТППТ Калініна Г.П. 2025 

9 Підготовка аспіранта (Шестаков 

Сергій Валерійович) 

Кафедра гігієни 

тварин та основ 

санітарії 

Малина В.В. 2024 

 

4. Розширення міжнародного співробітництва 

1. Продовжувати проводити роботу зі встановлення зв’язків із 

закордонними університетами-партнерами в рамках програм мобільності 

студентів, аспірантів і докторантів, професорсько-викладацького складу. 

Відп. Чернюк С.В., зав.кафедрами, постійно 

 

2. Сприяти участі викладачів і аспірантів у програмі закордонних 

стажувань. 

Активізувати участь факультету у програмах подвійних дипломів. 

Відп. Чернюк С.В., Бабенко О.І., постійно 

 

3. Розширити діяльність по залученню коштів для інноваційних програм 

факультету та університету через міжнародні проекти та інші науково-освітні 

гранти. 

Відп. Чернюк С.В., зав.кафедрами, постійно 

 

 

Міжнародна діяльність 

№ 

п/

п 

Участь у проектах Кафедри Відповідальні Термін 

виконання 

1 Проводити  співпрацю з  Іранським 

університетом (Shahid Bahonar 

Генетики, 

розведення 

Бабенко О.І., 

Ставецька Р.В. 

2022-

2023рр 
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University of Kerman, Iran), з 

Університетом Пловдів (Plovdiv 

University, Bulgaria) 

та селекції 

тварин 

2 Стажування за кордоном Teramo, 

Italy 

Кафедра 

ХТіТППТ 

Наріжний 

С.А. 

2021 

3 Підготувати і подати проект для 

участі у конкурсі програми 

Еразмус+ 

Кафедра 

ХТіТППТ 

Федорук Н.М. 

Наріжний 

С.А. 

2025 

4 Підготувати і подати проект для 

участі у конкурсі програми 

Еразмус+ 

 

Кафедра 

гігієни 

тварин та 

основ 

санітарії 

Гришко В.А. 

Балацький 

Ю.О. 

Малина В.В. 

Бондаренко 

Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

2025 

 

 

5. Впровадження розробок кафедр у виробництво 

№ 

п/п 

Впровадження Кафедра Відповідальні Термін 

виконання 

1 Підготувати до друку методики, 

які застосовуються у 

біохімічних дослідженнях для 

вивчення обмінних процесів в 

організмі тварин та птиці, а 

також для оцінки якості 

сільськогосподарської 

продукції. 

За результатами наукових 

досліджень підготувати 

рекомендації, які будуть 

прийняті Міністерством до 

впровадження 

Хімія Цехмістренко 

С.І.,  

 

2023-2024 рр. 

2 Виконання госпдоговірної 

тематики у ТОВ «АМО-К» 

Київської обл. з питання 

організації селекційно-

племінної роботи у стаді свиней 

(згідно з договором на суму 9 

тис. грн) 

Генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 

Бабенко О.І., 

Ставецька Р.В. 

2022-2023рр 

3 Методична, консультативна і 

практична допомога з питань 

заготівлі, зберігання і 

використання кормів та годівлі 

тварин господарствам 

Черкаської , Київської, 

Вінницької, Чернігівської, 

Житомирської областей 

 

Кафедра 

технології 

кормів, 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Бомко В.С. 

Бабенко С.П. 

Сломчинський 

М.М. 

Кузьменко 

О.А. 

Титарьова 

О.М. 

Чернявський 

О.О. 

За 

пропозиції 
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4 Підготувати та опублікувати 

науково-виробничі 

рекомендації «Аналіз якості 

зерна різних посівних культур»  

Кафедра 
ХТіТППТ 

Калініна Г.П. 2023 

5 Підготувати та опублікувати 

науково-виробничі 

рекомендації на тему: 

«Рекомендації щодо 

застосування заквасок для 

йогурту у технології 

сиров’ялених ковбас» 

Кафедра 
ХТіТППТ 

Калініна Г.П. 

Федорук Н.М 

2023 

6 Методична, консультативна і 

практична допомога з питань 

заготівлі, зберігання і 

використання зерна «Зодіак-М» 

Кафедра 
ХТіТППТ 

Калініна Г.П. 2023 

7 Підготувати та опублікувати 

науково-виробничі 

рекомендації «Розробка 

технологій отримання 

екзогенних імуностимуляторів 

тваринного походження та  

способів їх застосування у 

оптимальних композиціях з 

іншими біологічно активними 

препаратами для профілактики 

вторинних імунодефіцитів 

тварин та підвищення їх 

продуктивності» 

Розробка науково-виробничих 

рекомендацій щодо 

застосування 

іонів металів, та розроблених 

на основі їх біологічно-

активних 

препаратів.  

Розробка науково-практичних 

рекомендацій щодо 

виготовлення каші злакової 

готової до вживання «Полента» 

в умовах промислового 

виробництва. 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Малина В.В. 

Гришко В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришко В.А. 

Малина В.В. 

 

 

Бондаренко 

Л.В. 

 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

2023 
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6.Підвищення кваліфікації НПП 

1. Розроблення графіку щодо 

стажування НПП факультету в 

сільськогосподарських та інших 

установах відповідно до 

спеціальностей 

Деканат, 

зав.кафедрами 

Чернюк С.В. До 

01.01.2023р. 

2. Підвищення кваліфікації та 

проходження стажування 

викладачів у відповідних 

наукових, освітньо-наукових 

установах та провідних 

підприємствах відповідного 

профілю (1 раз на 5 років) 

Усі кафедри 

факультету 

Чернюк С.В. 

зав.кафедри 

Згідно 

графіка 

3. Розроблення програми 

стажування НПП і студентів 

факультету за кордоном 

Деканат, 

зав.кафедрами 

Чернюк С.В. 

Федорченко 

М.М. 

Король А.П. 

До 

01.05.2023р. 

 

7.Матеріально-технічна база 

 Обладнання Кафедри Відповідаль

ні 

Термін 

виконан

ня 

1 Придбати тістомісильну 

машину (тістоміс)  

Безпечності та якості 

харчових продуктів, 

сировини і 

технологічних 

процесів 

НПП 

кафедри 

До 2024 

2 Розробити та виготовити 

навчальні стенди для 

навчальних аудиторій 

Кафедра технології 

кормів, кормових 

добавок і годівлі 

тварин 

Бомко В.С. 

 

2023 

3 Заміна дошки в аудиторії 

412 к.9 

Кафедра технології 

кормів, кормових 

добавок і годівлі 

тварин 

Бомко В.С. 

 

2024 

4 Придбання приладів для 

контролю мікроклімату у 

тваринницьких і 

переробних приміщеннях 

Технології 

виробництва молока і 

м'яса  

Луценко 

М.М. 

Ластовська 

І.О. 

2022-2023 

5 Придбання макету ВРХ для 

вивчення статей тіла 

Технології 

виробництва молока і 

м'яса  

Борщ О.В. 

 

2024 

6 Розробити та виготовити 

навчальні стенди для 

навчальних аудиторій та 

банера 

Хімія Цехмістренк

о С.І., 

Поліщук 

В.М., 

2022-2025 
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7 Закупити комплектуючі 

для кліток по вирощуванню 

молод-няку птиці 

Кафедра технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва та 

свинарства 

Каркач П.М.  

та всі члени 

кафедри. 

до  1.05 

2023 р. 

8 Закупити зразки і 

препарати для проведення 

досліджень під 

мікроскопом з дисципліни 

«Генетика тварин»  

Генетики, розведення 

та селекції тварин 

Ткаченко 

С.В. 

Клопенко 

Н.І. 

До 

вересня 

2023 р. 

9 Закупити і встановити 

жалюзі на вікна в аудиторії 

300, 432 і 434 

Генетики, розведення 

та селекції тварин 

Ставецька 

Р.В. 

Бабенко О.І. 

До кінця 

2022 р. 

10 Придбати коптильну 

установку та  

мікрохвильову піч 

Кафедра ХТіТППТ Калініна 

Г.П. 

Гудзікевич 

Г.М. 

2022 

11 Придбання приладів для 

контролю мікроклімату у 

тваринницьких і 

переробних приміщеннях. 

 

Кафедра гігієни 

тварин та основ 

санітарії 

Балацький 

Ю.О. 

Гришко В.А. 

Малина В.В. 

Бондаренко 

Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

Щороку 

 до 

01.09.202

5 р. 

 

8.Профорієнтаційна робота 

 Пророблена робота Кафедри Відповідальні Термін 

виконання 

1. Залучення до Білоцерківського 

НАУ 5 і більше абітурієнтів 

Усі 

кафедри 

Кожен НПП 

кафедри особисто 

щороку 

2 Розгортання широкомасштабної 

інформаційно-іміджевої та 

профорієнтаційної діяльності з 

метою залучення до навчання 

абітурієнтів (сайти, facebook) тощо 

Усі 

кафедри 

Чернюк С.В.  

Поліщук В.М. 

зав.кафедрами, 

студрада 

факультету 

Постійно 

3 Широкомасштабне розгортання 

профорієнтаційної роботи в 

коледжах 

Усі 

кафедри 

Чернюк С.В.  

Поліщук В.М. 

зав.кафедрами, 

студрада 

факультету 

постійно 

 

9.Співпраця з НВЦ БНАУ 

 Вид співпраці Кафедри Відповідальні Термін 

виконання 

1 Систематичне надання 

методичної і практичної 

допомоги НВЦ БНАУ з питань 

Кафедра 

технології 

кормів, 

Бомко В.С. 

Сломчинський 

М.М. 

2022–2025 

постійно за 

потреби 
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заготівлі, зберігання і 

використання кормів та годівлі 

тварин 

кормових 

добавок і 

годівлі тварин 

Титарьова 

О.М. 

Чернявський 

О.О. 

2 Допомога НВЦ БНАУ в 

удосконалення технології 

виробництва молока та 

продукції вівчарства 

Технології 

виробництва 

молока і м'яса  

Борщ О.О. 

Пірова Л.В. 

2022-2025 

постійно за 

потреби 

3 Систематичне надання 

методичної і практичної 

допомоги НВЦ БНАУ з питань 

годівлі та утримання птиці 

Кафедра 

технології 

виробництва 

продукції 

птахівництва 

та свинарства 

Каркач П.М.  

та всі члени 

кафедри. 

2022-2025 

постійно за 

потреби 

4 Допомога виробництву (НВЦ 

та іншим господарствам): 

  ведення племінного обліку та 

оформлення матеріалів  звіту 

форми 7 МОЛ ; 

проводити контроль ведення 

бази даних програми «Орсек» в 

галузі молочного скотарства 

Генетики, 

розведення та 

селекції 

тварин 

Ставецька Р.В. 

Клопенко Н.І. 

Бабенко О.І. 

Старостенко 

І.С. 

2022-2025 

постійно за 

потреби 

5 Систематичне надання 

методичної і практичної 

допомоги НВЦ БНАУ з питань 

оптимізації гігієнічних 

параметрів технологій 

виробництва продукції 

тваринництва. 

Кафедра 

гігієни тварин 

та основ 

санітарії 

Балацький 

Ю.О. 

Гришко В.А. 

Малина В.В. 

Бондаренко 

Л.В. 

Федорченко 

М.М. 

Щороку 

 до 

01.09.2025 р. 

 

 

 

 

 

Декан біолого-технологічного 

          факультету, доцент           С.В. Чернюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


