
Протокол № 2 
засідання ради роботодавців факультету агротехнологій 
Миколаївського національного аграрного університету 

22.12.2017 р. м. Миколаїв 

Присутні: 11 членів ради роботодавців факультету агротехнологій 
Миколаївського національного аграрного університету 

Запрошені: Завідувачі кафедр факультету агротехнологій: 
Гамаюнова В.В., Чорний С.Г., Коваленко О.А. та Дудяк І.Д. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд освітніх програм, робочих навчальних планів здобувачів 
вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія», 193 «Геодезія та 
землеустрій», ОС «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» та третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 
201 «Агрономія» на 2018-2019 н.р. 

2. Про узгодження питань, щодо проходження виробничих та 
навчальних практик ОС «Бакалавр» спеціальностей 201 «Агрономія», 193 
«Геодезія та землеустрій», напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» та ОС 
«Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» у 2017 - 2018 н.р. 

3. Про розгляд тем дисертаційних досліджень аспірантів і докторантів 
факультету агротехнологій. 

4. Поточні питання. 

По першому питанню 

СЛУХАЛИ: 
Карпенка М. Д. щодо розгляду освітніх програм, навчальних планів 

здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія», 193 
«Геодезія та землеустрій», ОС «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» та 
ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) за 
спеціальністю 201 «Агрономія» на 2018-2019 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: 
Вожегова Р. А. внесла пропозицію до ОПП підготовки здобувачів вищої 

освіти «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 201 «Агрономія» додати до блоку вибіркових навчальні 
дисципліни «Психологія і педагогіка», «Аграрна політика», «Земельне 
право»; змінти форму державної атестації із захисту випускної дипломної 
роботи на складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту або захист 
дипломної магістерської випускної роботи для здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 



«Агрономія»; змінити форму контролю навчальної дисципліни «Світові 
технології в рослинництві» ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» із заліку на екзамен. 

Заводськов М. Ю. запропонував змінити форму контролю навчальної 
дисципліни «Оцінка якості ґрунтів» ОНП третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» із заліку на екзамен. 

Іванова Н. В. запропонувала внести до блоку вибіркових дисциплін 
ОГНІ здобувачів вищої освіти «Геодезія та землеустрій» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та 
землеустрій» навчальні дисципліни «Основи просторового та містобудівного 
планування», «Топографічне і землевпорядне креслення», «Моделювання в 
землеустрої»; у ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 201 «Агрономія» змінити форму контролю навчальних 
дисциплін «Географічні інформаційні системи у землеробстві» та 
«Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» із заліку на 
екзамен. 

УХВАЛИЛИ: внести пропозиції щодо змін у освітніх програмах, навчальних 
планах здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 201 
«Агрономія», 193 «Геодезія та землеустрій», ОС «Магістр» спеціальності 201 
«Агрономія» та ОНГТ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
(доктор філософії) за спеціальністю 201 «Агрономія» на 2018-2019 н.р. 

Результати голосування: «За» - 11 осіб; 
«Проти» - немає; 
«Утрималися» - немає. 

Одноголосно. 

По другому питанню 

СЛУХАЛИ: 
Дробіть ко А. В, щодо баз проходження виробничих та навчальних 

практик здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальностей 201 
«Агрономія», 193 «Геодезія та землеустрій», напряму підготовки 6.090101 
«Агрономія» та ОС «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» на 2017-2018 
н.р. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити бази проходження виробничих та 
навчальних практик здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальностей 
201 «Агрономія», 193 «Геодезія та землеустрій», напряму підготовки 
6.090101 «Агрономія» та ОС «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» на 
2017-2018 н.р. 



Результати голосування: «За» - 11 осіб; 
«Проти» - немає; 
«Утрималися» - немає. 

Одноголосно. 

По третьому питанню 

СЛУХАЛИ: 
Дробітько А*В. щодо напрямів наукових досліджень здобувачів вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня факультету агротехнологій 
тематики дисертаційних досліджень. 

ВИСТУПИЛИ: 
Карпенко М. Д, запропонував надати перелік тем наукових досліджень 

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та магістрів 
факультету агротехнологій до навчально-науково-практичного центру 
Миколаївського національного аграрного університету. 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома тематику дисертаційних досліджень 
здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня факультету 
агротехнологій. Надати до ННПЦ МНАУ перелік тем наукових досліджень 
здобувачів вищої освіти, в т.ч. магістрантів та докторів філософії. 

Результати голосування: «За» 
«Проти» 

Одноголосно. 
«Утрималися» 

- 11 осіб; 
- немає; 
- немає. 

Голова 

Секретар 

с З ^ М. Д. Карпенко 

А. В. Дробітько 


