
 
 
 
 

 

ПРОТОКОЛ №2 

засідання Ради роботодавців 204 – «Технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва» Навчально-наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури 

від 23.12.2020 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), 

Семенехін 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), 

 

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 ОДАУ, 

Косенко С. Ю. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва ОДАУ 

 

Секретар засідання ꞉ Чебан М. В. 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Обговорення внесення змін до освітньо-наукової програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього



 
 
 
 

 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, згідно їх відповідність вимогам 

проекту Стандарту освіти та сьогодення. 

2. Обговорення внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, згідно їх відповідність вимогам проекту 

Стандарту освіти та сучасності. 

3. Обговорення внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» першого 

(баклаврського) рівня вищої освіти, відповідно до прийнятого стандарту 

вищої освіти за галуззю 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальністю 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», згідно їх 

відповідність вимогам Стандарту освіти затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України 21.12.2018 р. № 143220. 

4 Обговорення внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» початкового 

рівня (короткий цикл)вищої освіти. 

5. Покращення якості проходження виробничої загально-технологічної 

практики здобувачів вищої освіти 2 (тех) та 3 курсів напряму підготовки 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За порядок денний 

Результати голосування : «за» – 9, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

1. СЛУХАЛИ꞉ 

Смислова Сергія Юрійовича – голову Ради роботодавців щодо 

початку обговорення внесення змін до освітньо-наукової програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Сусола Руслана Леонідовича – гаранта освітньо-наукової програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» про внесені методичною комісією університету 

зміни до даної програми, а саме: 

- у сегментах «Тип диплому та обсяг освітньої програми» і 

«Особливості програми» додано обсяг освітньої складової; 

- переглянуто основний фокус освітньо-наукової програми і виділені її 

загальні положення; 

- у відповідності до вимог Національної рамки кваліфікацій внесено 

зміни у підпункт «Подальше навчання»; 

- до сегменту «Викладання та навчання» додається роз'яснення 

підходу;



 
 
 
 

 

- переглянуто «Оцінювання» відповідно до «Положенням про систему 

оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти в Одеському 

державному аграрному університеті»; 

- зменшено кількість кредитів ЕСТS, виділених на педагогічну 

практику із 3 до 2; 

- вибіркову компоненту освітньо-наукової програми приведено до 

загально-університетського принципу; 

- загальний обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 

зменшено до 47 кредитів ЕСТS; 

- відповідно до внесених змін скориговано структурно-логічна схема, 

матриця відповідності програмних компетентностей компонентам і матриця 

забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-наукової програми 

Кривенко Анну Іванівну – директора Одеської державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН, яка запропонувала повернути 

до переліку компонент освітньо-наукової програми дисципліну «Актуальні 

проблеми технології виробництва і переробки продукції тваринництва», як 

таку що у більш повній мірі розкрити глибинних знань зі спеціальності 

Смислова Сергія Юрійовича – голову Ради роботодавців, який 

наголосив на необхідності виключення із «Програмних результатів 

навчання» ПРН 16, ПРН 18 та ПРН 21 (втратили свою актуальність у світлі 

вище зазначених змін), а також запропонував скоригувати загальні та фахові 

компетентності спеціальності: ЗК 4, ФК 3, та ФК 5 і ПРН 13. 

Маслюка Андрія Миколайовича – завідувач сектору козівництва 

Інституту тваринництва степових районів «Асканія Нова», який вніс 

пропозицію більш детально прописати пункт «Форма атестації здобувачів 

вищої освіти». 

В обговорені взяли участь: Маслов В. І., керівник департаменту 

тваринництва ТОВ «Агропрайм Холдинг», Семенехін М. П., директор ДП 

«Експериментальна база «Дачна» СГІ НЦН та С, Карайван А. І., директор 

ТОВ «Арцизька м’ясна компанія», Решетніченко О. П., директор ННІ Б та А, 

Карунський О. Й., професор кафедри генетики, розведення та годівлі 

сільськогосподарських тварин ОДАУ 
 
 

УХВАЛИЛИ: 
Висловлені під час обговорення побажання й поради, внести до нової 

редакції опису освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За подання запропонованих оновлених навчального плану та освітньо- 

наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції



 
 
 
 

 

тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на 

затвердження вченою радою Одеського державного аграрного університету. 

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

2. СЛУХАЛИ꞉ 
Смислова Сергія Юрійовича – голову Ради роботодавців щодо 

початку обговорення внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

Сусола Руслана Леонідовича – гаранта  освітньо-професійної 

програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» про внесені методичною комісією 

університету зміни до даної програми, а саме: 

- вибіркову компоненту освітньо-наукової програми приведено до 

загально-університетського принципу; 

- дисципліну «Цивільний захист та охорона праці в галузі» віднесено 

до обов'язкових компонент професійної підготовки; 

- відповідно до внесених змін скориговано структурно-логічна схема, 

матриця відповідності програмних компетентностей компонентам і матриця 

забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-наукової програми 

Карайвана Андрія Івановича – директора ТОВ «Арцизька м’ясна 

компанія», який наголосив про необхідність для сучасного фахівця технолога 

розуміти не лише технологічну складову виробництва, а й знатися на 

економічних та організаційних питаннях. З цією метою рекомендував 

дисципліну «Організація аграрного бізнесу» включити обов'язкових 

компонент професійної підготовки. 

Маврова Віталія Георгійовича – директора ДП «ДГ «Южний» 

ОДСГДС НААН, який схвалив включення до вибіркових освітніх компонент 

професійної підготовки дисциплін «Технологія виробництва та використання 

повнораціонних кормів», «Технологія виробництва та використання 

преміксів» і «Технологія виробництва та використання додаткових кормів», 

як таких, що дозволять майбутнім фахівцям розширити професійні 

можливості у питаннях годівлі сільськогосподарських тварин і технології 

кормів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Обговорені зміни внести до нової редакції опису освітньо-професійної 

програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204



 
 
 
 

 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 
20 «Аграрні науки та продовольство» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За подання запропонованих змін до освітньо-наукової програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на затвердження вченою радою 

Одеського державного аграрного університету. 

Результати голосування : «за» – 9, «проти» – 0, «утрималися» – 0 
 
 
 

3. СЛУХАЛИ꞉ 

Смислова Сергія Юрійовича – голову Ради роботодавців щодо 

початку обговорення внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Карунського Олексія Йосиповича – гаранта освітньо-професійної 

програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» про внесені методичною комісією 

університету зміни до даної програми, а саме: 

- вибіркову компоненту освітньо-наукової програми приведено до 

загально-університетського принципу; 

- виключено із обов'язкових компонент загальної підготовки 

дисципліни «Зоологія» та «Мікробіологія»; 

- включено до обов'язкових компонент загальної підготовки 

дисципліну «Етологія»; 

- дисципліну «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» 

перейменовано на «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони 

праці» і віднесено до обов'язкових компонент професійної підготовки; 

- включено до обов'язкових компонент професійної підготовки 

дисципліну «Економіка і організація аграрного виробництва»; 

- виключено із обов'язкових компонент професійної підготовки 

дисципліну «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва»; 

- виключені із сегменту «Програмних результатів навчання» ПРН 23, 

ПРН 24 та ПРН 25; 

- відповідно до внесених змін скориговано структурно-логічна схема, 

матриця відповідності програмних компетентностей компонентам і матриця 

забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-наукової програми. 

Кривенко Анну Іванівну – директора Одеської державної 

сільськогосподарської  дослідної  станції  НААН,  яка  підтримала 

запропоновані проектною групою зміни до освітньо-професійної програми і



 
 
 
 

 

наголосила, що наразі ОПП цілком відповідає Стандарту вищої освіти за 
галуззю 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальністю 204 

«Технологія  виробництва  і  переробки  продукції  тваринництва», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 21.12.2018 р. № 

143220. 

Семенехіна Михайла Павловича – директора ДП «Експериментальна 

база «Дачна» Селекційно - генетичного Інституту Національного центру 

насіннєзнавства та сортовивчення          , який підтримав включення до 

вибіркових 

освітніх компонент професійної підготовки дисциплін «Технологія 

виробництва та використання повнораціонних кормів», «Технологія 

виробництва та використання додаткових кормів», «ІТ-технології у 

виробництві кормових сумішей», «Технологія виробництва та використання 

кормових сумішей для жуйних тварин», «Кормові матеріали та кормові 

добавки», «Технологія виробництва та використання преміксів», 

наголосивши, що такий комплекс дисциплін є необхідним для майбутніх 

технологів, які в майбутньому планують займатися питаннями 

кормовиробництва і технології кормів. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Зміни представлені проектною групою внести до остаточної редакції 

опису освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» першого (бакалавського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За подання запропонованих змін до освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на затвердження вченою радою 

Одеського державного аграрного університету. 

Результати голосування : «за» – 9, «проти» – 0, «утрималися» – 0 
 
 
 

4. СЛУХАЛИ꞉ 
Смислова Сергія Юрійовича – голову Ради роботодавців щодо 

початку обговорення внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» початкового рівня 

(короткий цикл) вищої освіти. 

Косенко Світлану Юріївну – гаранта освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» початкового 

рівня (короткий цикл) вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» про внесені методичною комісією університету та 

проектною групою зміни до даної програми, а саме:



 
 
 
 

 

- у пункті 2 при розподілі обсягів навчального навантаження здобувача 

вищої освіти у циклі загальної підготовки зменшити обсяг обов’язкових 

компонентів ОПП з 34 до 29 кредитів, збільшивши при цьому вибіркові 

компоненти з 6 до 12 кредитів; у циклі професійної підготовки обсяг 

обов’язкових компонентів ОПП із 43 кредитів розширити до 57, а вибіркових 

компонентів скоротити з 37 до 22 кредитів, такі зміни у певній мірі 

призведуть до скорочення загальної вибіркової компоненти (з 35,83 % до 

28,33 %), однак в подальшому сприятимуть професіоналізму здобувачів; 

- вибіркову компоненту освітньо-наукової програми приведено до 

загально-університетського принципу; 

- у пункті «Програмні компетентності» у сегменті «Фахові 

компетентності» скориговано ФК 7 (на основі зазначеної компетентності 

сформовано дві окремі), виключені ФК 8 та ФК 12; 

- відредагований пункт «Програмні результати навчання», а саме 

змінено формулювання ПРН 13, виключений ПРН 22 та додаткові програмні 

результати навчання (ПРН 23, ПРН 24, ПРН 25, ПРН 26, ПРН 27); 

- розширені сегменти « Матеріальне забезпечення », « Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення» і «Міжнародна кредитна мобільність»; 

- виключено із обов'язкових компонент загальної підготовки 

дисципліни «Анатомія с.-г. тварин», «Зоологія (безхребетних та хордових)», 

«Біофізика», «Основи екології»; 

- виключено до обов'язкових компонент професійної підготовки 

дисципліну «Вступ до спеціальності» та «Фізіологія сільськогосподарських 

тварин» «Біоетика та біоінформатика»; 

- дисципліну «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» 

перейменовано на «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони 

праці» і віднесено до обов'язкових компонент професійної підготовки; 

- доповнено обов’язкові компоненти загальної підготовки дисципліною 

«Хімія», а професійної підготовки такими дисциплінами як «Основи фахової 

діяльності», «Морфологія тварин», «Фізіологія тварин», «Біохімія тварин з 

основами фізичної та колоїдної хімії»; 

- «Навчальну практику зі вступу до спеціальності» перейменувати на 

«Навчальна практика із основ фахової діяльності»; 

- відповідно до внесених змін скориговано структурно-логічна схема, 

матриця відповідності програмних компетентностей компонентам і матриця 

забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-наукової програми. 

Федоровича Артема Аркадійовича – керівника ГО «Кінологічний 

клуб «Цербер», який висловив думку, що запропоновані проектною групою 

зміни до освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» є доречними і відповідають професійним 

вимогам, які висувають до майбутніх фахівців. 

Смислова Сергія Юрійовича – голову Ради роботодавців, який 

наголосив, що за відсутності Стандарту вищої освіти і навіть його проекту, 

оновлена освітньо-професійна програма є цілісною і відповідає вимогам



 
 
 
 

 

УХВАЛИЛИ: 

Зміни представлені проектною групою внести до остаточної редакції 

опису освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти за 

спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За подання запропонованих змін до освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» початкового 

рівня (короткий цикл) вищої освіти на затвердження вченою радою 

Одеського державного аграрного університету. 

Результати голосування : «за» – 9, «проти» – 0, «утрималися» – 0 5. 

 

5. СЛУХАЛИ꞉ 

Смислова Сергія Юрійовича – голову Ради роботодавців щодо 

покращення якості проходження виробничої загально-технологічної 

практики здобувачів вищої освіти 2 (тех) та 3 курсів напряму підготовки 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Зауважив 

про вагомість саме практичної підготовки студентів за даними освітньо- 

професійними програмами. Практичні навички, здобуті студентами в умовах 

виробництва під час проходження практики на профільних підприємствах, є 

основним критерієм оцінювання роботодавцями здібностей випускників під 

час працевлаштування. Ми, роботодавці, часто стикаємося з недостатнім 

рівнем практичної підготовки студентів. На разі маємо обговорити 

можливості покращання цієї ситуації, посиливши вимоги до проходження 

виробничої загально-технологічної практики. 

Маслова Віктор Іванович– керівник департаменту тваринництва ТОВ 

«Агропрайм Холдинг», який наголосив на необхідності створення та 

затвердження наскрізної програми практик для здобувачів вищої освіти 

Навчально-науковому інституту біотехнологій та аквакультури. Це значно 

покращить процес проходження практики, чітко окреслить коло питань, що 

їх повинні опрацьовувати здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня. 

Карайван Андрія Івановича – директора ТОВ «Арцизька м’ясна 

компанія», який підтримав попереднього виступаючого та зазначив, що 

наявність такої програми, значно полегшило б роботу керівників практики 

від підприємств. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Запропонувати викладачам 

 

Навчально-науковому 

інституту біотехнологій та аквакультури розробити до наступного засідання 

Ради роботодавців та винести для обговорення наскрізну програму практики 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.



 
 

 


