
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання проектної групи спеціальності 204 – «Технології виробництва  

і переробки продукції тваринництва» Навчально-наукового інституту 

біотехнологій та аквакультури 

від 08.04.2021 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-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. 

 

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-професійної програми 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

Кірович Наталію Олександрівну – доцента кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, яка повідомила членів 

проектної групи про затвердження наказом Міністерства освіти і науки 

України № 389 від 26 березня 2021 р. Стандарту Вищої освіти за 

спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

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

ознайомила присутніх із основними положеннями. 

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 необхідність розробки оновленої 

освітньо-професійної програми із урахуванням змін, які враховують вимоги 

затвердженого Стандарту, 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-професійної програми 

Різничука Ігоря Федоровича – завідувача кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, який запропонував 

представлені зміни внести до освітньо-професійної програми, враховуючи 

необхідність збільшення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

скоригувати у кількість кредитів (годин), але при цьому залишити навчальні 

дисципліни зазначені у попередньому навчальному плані. 

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

ОДАУ, Карунський О. Й., професор 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 тваринництваНіколенко І. В., доцент 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:  

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» і представити на розгляд Ради 

роботодавців ННІ Б та А. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Розробити освітньо-професійну програму «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» другого (магістерського) рівня вищої  



 


