
ПРОТОКОЛ №1 

засідання Ради роботодавців 204 – «Технології виробництва  

і переробки продукції тваринництва» Навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури 

від 16.10.2020 р. 

 

ПРИСУТНІ꞉  

Смислов С. Ю. – заступник директора з наукової роботи Інституту 

свинарства і АПВ НААН,  

Маслюк А. М. – завідувач сектору козівництва Інституту 

тваринництва степових районів «Асканія Нова» 

Маслов В. І. – керівник департаменту тваринництва ТОВ «Агропрайм 

Холдинг» (Ізмаїльський район Одеської області),  

Карайван А. І. – директор ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» 

(Болградський район Одеської області),  

Мавров В. Г. – директор ДП «ДГ «Южний» ОДСГДС НААН 

(Одеський район Одеської області) 

Кривенко А. І. – директор ОДСГДС НААН (Одеський район Одеської 

області), 

Семеніхін М. П. – директор ДП «Експериментальна база «Дачна» 

Селекційно-генетичного Інституту – Національного центру насіннєзнавства 

та сортовивчення» (Одеський район Одеської області), 

Федорович А. А. – керівник ГО «Кінологічний клуб «Цербер» 

(м. Одеса) 

Гвоздева М. А. – заступник голови ГО «РО кінологічна спілка України 

«Суворовський» (м. Одеса),  

Бойко В. І. – директор центру виховання та розвитку «Компаньон» 

(м. Одеса), 

Яровенко О. О. – голова ГО «Кінологічний центр «Аркадія Селекс» 

(м. Одеса) 

 

Запрошені: 

Решетніченко О. П. – доктор с.-г. наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури Одеського 

державного аграрного університету (ОДАУ), професор,  

Сусол Р. Л. – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва ОДАУ,  

Різничук І. Ф. – канд. с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин ОДАУ, 

Карунський О. Й. – доктор с.-г. наук, професор кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин  

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Створення Ради роботодавців Навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури Одеського державного аграрного 

університету. 

2. Розгляд освітньо-професійних програм початкового (короткий цикл), 

І, ІІ рівнів вищої освіти та освітньо-наукової програми третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти спеціальності 204 «Технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва» для вступників 2021 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За порядок денний 

Результати голосування : «за» – 11, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

 

1. СЛУХАЛИ꞉  

Решетніченка Олександра Петровича – директора ННІБ та АК про 

необхідність створення у Навчально-науковому інституті біотехнологій та 

аквакультури Ради роботодавців на вимогу часу та безпосередньо 

Міністерства освіти і науки. Директор наголосив, що членами Ради 

роботодавців повинні стати особи, які очолюють підприємства, з якими 

інститут уклав договори про співпрацю та проходження виробничої 

(навчальної) практики, виконання науково-дослідної роботи, проходження 

стажування, виконання госпдоговірної тематики здобувачами вищої освіти 

усіх рівнів вищої освіти. Запропонував включити до Ради роботодавців 

Смислова С. Ю. – заступника директора з наукової роботи Інституту 

свинарства і АПВ НААН, Маслюка А. М. – завідувача сектору козівництва 

Інституту тваринництва степових районів «Асканія Нова», Маслова В. І. – 

керівника департаменту тваринництва ТОВ «Агропрайм Холдинг» 

(Ізмаїльський район Одеської області), Карайвана А. І. – директора ТОВ 

«Арцизька м’ясна компанія» (Болградський район Одеської області), 

Маврова В. Г. – директора ДП «ДГ «Южний» ОДСГДС НААН (Одеський 

район Одеської області), Кривенко А. І. – директора ОДСГДС НААН 

(Одеський район Одеської області), Семеніхіна М. П. – директора ДП 

«Експериментальна база «Дачна» Селекційно-генетичного Інституту – 

Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення» (Одеський район 

Одеської області), Федоровича А. А. – керівника ГО «Кінологічний клуб 

«Цербер» (м. Одеса), Гвоздева М. А. – заступника голови ГО «РО кінологічна 

спілка України «Суворовський» (м. Одеса), Бойка В. І. – директора центу 

виховання та розвитку «Компаньон» (м. Одеса), Яровенка О. О. – голову ГО 

«Кінологічний центр «Аркадія Селекс» (м. Одеса). 

Решетніченко О. П. закінчив виступ пропозицією обрати голову та 

секретаря, а також встановити регламент роботи Ради роботодавців та 

процедуру прийняття рішень. 

 

СЛУХАЛИ꞉  



Маслюка Андрія Миколайовича – завідувача сектору козівництва 

Інституту тваринництва степових районів «Асканія Нова», який 

запропонував обрати головою Ради роботодавців Смислова Сергія 

Юрійовича – заступника директора з наукової роботи Інституту свинарства і 

АПВ НААН, оскільки головувати у Раді роботодавців повинна особа 

професійна, яка може корегувати роботу Ради з точки зору потреб вищого 

навчального закладу та наукових установ. 

Маслова ВІктор Іванович – керівника департаменту тваринництва 

ТОВ «Агропрайм Холдинг» (Ізмаїльський район Одеської області), який 

підтримав пропозицію Маслюка А. М., мотивуючи її обізнаністю 

Смислова С. Ю. не лише у сфері науковій та навчальній, а й виробничій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За обрання головою Ради роботодавців Смислова С.Ю. – заступника 

директора з наукової роботи Інституту свинарства і АПВ НААН. 

Результати голосування : «за» – 11, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

СЛУХАЛИ꞉  

Карайвана Андрій  Іванович – директора ТОВ «Арцизька м’ясна 

компанія» (Болградський район Одеської області), який запропонував обрати 

секретарем засідань Ради роботодавців Чебан Марію Вікторівну – старшого 

лаборанта кафедри ТВППТ ОДАУ, оскільки вона досить добре знається на 

діловодстві.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За обрання секретарем Ради роботодавців Чебан М.В. – старшого 

лаборанта кафедри ТВППТ ОДАУ 

Результати голосування : «за» – 10, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

СЛУХАЛИ꞉  

Смислова Сергія Юрієвича, який запропонував сформувати склад 

Ради роботодавців Навчально-наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного аграрного університету у складі: 

- голова Ради роботодавців – Смислов Сергій Юрійович – заступника 

директора з наукової роботи Інституту свинарства і АПВ НААН;  

- секретар Ради роботодавців – Чебан Марія Вікторівна – старший 

лаборант кафедри ТВППТ ОДАУ;  

члени Ради роботодавців: Маслюк А.М. – завідувач сектору 

козівництва Інституту тваринництва степових районів «Асканія Нова», 

Маслов В.І. – керівник департаменту тваринництва ТОВ «Агропрайм 

Холдинг», Карайван А.І. – директор ТОВ «Арцизька м’ясна компанія», 

Мавров В.Г. – директор ДП «ДГ «Южний» ОДСГДС НААН, Кривенко А.І. – 

директор ОДСГДС НААН, Семеніхін М. П. директор ДП «Експериментальна 

база «Дачна» Селекційно-генетичного Інституту – Національного центру 

насіннєзнавства та сортовивчення», Федорович А. А. – керівник ГО 



«Кінологічний клуб «Цербер» (м. Одеса), Гвоздева М. А. – заступник голови 

ГО «РО кінологічна спілка України «Суворовський» (м. Одеса), Бойко В. І. – 

директор центу виховання та розвитку «Компаньон» (м. Одеса), 

Яровенко О. О. – голова ГО «Кінологічний центр «Аркадія Селекс» 

(м. Одеса). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад Ради роботодавців ННІ БТ та АК ОДАУ 

Результати голосування : «за» – 11, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

СЛУХАЛИ꞉  

Смислова Сергія Юрійовича – голову Ради роботодавців, який 

запропонував скликати Раду роботодавців один раз на семестр, наголосивши 

при цьому, що за потреби можливі позачергові засідання, які оформляються 

відповідним протоколом. Процедурою обговорення питань запропонував 

«консенсус», тобто досягнення загальної згоди у спірних питаннях, до якої 

приходять під час обговорення, що характеризується відсутністю серйозних 

заперечень у суттєвих питаннях більшості зацікавлених сторін і досягається у 

результаті процедури спрямованої на врахування думки всіх учасників 

обговорення, а також процедурою прийняття рішень запропонував відкрите 

голосування більшості голосів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За регламент роботи Ради роботодавців у запропонованому режимі 

Результати голосування : «за» – 10, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

 

2. СЛУХАЛИ꞉  

Смислова Сергія Юрійовича – голову Ради роботодавців, який 

оголосив про розгляд наступного питання порядку денного щодо розгляду 

освітньо-професійних програм початкового (короткий цикл), І, ІІ рівнів 

вищої освіти та освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва» для вступників 2021 року. 

Карунського Олексія  Йосиповича – професора кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, гаранта освітньо-

професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» першого (баклаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство», про необхідність внесення змін 

до проекту даної освітньо-професійної, пов'язану із потребами спеціальності 

та вимогами часу для вступників 2021 року.  

Сусола Руслана Леонідовича – завідувача кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, професора, гаранта  



 


