
ПРОТОКОЛ №1 

засідання проектної групи спеціальності 204 – «Технології виробництва  

і переробки продукції тваринництва» Навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури 

від 09.10.2020 р. 

 

ПРИСУТНІ꞉  

Решетніченко О. П. – доктор сільськогосподарських наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури 

Одеського державного аграрного університету, професор, кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва; 

Карунський О. Й. – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин; 

Сусол Р. Л. – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва; 

Кірович Н. О. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва; 

Косенко С.Ю. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва; 

Лівінский А. І. – доктор економічних наук, доцент кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин; 

Ніколенко І. В. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин; 

Різничук І. Ф. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач 

кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин; 

Чігірьов В. О. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин; 

Ясько В.М. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

Тацій О.В.  –  здобувач освітнього ступеня «доктор філософії» 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Вибори голови та секретаря засідання проектної групи Навчально-

наукового інституту біотехнологій та аквакультури Одеського державного 

аграрного університету  

2. Обговорення проектів 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꞉ 

Карунського Олексія Йосиповича – професора кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, який запропонував 

обрати головою засідання проектної групи професора кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва доктора 

сільськогосподарських наук Сусола Руслана Леонідовича, оскільки він є 

гарантом освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки 

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

гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня, крім 

того Руслан Леонідович особа професійна, відповідальна, добре розуміється 

у сучасних тенденція як освітнього процесу у вишах, так і практичної 

підготовки. 

Різничука Ігоря Федоровича – завідувача кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, який підтримав 

пропозицію Карунський О. Й., мотивуючи обізнаністю Сусола Р. Л. не лише 

у науковій та освітній сферах, а й виробничій. 

Кірович Наталію Олександрівну – доцента кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, яка закликала членів 

проектної групи підтримати пропозицію професора Карунського О. Й. і 

обрати головою засідання проектної групи професора кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва Сусола Р. Л. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За обрання головою засідання проектної групи Навчально-наукового 

інституту біотехнологій та аквакультури Одеського державного аграрного 

університет Сусола Р. Л. – доктора сільськогосподарських наук, професора 

кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 

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

 

СЛУХАЛИ꞉ 

Чігірьова Валерія Олександровича – доцента кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, який запропонував 

обрати секретарем засідання проектної групи Навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури Ясько Валентину Михайлівну – доцента 

кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва – 

відповідального і досвідченого працівника.  

Косенко Світлану Юріївну – доцента кафедри технології виробництва 

і переробки продукції тваринництва, яка запропонували підтримати 

пропозицію Чігірьова В. О. і обрати секретарем засідання проектної групи 

Навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури Ясько В. М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За обрання секретарем засідання проектної групи Навчально-наукового 

інституту біотехнологій та аквакультури доцента кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва Ясько В. М  



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

 

СЛУХАЛИ꞉ 

Сусола Руслана Леонідовича, який запропонував сформувати склад 

засідання проектної групи Навчально-наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури Одеського державного аграрного університету у складі: 

- голова засідання проектної групи Навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури – Сусол Руслан Леонідович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва;  

- секретар засідання проектної групи Навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури – Ясько Валентина Михайлівна– кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва; 

- члени засідання проектної групи Навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури: Решетніченко Олександр Петрович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту біотехнологій та аквакультури Одеського державного аграрного 

університету, професор, кафедри технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва; Карунський Олексій Йосипович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри генетики, розведення та 

годівлі сільськогосподарських тварин, Косенко Світлана Юріївна – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва; Різничук Ігор Федорович– кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики, розведення 

та годівлі сільськогосподарських тварин, Кірович Наталія Олександрівна – 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, Чігірьов Валерій 

Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, Лівінский 

Анатолій Іванович – доктор економічних наук, доцент кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, Ніколенко Ігор 

Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За склад проектної групи Навчально-наукового інституту біотехнологій 

та аквакультури Одеського державного аграрного університету 

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

 

2. СЛУХАЛИ꞉ 

Сусола Руслана Леонідовича – голову засідань проектної групи, який 

оголосив про розгляд наступного питання порядку денного щодо розгляду 

проектів освітньо-професійних програм початкового (короткий цикл), І 

(бакалаврського), ІІ (магістерського) 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. 

 

Різничука Ігоря Федоровича – завідувача кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, про необхідність 

внесення до проектів освітньо-професійної програми «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти та 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» вибіркових дисциплін професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти блок «ТВППТ і технологія кормів», що пов'язано із потребами 

спеціальності для вступників 2021 року. На його думку до складу 

вибіркового блоку 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» мають 

увійти такі дисципліни: 

 «Технологія виробництва та використання повнораціонних 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», 

До складу вибіркового блоку «ТВППТ і технологія кормів» 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» пропонуються дисципліни: 

 «Технологія виробництва та використання повнораціонних кормів», 

 «Технологія виробництва та використання преміксів», 

 «Технологія виробництва та використання додаткових кормів». 

 

Карунського Олексія  Йосиповича – професора кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, 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», який 

підтвердив що запропонований доцентом Різничуком І. Ф. перелік 

вибіркових дисциплін дозволить здобувачам вищої освіти як першого 



(бакалаврського) так і другого (магістерського) рівнів освіти розшитими 

знання у технології кормів, а майбутнім фахівцям розширити межі свої 

професійних здатностей і достойно конкурувати на сучасному ринку праці. 

 

Сусола Руслана Леонідовича – завідувача кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, професора, гаранта 

освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» другого (магістерського) рівня вищої освіти та 

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 

необхідність внесення змін до зазначених програм для вступників 2021 року. 

Професор Сусол Р. Л. повідомив членів проектної групи про попередні 

результати проходження акредитації освітньо-наукової програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти і наголосив на зауваження, 

зроблених комісією, а саме: 

- скоротити загальний обсяг освітньої складової освітньо-наукової 

програми; 

- зменшити тижневе навантаження (при вивченні освітньої складової) 

до 12 годин; 

- переглянути дисципліни, що входять до циклу обов’язкових освітніх 

компонент з урахуванням академічної мобільності здобувачів вищої освіти; 

- конкретизувати компетентності та програмні результати навчання; 

- звернути більше уваги на унікальність освітньо-наукової програми. 

 

Кірович Наталію Олександрівну – доцента кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, яка запропонувала усі 

вище зазначені пропозиції врахувати при підготовці проектів освітньо-

професійних та освітньо-наукової програм і розроблені проекти найближчим 

часом представити на загальне обговорення на Раді роботодавців Навчально-

наукового інституту біотехнологій та аквакультури, а також викласти 

проекти на сайті університету для публічного обговорення. 

Сусола Руслана Леонідовича – голову засідань проектної групи, який 

запропонував підготувати проекти 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, враховуючи запропоновані уточнення, підготувати їх 

до засідання Ради роботодавців, яку планується провести 16.10.20 р. і 

викласти проекти на сайті університету для публічного обговорення. 

 

 



 


