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Студентський Клуб «Аграрного та освітнього консалтингу»

Студентський Клуб «Аграрного та
освітнього консалтингу» кафедри
педагогіки гуманітарно-педагогічного
факультету Національного університету
біоресурсів і природокористування
України є самостійною, неприбутковою,
добровільною громадською
організацією зі студентського
самоврядування, що об’єднує на
добровільних засадах студентів
гуманітарно-педагогічного факультету
Національного університету біоресурсів
і природокористування України, які
цікавляться проблемами аграрного
бізнесу та мають здібності до
самостійної творчої,



МЕТА ТА
ЗАВДАННЯ
Метою діяльності клубу є
реалізація наукового і
творчого потенціалу
талановитих студентів в
освітній сфері.



- сприяння організації студентських зустрічей
із
представниками аграрного бізнесу; 
- залучення студентів до відвідування
сучасних агарних підприємств; 
- організація та проведення конкурсу
проектних робіт; 
- участь у організації та проведенні форумів і
з’їздів, науково- практичних конференцій та
симпозіумів, аграрних семінарів і виставок; 
- інформування української та зарубіжної
громадськості про свою діяльність;
- створення та підтримка Інтернет-сайту
КАТОК; 
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- збір, накопичення та розповсюдження
інформації про аграрні бізнес моделі;
- залучення спонсорських коштів та
благодійних внесків для підтримки та
розвитку фахової роботи студентів;
- створення, підтримка благодійного фонду
КАТОК з метою використання його
благодійного потенціалу і благодійних внесків
задля стимулювання навчальної і наукової,
дослідницької, та практичної діяльності
організатора, учасників та інших людей
дотичних до діяльності КАТОК;
- рекомендація найбільш активних членів
КАТОК на наукову роботу.

ЗАВДАННЯ



Членами гуртка є 47
студент�в денної форми
навчання, як� навчаються
за спец�альн�стю
«Профес�йна осв�та» та
активно займаються
науковою д�яльн�стю.



СТЕЙКХОЛДЕРИ

БАЛАГУРА
БОГДАН
ОЛЕГОВИЧ
Генеральний
директор ПРаТ
«Dengoff Capital»

СИЧ  
ПАВЛО
ВІКТОРОВИЧ
Директор з персоналу
МТЦ «С�льпо»

БОЛОХОВСЬКА
АЛЛА
В 'ЯЧЕСЛАВІВНА
Директор 
Компания «БТУ-Центр»
– в�дд�л маркетингу

 
ЛОСЬ  
ДМИТРО
Заступник
директора ПрАТ
«Мирон�вський
хл�бопродукт»

КОНТАКТНИЙ  ТЕЛЕФОН :  
(044) 527-83-55

КРАСНЮК
ВАСИЛЬ
МИКОЛАЙОВИЧ
Директор, 
Березоворудського
аграрного коледжу



СТЕЙКХОЛДЕРИ
ЄВТУШЕНКО  ЮЛІЯ
Заступник директора з
персоналу рег�ону
«Центр» МТЦ «С�льпо» м.
Києва

С
тудентський К

луб «А
грарного

та освітнього консалтингу»

ХОМЕНКО  ТЕТЯНА
ОЛЕКСІЇВНА
Комерц�йний директор БТУ
по застосування
б�отехнолог�й у нин�шн�й
технолог�ї вирощування
с�льськогосподарських
культур
Компания «БТУ-Центр»

ЧЕРНЕНКО
ДМИТРО
СЕРГІЙОВИЧ
Агроном-консультант
компан�ї БТУ-Центр
Компания «БТУ-Центр» 

ЯНУШ  АНДРІЙ
МИХАЙЛОВИЧ
Кер�вник, оф�ц�йний
представник компан�ї
«Stela Laxhuber GmbH» в
Україн� Компан�я «Stela
Laxhuber GmbH»

ЩЕРБАК  ОЛЬГА
ІВАНІВНА
директор Київського
профес�йно-педагог�чного
коледжу �мен� Антона
Макаренка

КОНДРАТЬЄВА
ВАЛЕНТИНА
ПАВЛІВНА
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи Київський
профес�йно-
педагог�чний коледж
�мен� Антона 
 Макаренка



Порядок денний:
 

1.Про відкриття Клубу аграрного та
освітнього консалтингу;
 

2.Про обрання Президента та віце-
президента клубу аграрного та освітнього
консалтингу;
 

Клуб аграрного та
освітнього
консалтингу
Засідання №1



СЛУХАЛИ

1.Шинкарук В.Д. декан гуманітарно – педагогічного
факультету який розказав про переваги

спеціальності «Професійна освіта» Технологія
виробництва і переробки продукції сільського

господарства можливості які створив університет
для того щоб спеціальність розвивалася на

міжнародній арені і підтримав ініціативу
створення клубу аграрного та освітнього

консалтингу;

2.Сопівник Р.В. завідувач кафедри
педагогіки, доктор педагогічних наук,
доцент який розказав Про відкриття
Клубу аграрного та освітнього
консалтингу і детально подав
інформацію студентам і гостям клубу.



Засідання №
1

ВИСТУПАЛИ:

1. Заступник директора Київського професійного коледжу ім.
Антона Семеновича Макаренко, Кондратьєва Валентина
Павлівна
2. Генеральний директор ПРаТ «Dengoff Capital»,  Балагура
Богдан Олегович 
3. Комерційний директор БТУ Про застосування біотехнологій
у нинішній технології вирощування сільськогосподарських
культур. Хоменко Тетяна Олексіївна
4. Агроном-консультант компанії БТУ-Центр, Черненко
Дмитро Сергійович
5. Фахівці з персоналу «Сільпо», Демкович Олена, та Кваша
Анастасія
6. Представник в Україні компанії “Stela Laxhuber GmbH”
(Німеччина) Януш Оксана Анатоліївна
7.  Завідувач молочної лабораторії Березоворудка, Шахдінарян
Микола Ерікович



Порядок денний:
1.Про переваги працевлаштування
в коледжі та аграрні підприємства. 
Слухали:
Сопівник Р.В. завідувач кафедри
педагогіки який розказав про
переваги навчання та
працевлаштування.

Клуб аграрного та
освітнього консалтингу

Засідання №2



Виступили:
1.HR директор компанії  «Yappi Corporate» Мартинова
Ольга; 
2. представник мережі торгівельних супермаркетів
«Сільпо» Припипа Ольга Сергіївна Мостова Ірина
Сергіївна 
3. директор відділу маркетингу ТОВ ТД БТУ-ЦЕНТР
Болоховська Алла Вячеславівна 
4. представник компанії «Stela» Януш Андрій
Михайлович 
5. директор Березоворудського аграрного коледжу
Краснюк Василь Михайлович 



Порядок денний:
1.Про переваги працевлаштування в
торгівельній мережі  «Сільпо» та МХП.
 

Слухали:
1.Сопівник Р.В. завідувач кафедри педагогіки
який розказав про переваги навчання та
працевлаштування в торгівельній
мережі  «Сільпо» та МХП.
 

Виступили:
1. Заступник директора з персоналу регіону
«Центр» Євтушенко Юлія. 
2. Директор з персоналу мережі супермаркетів
«Сільпо» Сич Павло Вікторович. 
3. Заступник директора МХП Лось Дмитро.

Клуб аграрного та
освітнього консалтингу

Засідання №3



Порядок денний:
1.Про переваги працевлаштування в аграрному
підприємстві БТУ центр «Жива земля».
 

Слухали:
1.Мороз О.В. Віце-президент клубу (КАТОК).
2. Гулян М заступник з питань організації.
3. Таран М заступник з наук .частини.
4. Баніков М учасник клубу.
 

Виступили:
1. Директор БТУ центру Хоменко Т.О.
2. Заступник директора Блоховська А.В. Блоховська А.В.
3. Головний агроном Ростоцький О.

Клуб аграрного та
освітнього консалтингу

Засідання №4



Клуб аграрного та
освітнього консалтингу

Засідання №5
Порядок денний:
1.Про переваги працевлаштування в
Володарському аграрному ліцеї та
Березоворудському аграрному коледжі.
 

Слухали:
1.Сопівник Р.В. завідувач кафедри педагогіки.
Про переваги навчання та працевлаштування
в Володарському аграрному ліцеї та
Березоворудському аграрному коледжі.
 

Виступили:
1. Директор ДПТНЗ "Володарського
професійного аграрного ліцею" Блоцький
Володимир Іванович.
2. Директор Березоворудського аграрного
коледжу Краснюк Василь Михайлович
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НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УКРАЇНИ

03041, 15, вулиця Героїв Оборони,
Київ, 02000

PHONE

527-83-55

EMAIL

pedagogic@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАС


