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засідання Ради роботодавців 204 – «Технології виробництва і переробки 
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Мавров В. Г. – директор ДП «ДГ «Южний» ОДСГДС НААН 
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Сусол Р. Л. – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології 
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Секретар засідання ꞉ Чебан М. В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обговорення внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, згідно їх відповідність вимогам 

Стандарту Вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 26.03.2021 р. № 389.  

2. Затвердження наскрізної програми практик для здобувачів вищої 

освіти вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) 



рівня вищої освіти напряму підготовки 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За порядок денний 

Результати голосування : «за» – 8, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

1. 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. Він наголосив, що на попередньому 

засіданні обговорювали проект ОПП і рекомендований до затвердження 

вченою радою Одеського державного аграрного університету. Однак 26 

березня цього року наказом Міністерства освіти і науки України № 389 

введено у дію Стандарт Вищої освіти, який передбачає певні зміни. Тому 

проектна група 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» розробила 

новий проект ОПП, обговорила його на методичній комісії ННі біотехнологій 

та аквакультури і подає на розгляд Ради роботодавців 

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 

зміни до даної програми, а саме:  

- у пункті «Програмні компетентності» із сегменту «Загальні 

компетентності» вилучено ЗК 2, ЗК 3, ЗК 4, ЗК 6, ЗК 8, ЗК 9, ЗК 10, ЗК 11, 

скорегована ЗК 5 і з формулюванням «Здатність спілкуватися іноземною 

мовою» і включена загальна компетентність, що передбачає здатність до 

пошуку, обробки та аналізу інформації, отриманої з різних джерел; 

- у пункті «Програмні компетентності» із сегменту «Фахові 

компетентності» вилучено ФК 1, ФК 7, ФК 8, ФК 9, ФК 10, ФК 11, ФК 12, 

ФК 13, ФК 14 скорегована ФК 2 і з формулюванням «Здатність аналізувати 

та контролювати безпечність та якість кормів і кормових засобів та живлення 

тварин» та ФК 5 і з формулюванням «Здатність моделювати та проектувати 

технологічні процеси виробництва і переробки продукції тваринного 

походження» і включені фахові компетентність, що передбачають здатність 

практично управляти робочими або навчальними процесами у сфері 

виробництва і переробки продукції тваринного походження, які є складними, 

непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів (ФК 6.), 

Здатність створювати та застосовувати системи та способи переробки 

продукції тваринного походження (ФК 7), здатність розробляти і 



реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері технологій виробництва 

та переробки продукції тваринництва та з дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямів з урахуванням технічних, економічних, 

соціальних, правових та екологічних аспектів (ФК 8), здатність застосовувати 

сучасні методи та інструменти для дослідження технологій виробництва та 

переробки продукції тваринництва, а також забезпечення якості продукції 

(ФК 9) і здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки 

та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 

(ФК 10); 

- у пункті «Програмні результати навчання» скореговані і змінені усі 

пункти, що передбачав проект Стандарту, їх загальна кількість скоротилася 

до 10; 

- затверджений Стандарт передбачає збільшення часу на практичну 

підготовку, тому у ОПП кількість кредитів передбачених на проходження 

виробничої спеціально-технологічної практики збільшили до 10,5 (315 год); 

- атестацію випускників освітньої програми спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» передбачено 

здійснювати не лише у формі публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної (магістерської) роботи,а й у формі атестаційного іспиту; 

- відповідно до внесених змін скориговано структурно-логічна схема, 

матриця відповідності програмних компетентностей компонентам і матриця 

забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-наукової програми 

Маслова Віктора Івановича – керівник департаменту тваринництва 

ТОВ «Агропрайм Холдинг», який відмітив, що оновлений проект ОПП 

передбачає більш відповідальну підготовку майбутнього фахівця технолога і 

у плані виробничника, так і науковця. Рекомендував оновлений проект ОНП 

на затвердження вченою радою Одеського державного аграрного 

університету 

Маслюка Андрія Миколайовича – завідувач сектору козівництва 

Інституту тваринництва степових районів «Асканія Нова», який підтримав 

запропоновані проектною групою зміни до освітньо-професійної програми і 

зазначив, що наразі ОПП цілком відповідає Стандарту вищої освіти другого 

(магістерського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

23.03.2021 р. № 389. 
 

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» – 8, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

 

2. СЛУХАЛИ꞉ 

Смислова Сергія Юрійовича – голову Ради роботодавців щодо 

затвердження наскрізної програми практик для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня напряму 

підготовки 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». Зазначив, що Раді роботодавців надали для розгляду 

наскрізну програму практики заздалегідь, вона пройшла обговорення та 

редагування членами Ради роботодавців і виноситься на обговорення та 

затвердження в даній редакції. 

Решетніченка Олександра Петровича – директора Навчально-

наукового інституту біотехнологій та аквакультури Одеського державного 

аграрного університету, який доповів, що відповідальними за створення 

наскрізної програми практик для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів напряму підготовки 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Навчально-

науковому інституту біотехнологій та аквакультури були: проф. 

Карунський О. Й, проф. Сусол Р. Л та доц. Різничук І. Ф. У своїй роботі над 

цим документом вони врахували всі побажання Ради роботодавців та 

затвердили наскрізну програму практик для здобувачів вищої освіти напряму 

підготовки 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» на засіданнях методичних комісій ННІ біотехнологій та 

аквакультури та університету. 

Кривенко Анну Іванівну – директора Одеської державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН, яка зазначила, що у 

представленій програмі були враховані усі пропозиції з боку роботодавців і 

вона здатна покращити ефективність проходження студентами практики на 

підприємствах. 

Маврова Віталій Георгійовича  – директора ДП «ДГ «Южний» 

ОДСГДС НААН, який схвалив представлену до розгляду наскрізну програму 

практик і запропонував підтримати та затвердити її. 

 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити наскрізну програму практик для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня  



 


