
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання ради роботодавців біолого-технологічного факультету  

Державного вищого навчального закладу  

«Херсонський державний аграрний університет» 

21 листопада 2019 року                                                                                                м. Херсон 

Голова – Л. Г. Бартків 

Секретар – О.Е. Баденко 

 

Присутні: Л. Г. Бартків, О. В. Коломацька, О. Е. Баденко, О. П. Дронов, , М. К.  Курдюмов, 

Н. О. Карасевич, Ю. М. Куліш, І. О. Балабанова  

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд та затвердження складу ради роботодавців, затвердження плану роботи на 

поточний навчальний рік. 

2. Про використання передових базових підприємств для залучення здобувачів різних 

рівнів вищої освіти під час проходження виробничих практик та виїзних лабораторно-

практичних занять. 

 

1. СЛУХАЛИ: голову ради роботодавців, заступника генерального директора 

Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» Бартків Л.Г. щодо розгляду та 

оновленню складу ради роботодавців, затвердження плану роботи на 

поточний навчальний рік. 

Обговорення: у зв’язку з ліцензуванням спеціальності 212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза» виникла необхідність добавити до складу ради 

роботодавців Шевченко Сергія Анатолійовича - начальника Головного 

управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та Терпецьку 

Тетяну Олександрівну – директора Херсонського державного підприємства - 

біологічна фабрика 

УХВАЛИЛИ:  

1.1 Інформацію прийняти до відома. 

1.2. До складу ради роботодавців ввести запропонованих осіб. 

1.2. Затвердити план роботи ради роботодавців на 2019- 2020 навчальний 

рік. 

«За» - одноголосно 
 

 

2. СЛУХАЛИ: директора товариства з обмеженою відповідальністю 

«Плодоовочевий комбінат» м. Херсон Баденко О. Е. щодо розгляду 

можливостей використання передових базових підприємств для залучення 

здобувачів різних рівнів вищої освіти під час проходження виробничих 

практик та виїзних лабораторно-практичних занять. 

Обговорення: проведено аналіз виїзних лабораторно-практичних занять 

здобувачів БТФ за перший семестр поточного навчального року. Протягом 

першого семестру для студентів БТФ проведено наступні виїзні заняття. 

- 10.10.2019 р. студенти 4 курсу біолого-технологічного факультету 

спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції 



тваринництва" відвідали СТОВ "Дніпро" Білозерського району Херсонської 

області, ознайомились з основними виробничими процесами технології 

виробництва молока, з метою закріплення теоретичних знань зі скотарства.  

- 15.10.2019 року для студентів 3 курсу біолого-технологічного 

факультету спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва" відбулося виїзне практичне заняття з навчальної дисципліни: 

«Технологія виробництва продукції птахівництва» на базі філії 

«Чорнобаївське» ПрАТ «Агрохолдинг Авангард» Білозерського району 

Херсонської області. 

- 29.10.2019 р для студентів 1 курсу біолого-технологічного факультету 

спеціальності 181 "Харчові технології" відбулося виїзне практичне заняття з 

навчальної дисципліни «Аналіз ризиків у харчових продуктах та кормах» до  

виноробного господарство Князя П.Н. Трубецького та селянського 

(фермерського) господарства «Павлівське». 

- з 04 по 07 листопада 2019 р. студентам 2 курсу біолого-технологічного 

факультету спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

відбулося  виїзне лабораторне заняття з дисципліни «Основи лабораторної 

справи» на базі державного підприємства біологічна фабрика. 

- 12.11.2019 р для студентів ІІ курсу біолого-технологічного факультету 

спеціальності 181 "Харчові технології" відбулося виїзне практичне заняття з 

навчальної дисципліни «Актуальні проблеми галузі» до Інституту 

тваринництва «Асканія-Нова». 

Проведено аналіз договорів про практичну підготовку студентів з метою 

оцінки рівня баз практик. На листопад місяць 2019 року було заключено 

наступну кількість договорів: 

- спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» - 22 догори; 

- спеціальність 181 "Харчові технології" – 13 договорів. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію прийняти до відому. 

2.2. Постійно оновлювати бази практик та заключати договори на 

співпрацю з підприємствами високого рівня виробництва. 

 

 

 


