
ПРОТОКОЛ 

засідання Ради роботодавців спеціальності 204 – «Технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва» Навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури  

«08» листопада 2021 року                                                                                   №4 

 

Всього членів ради: 9 

 

Голова: заступник директора з наукової роботи Інституту свинарства і АПВ 

НААН, кандидат сільськогосподарських наук Сергій СМИСЛОВ 

Секретар: старший лаборант кафедри технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва Марія ЧЕБАН  

 

Присутні꞉ заступник директора з наукової роботи ОДСГДС НААН 

(Одеський район Одеської області) Анна КРИВЕНКО; директор ДП «ДГ 

«Южний» ОДСГДС НААН (Одеський район Одеської області) Віталій 

МАВРОВ; керівник департаменту тваринництва ТОВ «Агропрайм Холдинг» 

(Ізмаїльський район Одеської області) Віктор МАСЛОВ; завідувач сектору 

козівництва Інституту тваринництва степових районів «Асканія Нова», 

канд.с.-г.н. Андрій МАСЛЮК; директор ДП «Експериментальна база 

«Дачна» Селекційно-генетичного Інституту Національного центру 

насіннєзнавства та сортовивчення» (Одеський район Одеської області) 

Михайло СЕМЕНІХІН; керівник ГО «Кінологічний клуб «Цербер» 

(м. Одеса). Андрій ФЕДОРОВИЧ 

 

Запрошені: директор ТОВ «Шабська ферма» (Б.-Дністровський район 

Одеської області) Вадим БЕРНАЗ; кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва ОДАУ Наталія КІРОВИЧ; кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва ОДАУ Світлана КОСЕНКО; директор ФГ «ФАЗАНКо» (Б.-

Дністровський район Одеської області) Микола ПШЕНИШНЮК; доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва ОДАУ Руслан СУСОЛ; директор ДПДГ 

Інституту водних проблем і меліорації НААН України (Б.-Дністровський 

район Одеської області) Михайло ЧЕРНОВ; 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розширення складу Ради роботодавців спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

2. Ознайомлення з діючими з 01.09.2021 р. освітніми програмами: 

освітньо-науковою програмою «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та 

освітньо-професійними програмами «Технологія виробництва і переробки 



продукції тваринництва» початкового (короткий цикл), першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За порядок денний. 

Результати голосування :  

- «ЗА» – 7,  

- «ПРОТИ» – 0,  

- «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

 

І. СЛУХАЛИ꞉ 

Голову ради роботодавців Сергія СМИСЛОВА – про розширення 

складу Ради роботодавців спеціальності 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» 

Професора Руслана СУСОЛА – ознайомив присутніх з бажанням 

приєднатися до Ради роботодавців нових членів, а саме ЧЕРНОВА Михайла 

Георгійовича – директора ДПДГ Інституту водних проблем і меліорації 

НААН України Б.-Дністровського району Одеської області, БЕРНАЗА 

Вадима Юрійовича – директора ТОВ «Шабська ферма» Білгород-

Дністровського району Одеської області та ПШЕНИШНЮКА Миколу 

Івановича – директора ФГ «ФАЗАНКо» Білгород-Дністровського району 

Одеської області.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Директор ДП ДГ Інституту водних проблем і меліорації НААН України 

Михайло ЧЕРНОВА – проінформував про основний напрям діяльності 

підприємства, яким він керує, зазначивши можливість виконання науково-

дослідної роботи на його базі для здобувачі усіх рівнів вищої освіти за  

спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». 

Директора ТОВ «Шабська ферма» Вадим БЕРНАЗ – розповів про 

перспективи розвитку господарства і майбутнього співробітництва із 

професорсько-викладацьким колективом та здобувачами вищої освіти 

ННІ Б та А. 

Директора ФГ «ФАЗАНКо» Миколо ПШЕНИШНЮК – ознайомив 

присутніх про можливості свого фермерського господарства, як бази для 

наукової та освітньої платформи.  

Заступник директора з наукової роботи ОДСГДС НААН Анна 

КРИВЕНКО – внесла пропозицію включити до Ради роботодавців 

спеціальності 204 – «Технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва» Навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультур 

Вадима БЕРНАЗА, Миколу ПШЕНИШНЮКА, Михайла ЧЕРНОВА. 

Завідувач сектором козівництва Інституту тваринництва степових 

районів «Асканія Нова», кандидат сільськогосподарських наук Андрій 

МАСЛЮК – підтримав пропозицію Анни КРИВЕНКО і закликав інших 



членів Ради роботодавців прийняти до своїх лав Вадима БЕРНАЗА, Миколу 

ПШЕНИШНЮКА і Михайла ЧЕРНОВА. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За включення до складу Ради роботодавців спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» директора 

ДПДГ Інституту водних проблем і меліорації НААН України Білгород-

Дністровського району Одеської області» Михайла ЧЕРНОВА. 

Результати голосування :  

- «ЗА» – 7,  

- «ПРОТИ» – 0,  

- «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За включення до складу Ради роботодавців спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» директора 

ТОВ «Шабська ферма» Білгород-Дністровського району Одеської області 

Вадима БЕРНАЗА  

Результати голосування :  

- «ЗА» – 7,  

- «ПРОТИ» – 0,  

- «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За включення до складу Ради роботодавців спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» директора 

ФГ «ФАЗАНКо» Білгород-Дністровського району Одеської області Миколу 

ПШЕНИШНЮКА 

Результати голосування :  

- «ЗА» – 7,  

- «ПРОТИ» – 0,  

- «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ 

Включити до складу Ради роботодавців спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» директора ДПДГ 

Інституту водних проблем і меліорації НААН України Білгород-

Дністровського району Одеської області» Михайла ЧЕРНОВА; директора 

ТОВ «Шабська ферма» Білгород-Дністровського району Одеської області 

Вадима БЕРНАЗА; директора ФГ «ФАЗАНКо» Білгород-Дністровського 

району Одеської області Миколу ПШЕНИШНЮКА. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ꞉ 

Голову ради роботодавців Сергія СМИСЛОВА – ознайомлення із 

діючими з 01.09.2021 р. освітніми програмами: освітньо-науковою 



програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та освітньо-професійними 

програмами «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

початкового (короткий цикл), першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. Надав слово гарантам зазначених 

освітніх програм. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гарант 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», 

професор Руслан СУСОЛ – представив присутнім основні положення 

освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». Проаналізував її основні положення у розрізі інших 

вітчизняних ЗВО. Зробив наголос на унікальності освітньо-наукової 

програми і запропонував членам ради роботодавців по можливості надати 

пропозиції щодо її удосконалення. 

Гарант 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», професор 

Руслан СУСОЛ – коротко виклав мету, предметну область, орієнтацію, 

основний фокус та особливості програми. Порівняв діючу освітньо-

професійну програму зі Стандартам Вищої освіти за спеціальністю 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» (наказ МОН України № 389 від 

26.03.2021 р.). 

Гарант освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» першого (баклавського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», доцент 

Наталія КІРОВИЧ – репрезентувала діючу ОПП «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» у розрізі відповідності Стандарту Вищої 

освіти, наголошуючи на її унікальності та широкому виборі спеціалізацій при 

вільному виборі студентів 

Гарант освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» початкового (короткий цикл) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 

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

доцент Світлана КОСЕНКО – зазначила що дана освітньо-професійна 

програма не має ні Стандарту Вищої освіти, ні проекту Стандарту вищої 

освіти, використовується у навчальному процесі ОДАУ лише другий рік і 

наразі має пройти акредитацію. Представила на розгляд членів Ради 

роботодавців діючу із 01 вересня 2021 року освітню програму.  

Голова ради роботодавців Сергій СМИСЛОВ – наголосив на 



 


