
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання ради роботодавців біолого-технологічного факультету  

26 квітня 2018 року 

 

ПРИСУТНІ: Бартків Л. Г., Коломацька О.В., Баденко О.Е. Дронов О.П.,  

Дуров С.Б., Курдюмов М.К., Карасевич Н.О., Коломацька О.В., 

Вороненко В.І.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Аналіз навчальних планів підготовки здобувачів першого(бакалаврського), 

другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

2. Формування планів дуальної освіти. 

3. Оцінка навчально-методичної та матеріально-технічної бази факультету. 

4. Проведення круглих столів зі здобувачами різних рівнів вищої освіти 

провідними фахівцями підприємств та випускниками біолого-технологічного 

факультету. 

5. Розгляд можливостей проведення стажування на виробництві НПП кафедр. 

6. Затвердження звіту роботи ради роботодавців на поточний навчальний рік. 

1. СЛУХАЛИ: заступника генерального директора Державного 

підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації» Бартків Л.Г. щодо аналізу навчальних планів 

підготовки здобувачів першого(бакалаврського), другого (магістерського) та 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію прийняти до відому 

1.2. Впровадити в практику проведення певних тем лекційних занять для 

здобувачів факультету фахівцями провідних базових підприємств. 

2. СЛУХАЛИ: БАДЕНКО ОКСАНА ЕДУАРДІВНА - директора ТОВ 

плодоовочевий комбінат “Херсон” Баденко О. Е. - директор ТОВ 

плодоовочевий комбінат “Херсон” щодо формування планів дуальної освіти. 

ОБГОВОРЕННЯ: даний навчальний рік характеризувався підготовчим 

етапом впровадження та узгодження навчальних планів щодо дуальної освіти 

на прикладі ТОВ плодоовочевий комбінат «Херсон». У господарстві 

практичні навички отримали здобувачі спеціальності 181 «Харчові 

технології» у кількості п’яти осіб. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію прийняти до відому. 

2.2. Переглянути навчальні та робочі плани наступного року з дисциплін 

професійного спрямування з метою збільшенням кількості годин практичної 

підготовки здобувачів різних рівнів вищої освіти спеціальностей біолого-

технологічного факультету. 

 



3. СЛУХАЛИ: голову ради роботодавців БТФ  Бартків Л. Г. щодо оцінки 

навчально-методичної та матеріально-технічної бази факультету. 

ОБГОВОРЕННЯ: на базі біолого-технологічного факультету було відкрито 

лабораторний комплекс, який включає до свого складу п’ять лабораторій 

зокрема лабораторії «Якості молока і молочних продуктів», «Консервування 

плодів, овочів, м’яса та риби», «Переробки зерна», «Технохімконтролю 

харчових продуктів», «Мініцех по виробництву рослинних олій», які дають 

можливість оцінювати продукцію тваринництва та рослинництва і проводити 

он-лайн-режимі лабораторні заняття лабораторіями провідних підприємств, 

зокрема з ТОВ «Данон-Дніпро», ТМ «ОСА», Українська лабораторія якості і 

безпеки продукції АПК НУБІП. 

НА ЗАХОДІ БУЛИ ПРИСУТНІ: 

1. Директор з виробництва ТОВ «Данон-Дніпро» - Юзва Михайло 

Йосипович; 

2. Директор ТОВ «Геліос-1» - Горстка Юрій Володимирович; 

3. Президент Міжнародного агропромислового кластеру Херсонської 

області  Ea.F. Tech + - Бжезицький Ігор Володимирович  

4. Директор лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП - 

Ушкалов Валерій Олександрович; 

5. Головний технолог Торгової марки «ОСА» - Бородіна Лариса 

Василівна. 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію прийняти до відому. 

3.3. Продовжувати співпрацю з провідними господарствами в режимі он-

лайн, що дасть можливість удосконалювати практичні навички здобувачів 

під час лабораторних занять у межах університету. 

4. СЛУХАЛИ: декана БТФ Вороненка В.І. щодо проведення круглих столів 

зі здобувачами різних рівнів вищої освіти провідними фахівцями 

підприємств та випускниками біолого-технологічного факультету. 

Обговорення: за участю здобувачів БТФ 26 квітня 2018 року в Школі 

аграрного лідера Херсонського державного аграрного університету відбулася 

тематична панель на тему «Яке майбутнє свинарства в Україні», спікером 

якої був голова фермерського господарства «Екофарм», кандидат 

сільськогосподарських наук, науковий консультант з питань свинарства 

Лісний В. А. де зазначено, що свинарство в Україні є однією з найбільш 

перспективних галузей сільського господарства, прибутковим за умови 

дотримання виробником ключових складових ефективного виробництва. 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію прийняти до відому. 

4.2. Запрошувати до круглих столів та тематичних панелей фахівців різних 

галузей з метою ознайомлення здобувачів із проблемами та сучасним станом 

сільського господарства та харчової промисловості. 

5. СЛУХАЛИ: голову ради роботодавців БТФ  Бартків Л. Г. щодо аналізу та 

можливостей проведення стажування на виробництві НПП кафедр. 



 


