
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання ради роботодавців біолого-технологічного факультету  

 

19 березня 2019 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., 

Балабанова І.О. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Аналіз освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

2. Проведення круглих столів зі здобувачами різних рівнів вищої освіти 

провідними фахівцями підприємств та випускниками біолого-

технологічного факультету. 

3. Розгляд можливостей проведення стажування на виробництві НПП 

кафедр. 

4. Затвердження звіту роботи ради роботодавців на поточний навчальний 

рік. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ: 

1. Аналіз освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: директора ТОВ плодоовочевий комбінат “Херсон”  

Баденко О.Е., щодо аналізу освітньо-професійних програм підготовки 

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

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Обговорення: радою проведено аналіз освітньо-професійних програм 

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

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ознайомилися з тематикою 

кваліфікаційних робіт магістрів, робіт виконаних на замовлення виробництва, 

вибірково проаналізовано робочі програми дисциплін різних років навчання 

та переглянуто наукові збірники факультету. 

Врахувати у ОПП «Технологія виробництва і переробки продукції  

тваринництва» 

ВИСТУПИЛИ:  

Бартків Л.Г. 

-  зазначила узгодженість загальних та фахових компетенцій вказаних у 

освітньо-науковій програмі до проекту стандарту ОНП третього (освітньо-

наукового) рівня спеціальності 204 «ТВППТ»; 



- включення до обов’язкової компоненти навчальної дисципліни «Розробка 

дисертаційного проекту» з метою забезпечення належного рівня та 

оформлення наукової роботи здобувача. 

Коломацька О.В. 

- запропоновано розподілити навчальних дисциплін «Технологія 

виробництва продукції тваринництва» та «Інноваційні технології переробки 

продукції тваринництва» на три семестри, що сприятиме поглибленню 

практичної підготовки та включенню практичних результатів до 

дисертаційної роботи; 

- у вибіркової компоненти провести заміну дисципліни «Сучасні методи 

підвищення продуктивності тварин» на «Селекційні методи підвищення 

продуктивності свиней», що відповідає вимогам аграрного ринку; 

- для підвищення якості підготовки фахівця(згідно проекту стандарту) 

обов’язково проводити атестаційних іспит та написання і захист 

кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 204 «ТВППТ». 

Врахувати у ОПП «Харчові технології» 

ВИСТУПИЛИ:  

Баденко О. Е. - у зв’язку з відсутністю проекту стандарту та стандарту вищої 

освіти спеціальності 181 «Харчові технології» другого (магістерського) рівня 

внести до ОПП та навчальних планів обов’язкову частину, яка формується з 

таких навчальних дисциплін «Аналіз ризиків у харчових продуктах і кормах» 

та «Основи інспектування харчових продуктів»; 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Врахувати можливість 

проведення загально-технологічних, виробничих та науково-дослідних 

практик та виїзних занять з основними технологічними процесами на 

виробництві (консервний комбінат, ягніння овець і т.д.). Виконання 

кваліфікаційних робіт магістрів на замовлення проводити з урахуванням 

потреб сучасного сьогодення на виробництві. 

 

2. Проведення круглих столів зі здобувачами різних рівнів вищої освіти 

провідними фахівцями підприємств та випускниками біолого-

технологічного факультету. 

СЛУХАЛИ: декана БТФ Балабанову І.О. щодо проведення круглих столів зі 

здобувачами різних рівнів вищої освіти провідними фахівцями підприємств та 

випускниками біолого-технологічного факультету. 

ОБГОВОРЕННЯ: за участю здобувачів БТФ 19 березня 2019 р. в Школі 

аграрного лідера відбувся тренінг «Європейські вимоги безпечності харчових 

продуктів: від ферми до виделки». Пріоритетними стали питання 

вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні та 

адаптації українського харчового законодавства до європейських вимог. Де 

безпечніше купувати харчові продукти: на ринках чи в супермаркетах? Як 

оператори ринку мають інформувати споживачів про харчові продукти? Як 

тепер перевірятимуть операторів ринку? - про це розповів спікер Юрій 

Оглашенний експерт проекту ЄС. Експерт Яна Добідовська розповіла, як 

новий закон про інформацію для споживачів змінить етикетку, і чи лише про 



етикетку цей закон? Що важливіше: безпечність чи якість харчових продуктів? 

Як держава контролювала безпечність продуктів раніше, а як контролюватиме 

зараз? 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Запропонувати під час 

розробки навчальних планів освітньо-професійних програм збільшити 

кількість кредитів дисциплін для вивчення системи контролю безпечності 

харчових продуктів в Україні та адаптації українського харчового 

законодавства до європейських вимог. 

 

3. Розгляд можливостей проведення стажування на виробництві НПП 

кафедр. 

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

можливостей проведення стажування НПП кафедр на виробництві. 

ОБГОВОРЕННЯ: протягом 2018-2019 навчального року науково-педагогічні 

працівники кафедр пройшли стажування у таких підприємствах: 

- Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-

Нова»; 

-    Національного науково-селекційного центру з вівчарства - курси  

підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за 

програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома. Розробити графік стажування НПП 

факультету на виробництві згідно компетенції освітньо-професійної 

програми, не менше одного раз у три роки. 

 

4. Затвердження звіту роботи ради роботодавців на поточний навчальний 

рік. 
 

СЛУХАЛИ: голову ради роботодавців БТФ Бартків Л.Г, щодо затвердження 

звіту роботи ради роботодавців за поточний навчальний рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: за затвердження звіту роботи ради роботодавців за 

поточний навчальний рік. 

«ЗА» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Звіт роботи ради роботодавців 

біолого-технологічного факультету за поточний навчальний рік затвердити. 

 

 

Голова ради роботодавців                                                          Л. Г. Бартків 

 

Секретар                 О.Е. Баденко  

 
 


