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________________________________________________________________________________ 

 

Протокол № 5 

від «19» квітня 2019 року 

 

 

ПРИСУТНІ: (11 осіб із 16 членів СП) 

Шнайдерський А.В. - голова правління СП ДВНЗ «ХДАУ»; 

Щедрінов М.А. - І заступник голови правління СП ДВНЗ «ХДАУ»; 

Кобіцька В.П. - ІІ заступник голови правління СП ДВНЗ «ХДАУ»; 

Лобанова Т.Ю. - секретар правління СП ДВНЗ «ХДАУ»; 

Погосян В.С. - голова СР АФ; 

Третьяков О.В. - голова СР БТФ; 

Піскарьова Р.Р. - голова СР ЕФ; 

Песчаненко М.Г. - голова СР ФВГБЗ; 

Манан К. - голова СР ФРГП; 

Марцинюк О.Ю. - голова КРК; 

Шевченко А.Д. - голова контрольно-фінансового комітету. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про майбутні заходи на поточний місяць. 

2. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва» для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) спеціальності 204 «Технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва». 

3. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Економіка» для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) спеціальності 

051 «Економіка». 

4. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Водні біоресурси та 

аквакультура» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

(PhD) спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». 

5. Різне. 
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РОЗГЯД ПИТАНЬ 

 

1. Про майбутні заходи на поточний місяць. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Правління СП ДВНЗ «ХДАУ» Шнайдеського А.В., 

що повідомив про усі майбутні заходи на поточний місяць, такі як: Леді Ікс; 

ЕкоТусовка «Я Херсонець - мені не все одно»; День відкритих дверей. 

Жодних виступів. 

Не голосували.  

Інформацію прийняли до відома. 

 

2. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 

 

СЛУХАЛИ: голову студентської ради біолого-технологічного факультету 

Третьякова О.В., який повідомив про звернення від здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня (Кривого В.В. та Юзюк Т.В.) щодо внесення змін до 

(освітньо-наукової) програми «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», дані пропозиції висунуті на затвердження, а саме: 

- перенесення навчальної дисципліни: «Методи і організація 

досліджень» на другий семестр першого року навчання; 

- з метою удосконалення ОНП «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» і забезпечення належного 

досягнення результатів, зокрема формування вмінь і навичок 

репрезентувати власні наукові дослідження здобувачі 

запропонували збільшити тривалість вивчення навчальної 

дисципліни «Технологія виробництва продукції тваринництва» 

протягом трьох семестрів; 

- включення до обов’язкової компоненти навчальну дисципліну 

«Аспірантський дослідницький семінар»; 

- збільшити кількість кредитів на  педагогічну практику з одного до 

чотирьох. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11; 

«Проти» - немає; 

«Утриматись» - немає. 

Рішення прийнято: «За» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Запропоновані зміни затвердити. 

 

3. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Економіка» для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) 

спеціальності 051 «Економіка». 

 



СЛУХАЛИ: голову студентської ради економічного факультету 

Піскарьова Р.Р. про внесення змін до освітньо-наукової програми «Економіка» 

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) 

спеціальності 051 «Економіка», а саме: 

- внести до освітньої-наукової програми наступні навчальні 

дисципліни: «Стратегічне управління», «Сучасна економічна 

політика», «Медіа-освіта та медіа грамотність», «Поведінкова 

економіка». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11; 

«Проти» - немає; 

«Утриматись» - немає. 

Рішення прийнято: «За» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Запропоновані зміни затвердити. 

 

4. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Водні біоресурси 

та аквакультура» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти (PhD) спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». 

 

СЛУХАЛИ: голову студентської ради факультету рибного господарства 

та природокористування Манан Келлі про внесення змін до освітньо-наукової 

програми «Водні біоресурси та аквакультура» для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти (PhD) спеціальності 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура», а саме: 

- внести до навчального плану дисципліну «Аспірантський 

дослідницький семінар», «Розробка дисертаційного проекту»; 

- перенести педагогічну практику з першого року навчання на третій 

рік навчання, що надасть можливість більш глибино сприймати 

нові навички, знання, компетенції, врахувавши надбання 

попередніх курсів для здобувача; 

- переглянути та збільшити кількість годин та кредитів, відведених 

на педагогічну практику для здобувача. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11; 

«Проти» - немає; 

«Утриматись» - немає. 

Рішення прийнято: «За» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Запропоновані зміни затвердити. 

 

 


