
ВИТЯГ 

з протоколу № 3 

засідання Ради молодих вчених  

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

 

м. Херсон  від 19.03.2019 р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

4. Щодо внесення змін з метою удосконалення до освітньо-

наукової програми (ОНП) «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

кваліфікація: «доктор філософі» (PhD). 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ: 

4. Щодо внесення змін з метою удосконалення до освітньо-

наукової програми (ОНП) «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

кваліфікація: «доктор філософі» (PhD). 

СЛУХАЛИ: голову ради молодих вчених біолого-технологічного 

факультету Новікову Н.В., яка представила до розгляду та обговорення 

проєкт освітньо-наукової програми (ОНП) «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва», галузь знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство», кваліфікація: «доктор філософії» (PhD). Документ є 

доступним на офіційному сайті ДВНЗ у закладці «Наука» - відділ 

аспірантури та докторантури, за наступним посиланням  

 (http://www.ksau.kherson.ua/component/content/article/28-2011-04-28-13-52-

47/2011-06-20-14-36-00/4819-onpnpasp.html) та знаходиться у статусі 

громадського обговорення. Від здобувачів вищої освіти спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 

аспірантів, що навчаються за освітньо-науковою програмою  були 

узагальнені і сформовані наступні пропозиції на затвердження радою 

молодих вчених університету:   

1. Враховуючи науково-дослідну складову ОНП та прагнення 

здобувачів до якісного виконання та захисту дисертаційної роботи та на 

підставі рішення Ради роботодавців та студентського самоврядування 

біолого-технологічного факультету, є пропозиція внести до обов’язкової 

компоненти навчального плану здобувача третього (освітньо-наукового) 



рівня спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» наступні дисципліни «Аспірантський дослідницький 

семінар» та «Розробка дисертаційного проєкту». 

2.  З метою удосконалення ОНП «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» і забезпечення належного досягнення 

результатів, зокрема формування вмінь і навичок репрезентувати власні 

наукові дослідження здобувачі запропонували збільшити тривалість 

вивчення навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції 

тваринництва» протягом трьох семестрів. У навчальному плані з першого 

року навчання перенести навчальну дисципліну «Методи і організація 

досліджень» на другий семестр першого року навчання. 

Під час обговорення навчальних дисциплін фахової підготовки, 

підтверджено доцільність розділення навчальних дисциплін «Технологія 

виробництва продукції тваринництва» та «Інноваційні технології 

переробки продукції тваринництва» на три семестри, що сприятиме 

поглибленню практичної підготовки аспірантів, та включенню практичних 

результатів до дисертаційної роботи. 

За результатами обговорення вибіркової компоненти обґрунтовано 

заміну навчальної дисципліни «Сучасні методи підвищення 

продуктивності тварин» та дисципліну «Селекційні методи підвищення 

продуктивності свиней», вимогами сучасного аграрного ринку. 

3. Переглянути та збільшити кількість годин та кредитів, відведених 

на педагогічну практику для здобувачів. 

 

ВИСТУПИЛИ: представник ради молодих вчених від біолого-

технологічного факультету докторант Левченко М.В., за підтримання 

вище вказаних пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 9;  

«ПРОТИ» – немає;  

«УТРИМАЛИСЬ» – немає.  

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: «ЗА» – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Запропоновані зміни затвердити. 

 

 

 

 


