
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання проектної групи спеціальності 204 – «Технології виробництва  

і переробки продукції тваринництва» Навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури 

від 28.12.2020 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. 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 

(бакалаврського) 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За порядок денний 

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

1. СЛУХАЛИ꞉ 

Сусола Руслана Леонідовича – голову засідань проектної групи 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» щодо внесення зміни до даної програми Радою 

роботодавців ННІ Б та А та методичною комісією ОДАУ, а саме:  

- 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; 

- 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; 

- виключено із «Програмних результатів навчання» ПРН 16, ПРН 18 та 

ПРН 21 (втратили свою актуальність у світлі вище зазначених змін), а також 

скориговано загальні та фахові компетентності спеціальності: ЗК 4, ФК 3, та 

ФК 5 і ПРН 13; 

- 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; 

- детально прописано пункт «Форма атестації здобувачів вищої освіти»; 

- відповідно до внесених змін скориговано структурно-логічна схема, 

матриця відповідності програмних компетентностей компонентам і матриця 

забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-наукової програми; 

В обговорені взяли участь: Решетніченко О. П., директор ННІ Б та А 

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

сільськогосподарських тварин, Кірович Н. О., доцент кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, Різничук І. Ф., завідувач 

кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, 

Чігірьов В. О., доцент кафедри генетики, розведення та годівлі 

сільськогосподарських тварин, Тацій О.В. здобувач освітнього ступеня 

«доктор філософії» 

 

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». 

Після внесення необхідних змін подати відповідну освітньо-наукову 

програму на затвердження Вченою радою Одеського державного аграрного 

університету. 

 

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»– 11, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

2. СЛУХАЛИ꞉ 

Сусола Руслана Леонідовича – голову засідань проектної групи 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» щодо внесення зміни до даної 



програми Радою роботодавців ННІ Б та А та методичною комісією ОДАУ, а 

саме:  

- дисципліни «Організація аграрного бізнесу» та «Цивільний захист та 

охорона праці в галузі» включено до обов'язкових компонент професійної 

підготовки; 

- вибіркову компоненту освітньо-професійної програми приведено до 

загально-університетського принципу із включенням 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 виробництва кормів; 

- відповідно до внесених змін скориговано структурно-логічна схема, 

матриця відповідності програмних компетентностей компонентам і матриця 

забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-наукової програми 

В обговорені взяли участь: Решетніченко О. П., директор ННІ Б та А 

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

сільськогосподарських тварин, Різничук І. Ф., завідувач кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, Ясько В. М., доцент 

кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

Лівінський А. І., доцент кафедри генетики, розведення та годівлі 

сільськогосподарських тварин, Косенко С. Ю., доцент кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, Тацій О.В. здобувач 

освітнього ступеня «доктор філософії» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Викладені побажання й поради, 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», а після 

включення представлених змін подати відповідну освітньо-професійну 

програму на затвердження Вченою радою Одеського державного аграрного 

університету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За внесення вище зазначених змін і оновлених навчального плану та 

освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» другого (магістерського) рівня вищої освіти на 

затвердження Вченою радою Одеського державного аграрного університету. 

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

 

 

 



3. СЛУХАЛИ꞉ 

Сусола Руслана Леонідовича – голову засідань проектної групи 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 та Радою роботодавців ННІ Б та А 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»; 

- включено до вибіркових освітніх компонент професійної підготовки 

дисципліни «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»; 

- 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-професійної програми. 

В обговорені взяли участь: Решетніченко О. П., директор ННІ Б та А 

ОДАУ, Сусол Р. Л., професор кафедри технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва, Різничук І. Ф., завідувач кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, Кірович Н. О., доцент 

кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 

Ясько В. М., доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції 



тваринництва, Косенко С. Ю., доцент кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва,Чігірьов В. О., доцент кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Висловлені при розгляді 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» побажання й поради, внести до нової редакції опису. Після 

внесення необхідних змін подати дану освітньо-професійну програму на 

затвердження Вченою радою Одеського державного аграрного університету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За подання представлених оновлених навчального плану та 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»– 11, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

4. СЛУХАЛИ꞉ 

Сусола Руслана Леонідовича – голову засідань проектної групи щодо 

початку обговорення запропонованих змін до 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». 

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 Радою роботодавців та методичною 

комісією ННІ Б та А 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-професійної 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 сільськогосподарських 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-професійної програми.  

 

В обговорені взяли участь: Решетніченко О. П., директор ННІ Б та А 

ОДАУ, Сусол Р. Л. завідувач кафедри технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва, Різничук І. Ф., завідувач кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, Карунський О. Й., 

професор кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських 

тварин, Ясько В. М., доцент кафедри технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва, Ніколенко І. В., доцент кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, Кірович Н. О., доцент 

кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Зміни представлені гарантом 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» доцентом Косенко С. Ю. схвалити і після їх  



 


