
Протокол № 4 
засідання ради роботодавців факультету агротехнологій 
Миколаївського національного аграрного університету 

21.12.2018 р. м. Миколаїв 

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

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 2019-2020 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» на 2018-2019 н.р. 

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

4. Поточні питання. 

По першому питанню 

СЛУХАЛИ: 
Карпенка М. Д. щодо затвердження 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 2019-2020 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: 

Дворецький В. Ф. вніс пропозицію збільшити кількість кредитів ЄКТС 
з навчальних практик «ботаніка» - 2,5 кредити замість 2, «ґрунтознавство з 
основами геології» - 2,5 кредити замість 2, «рослинництво» - 2,5 кредити 
замість 2. 2,5 кредити замість 2 у ОПП підготовки здобувачів вищої освіти 
«Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
201 «Агрономія». 



Іванова Н. В, запропонувала замінити у вибірковому блоку №1 ОНП 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 
201 «Агрономія» навчальну дисципліну «Адаптивне рослинництво» на 
«Сучасні методи біотехнології в рослинництві». 

Дробітько В. М. запропонував замінити у вибірковому блоку №2 ОНП 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 
201 «Агрономія» навчальну дисципліну «Адаптивне рослинництво» на 
«Сучасні методи біотехнології в рослинництві». 

Вожегова Р. А. внесла пропозицію перерозподілити кредити ЄКТС для 
навчальної дисципліни «Організація і управління виробництвом в 
землеустрої» 4,5 кредитів замість 3,5 кредитів для ОПП підготовки 
здобувачів вищої освіти «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»; додати 
навчальну дисципліну «Сучасні проблеми агрономії (агрокебети)» до ОПП 
підготовки здобувачів вищої освіти «Агрономія» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». 

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 ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
(доктор філософії) за спеціальністю 201 «Агрономія» на 2019-2020 н.р. 

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

Одноголосно. 

По другому питанню 

СЛУХАЛИ: 
Карпенка М.Д. щодо 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» на 2018-2019 
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 
2018-2019 н.р. 

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

Одноголосно. 

По третьому питанню 
СЛУХАЛИ: 

Дробітько А.В. щодо розгляду тем дисертаційних досліджень 
аспірантів і докторантів факультету агротехнологій. 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома тематику дисертаційних досліджень 
аспірантів і докторантів факультету агротехнологій. 

Результати голосування: «За» 
«Проти» 

Одноголосно. 

Голова 

«Утрималися» 

11 осіб; 
немає; 
немає. 

. Д. Карпенко 

Секретар А. В. Дробітько 


