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Засідання клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу: 
Присутні: 12 із 12 членів клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу. 

Порядок денний: 
1.Переобрання президенту клубу «Аграрного та освітньо-наукового 

консалтингу», результатом загального відкритого голосування Президентом 
клубу була переобрана Прохорчук Поліна Сергіївна. 

2. Про особливості та переваги працевлаштування в аграрному бізнесі на 
прикладі компанії БТУ-центр та компанії Stella. 
3. Про переваги Програми подвійного диплому для студентів ОП «Професійна 
освіта» (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та 
харчові технології). 
 
Слухали: 

1. Сопівник Р.В. завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, 
доцент відкрив засідання та розказав про необхідність переобрання президента 
Клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу і детально подав 
інформацію студентам і гостям клубу. 
 
Виступили: 

2. Начальник відділу автоматизації та інформаційної підтримки БТУ-центру 
Олександра Ігоровича Оцабрика, який розказав про діяльність інноваційної 
лабораторії у якій здійснюється аналіз ґрунтів та насіння, яка також здійснює 
синергію бізнесу і науки, вони були вражені кількістю наукових проектів ¾ 50 
та проведення 1000 польових досліджень. 
1. Досвідчений HR-менеджер БТУ-центру Ірина Олександрівна Самайчук, 
яка повідомила студентам про організацію відбору персоналу та адаптації 
працівників у БТУ-центрі й розкрила секрети та особливості відбору до компанії 
та вимоги до кандидатів. 
2. Старший науковий співробітник Сухіх Аліса Сергіївна повідомила про 
наукові підходи та засоби навчання якими мають володіти майбутні фахівці та 
заохотила не зупинятися у прагненні до навчання впродовж життя й займатися 
науковою діяльністю. 
3. Представник компанії Stella Януш Оксана Анатоліївна розповіла 
студентам про провідну успішну компанію, яка займається виробництвом та 
обслуговування професійного сушильного устаткування в аграрному секторі з 
1922 року. Обмін подібним досвідом ведення успішного бізнесу у 3-му поколінні 
був цікавим та корисним для студентів. 



4. Заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України з 
міжнародних відносин, кандидата філософських наук, доцента ¾ Кравченко 
Алла Григорівна. 
 
УХВАЛИЛИ:  

Про ухвалення на посаду президента призначити Прохорчук Поліну Сергіївну. 
Вважати доповіді представників аграрного бізнесу, як такі що мають цінність для 
майбутнього працевлаштування випускників спеціальності ПО. 
Звернути увагу на можливості та переваги Програми подвійного диплому для 
студентів ОП «Професійна освіта» (Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології). 
 
 

Президент клубу аграрного та  
освітньо-наукового консалтингу                                                     Прохорчук О.М. 
 
Секретар клубу аграрного та  
освітньо-наукового консалтингу                                                     Андрусик П.П. 
 


