
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання ради роботодавців біолого-технологічного факультету  

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

25 листопада  2020 року                                                                                    м. Херсон 

Голова – Л. Г. Бартків 

Секретар – О.Е. Баденко 

 

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

В. Л. Вахненко, М. К.  Курдюмов, У. Б. Бердар, Ю. М. Куліш, С. А. Шевченко,  

Т.О.  Терпецька, І. О. Балабанова. 

 

Порядок денний: 

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

роботи на поточний навчальний рік. 

2. Про аналіз освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» біолого-

технологічного факультету. 

 

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: до складу ради роботодавців пропонується вести головного 

технолога ТОВ «Херсонський завод кондитерських виробів» Вахненко Тетяну Леонідівну 

та завідувача виробництвом кафе BVS Бердар Ульяну Борисівну. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1 Інформацію прийняти до відома. 

1.2. До складу ради роботодавців ввести запропонованих осіб. 

1.2. Затвердити план роботи ради роботодавців на 2020- 2021 навчальний рік. 

«За» - одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Балабанову Ірину Олександрівну щодо розгляду та внесення змін до 

освітньо-професійної програми «Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 



- У зв´язку з виходом стандарту вищої освіти України: другий (магістерський) 

рівень, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові 

технології» (від 22.10.2020 р. № 1295) та  

- Баденко О.Е. – з метою формування унікальності ОП пропонує перенести 

навчальну дисципліну «Охорона праці та цивільний захист» до вибіркової частини, а 

«Аналіз ризиків у харчових продуктах і кормах» перейменувати на «Аналіз ризиків у 

харчових продуктах», що сфокусовано відображає предмет ОП «Харчові технології». 

- Колесніченко Ю.С. - пропонує замінити дисципліну «Дослідницький 

практикум» на «Розробка та дослідження new продуктів», а «Мікроструктурний аналіз» на 

«Технологію зберігання харчової продукції та продовольчої сировини». 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Схвалено зміни до освітньо-професійної програми «Харчові технології» другого 

рівня вищої освіти. 

1.3. Рекомендовано вченій раді факультету врахувати та винести на затвердження 

Вченій раді Університету зміни до освітньо-професійної програми «Харчові технології» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти після затвердження і введення в дію Стандарту 

вищої освіти України з урахуванням пропозицій Ради роботодавців біолого-технологічного 

факультету. 

 

 

Голова ради роботодавців                                                                         Л. Г. Бартків 

 

Секретар                                                                                                     О. Е. Баденко  

 

 

 


