
ПРОТОКОЛ № 9 

 

засідання Ради роботодавців біолого-технологічного факультету 

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

22 вересня 2021 року                                                                                       м. Херсон 

Голова – Т.О. Терпецька 

Секретар – С. П. Зелінський 

 

Присутні: І. О. Балабанова, О. П. Дронов, Ю.С. Колісніченко, С.П. Зелінський, 

О.В. Жемердєй, Т.О.  Терпецька, М.Й. Юзва, О.В. Фригін 

 

Запрошені: О.В. Ведмеденко, Н.М. Корбич, Н.В. Новікова, В.Г. Пелих, 

 

Порядок денний: 

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

роботи на поточний навчальний рік. 

2. Про розгляд можливостей використання передових базових підприємств для 

залучення здобувачів різних рівнів вищої освіти під час проходження виробничих практик 

та виїзних лабораторно-практичних занять. 

3. Про каталог вибіркових дисциплін біолого-технологічного факультету. 

4. Про проведення круглих столів зі здобувачами різних рівнів вищої освіти 

провідними фахівцями підприємств та випускниками біолого-технологічного факультету. 

5. Про розгляд можливостей проведення стажування на виробництві НПП кафедр. 

 

1. СЛУХАЛИ: декана БТФ І. О. Балабанову щодо розгляду кандидатур до складу 

ради роботодавців БТФ на 2021 - 2022 навчальний рік.  

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Інформацію прийняти до відому 

1.2. Рекомендувати до затвердження на вченій раді факультету наступні 

кандидатури до складу Ради роботодавців БТФ на 2021-2022 навчальний рік: 

Голова ради роботодавців: 

1. ТЕРПЕЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – директор Херсонського  

державного підприємства - біологічна фабрика 

Заступник голови ради роботодавців: 

2. КОЛОМАЦЬКА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА - заступник начальника 

промислової зони філії «Чорнобаївське» приватного акціонерного товариства 

«Агрохолдинг Авангард» 

Секретар ради роботодавців: 
3. ВАХНЕНКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА – головний технолог ТОВ 

«Херсонський завод кондитерських виробів» 

Члени ради роботодавців: 
4. ЮЗВА МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ - директор заводу «Данон-Дніпро» 

5. БАРТКІВ ЛАРИСА ГРИГОРІВНА - заступник генерального директора 

Державного підприємства «Київського обласного науково-виробничого центру 

стандартизації, метрології і сертифікації» 

6. ФРИГІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – директор ТОВ «Фрідом 

Фарм Бекон» 

7. ДРОНОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - заступник генерального директора 

ТОВ «Херсонська кондитерська фабрика» 

8. БЕРДАР УЛЯНА БОРИСІВНА – завідувач виробництвом кафе BVS 

9. КОЛІСНІЧЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА – директор ресторану «Пан - 

Атаман» 



10. КРАМАРЕНКО АНАСТАСІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА– відповідальна по 

кадрам ресторану «Пан-Атаман» 

11. ЗЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ – приватний підприємець 

12. ЖЕМЕРДЕЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ - приватний підприємець 

13. БАЛАБАНОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА - декан біолого-

технологічного факультету 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - одноголосно 

2. СЛУХАЛИ: заступника генерального директора ТОВ «Херсонська 

кондитерська фабрика» О.П. Дронова, 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 наявних договорів про співпрацю з передовими 

базовими підприємствами. На біолого-технологічному факультеті є в наявності 42 договори 

про співпрацю з передовими базовими господарствами.  

УХВАЛИЛИ:  
2.1. Інформацію прийняти до відому. 

2.2. Розширювати список передових базових підприємств для здобувачів різних 

рівнів вищої освіти БТФ 

3. СЛУХАЛИ: декана БТФ І. О. Балабанову, щодо каталогу вибіркових дисциплін 

біолого-технологічного факультету 

УХВАЛИЛИ:  
3.1. Інформацію прийняти до відому. 

3.2. Переглянути і запропонувати дисципліни вибіркових компонентів, які бажано 

ввести до каталогу вибіркових дисциплін на 2022-2023 навчальний рік з урахуванням 

побажань роботодавців.  

4. СЛУХАЛИ: директора ресторану «Пан - Атаман» Ю.С. Колісніченко щодо 

проведення круглих столів зі здобувачами різних рівнів вищої освіти провідними 

фахівцями підприємств та випускниками біолого-технологічного факультету 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію прийняти до відому. 

4.2. Запропонувати план проведення круглих столів зі здобувачами різних рівнів 

вищої освіти БТФ на 2021-2022 навчальний рік. 

4.3. Проводити круглі столи із здобувачами різних рівнів вищої освіти БТФ на базі 

ХДАЕУ та в умовах передових базових підприємств.  

5. СЛУХАЛИ: директора Херсонського державного підприємства - біологічна 

фабрика Т.О. Терпецьку щодо розгляду можливостей проведення стажування на 

виробництві НПП кафедр. 

Обговорення: протягом 2020-2021 навчального року науково-педагогічні 

працівники кафедр пройшли стажування на таких підприємствах: 

- Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН - 15-19 лютого 2021 р.; 

- Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України - 11-14 

травня 2021  р. 

- Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти - 11 червня 

2021 р. 

- Державна служба України з надзвичайних ситуацій - 8-10 лютого 2021 р. 

- ТОВ "Херсонська кондитерська фабрика" - 01-26 лютого 2021 р. 

 

Голова                                                                           ____________ Т.О. Терпецька 

 

Секретар………………                     ……………     _____________ С.П. Зелінський 

 


