
ПРОТОКОЛ № 8 

 

засідання ради роботодавців біолого-технологічного факультету 

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

13 квітня 2021 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, О.Л. Дубінський, 

С. А. Шевченко, Т.О.  Терпецька, І. О. Балабанова. 

 

Порядок денний: 

1. Про аналіз освітньо-професійних програм підготовки здобувачів початкового 

рівня (короткий цикл), першого (бакалаврського), другого (магістерського) та освітньо-

наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти біолого-

технологічного факультету. 

 

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

освітньо-професійних програм «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», «Харчові технології», «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» різних 

рівнів вищої освіти до вступу в 2021 році. 

 

 

Освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва»: 

 

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (КОРОТКИЙ ЦИКЛ) ВИЩОЇ ОСВІТИ 

- Коломацька О.В. - у зв’язку з тим, що ОП «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти має біологічне 

спрямування та відсутність складних математичних розрахунків, пропонується перевести 

обсяг розрахункових дисциплін (вища математика та біофізика) на збільшення обсягу 

навчальної та виробничої практик до 9 кредитів (2 та 4 семестри) з метою надання якісної 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти.  

(БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

- Куліш Ю.М. - внесено пропозицію збільшення періоду навчальної та 

виробничої практики до 9 кредитів, із них 6 кредитів комплексна навчальна практика №1 – 

2 семестр та 3 кредити комплексна навчальна практика № 2 – 4 семестр; 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

- Терпецька Т. О. - внесено пропозицію щодо впровадження обов´язково 

переддипломної практики у 3 семестрі; 

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) PHD РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

- освітньо-професійну програму «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» розглянуто без зауважень. 

 

 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»: 

- Шевченко С. А. - внесено пропозицію щодо включення до обов´язкової компоненти 

ОП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» дисциплін «Ветеринарне законодавство» 

та «Судова ветеринарно-санітарна експертиза» 



Освітньо-професійна програма «Харчові технології» 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

- Баденко О. Е.- внесено пропозицію щодо включення до обов’язкової компоненти ОП 

«Харчові технології» дисципліну «Дієтологія», а також збільшити кількість годин які 

відведені на практичні заняття з навчальних дисциплін обов´язкової компоненти: 

«Організація НАССР на підприємствах харчової промисловості», «Технологія 

консервування плодів та овочів». 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

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

навчальну дисципліну «Інноваційні технології харчових виробництв» на «Технологія 

виробництва органічної продукції», «Оптимізація технологічних процесів» на 

«Виробництво крафтових харчових продуктів», що сфокусовано відображатиме предмет і 

компетентності ОП. 

- Колесніченко Ю.С. – враховуючи сучасні тенденції розвитку галузі пропонує 

розширити каталог вибіркових навчальних дисциплін з циклу професійної підготовки, а 

саме «Екологічні основи переробки відходів харчової галузі». 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Схвалено зміни Ради роботодавців біолого-технологічного факультету до 

освітньо-професійних програм «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», «Харчові технології» різних 

рівнів вищої освіти до вступу в 2021 році. 

1.3. Рекомендовано вченій раді факультету врахувати та винести на затвердження 

Вченій раді Університету зміни до освітньо-професійних програм «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва», «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

«Харчові технології» різних рівнів вищої освіти до вступу в 2021 році з урахуванням 

пропозицій Ради роботодавців біолого-технологічного факультету. 

 

 

 

Голова Ради роботодавців                                                                         Л. Г. БАРТКІВ 

 

 

 

Секретар                              О. Е. БАДЕНКО 

 

 


