
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Засідання клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу 

Присутні: 15 із 15 членів клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу 

Порядок денний: 

1.Про відкриття Клубу аграрного та освітнього консалтингу; 

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

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 освітньо-наукового 
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. 

Виступили: 

1.заступник директора Київського професійного коледжу ім. Антона Семеновича Макаренко, 
Кондратьєва В.П. Про плідну співпрацю із НУБіП України і безпосередньо підтримала 
ініціативу створення клубу аграрного та освітнього консалтингу; 

2.Балагура Богдан Олегович - Генеральний директор ПРаТ «Dengoff Capital». Голова 
Тетіївського партійного осередку «Селянська партія України». Випускник НУБІП України 
Про продаж землі закордонним інвесторам. Подав змістовну характеристику про своє 
Приватне підприємство і ознайомив із структурою роботи підприємства. 
 
3.Хоменко Тетяна Олексіївна Комерційний директор БТУ Про застосування біотехнологій у 
нинішній технології вирощування сільськогосподарських культур. 

 

4.Черненко Дмитро Сергійович - агроном-консультант компанії БТУ-Центр. Навчався в НУБІП 
України, випускник 2012 року та ВНАУ випускник 2017 року Про дію біопрепаратів на 
сільськогосподарські культури їхні переваги і сестему застосування їх. 

5.Демкович Олена, та Кваша Анастасія – фахівці з персоналу «Сільпо» Про переваги компанії 
між іншими структурами працевлаштування в основу виступу вклали основні переваги мережі 
магазинів «Сільпо» гнучкий графік роботи кар’єрне зростання і високі зарплати. 

6. Януш Оксана Анатоліївна - представник в Україні компанії “Stela Laxhuber GmbH” 
(Німеччина) магістр з маркетингу факультету аграрного менеджменту Національного 
аграрного університету 2005р Про проінформувала студентів НУБіП України про новітні технології у 
сфері переробки і зберігання сільськогосподарсьйких продукції в новітніх сховищах сушниках тощо 
від компанії  «Stela». 



7. Шахдінарян Микола Ерікович - завідувач молочної лабораторії Березоворудка Про 
технологію виготовлення якісної молочнокислих продуктів для споживання. І підтримав клуб 
аграрного та освітнього консалтингу . 

 

8. Мороз Олег, Підтинна Оксана  - студенти гуманітарно-педагогічного факультету про 
власний досвід роботи в аграрній сфері й актуальність заснування даної форми студентської 
роботи Про спеціальність Професійна освіта розкрив у своїй доповіді ініціативу створення клубу 
аграрного та освітнього консалтингу і пояснив мету і задачі клубу для подальшого розвитку Про 
проблеми агрономії  які зараз присутні на виробництві і окреслила основні задачі для усунення їх. 

Ухвалили: 

1. Про відкриття Клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу. 

2. Про ухвалення на посаду віце-президента призначити Мороза Олега та Підтинну Оксану. 

 

 

 

 

Президент клубу аграрного та освітнього консалтингу.                                      Прохорчук.О.М. 

Секретар клубу аграрного та освітнього консалтингу.                                           Андрусик П.П. 


