
Протокол № 6 
засідання ради роботодавців факультету агротехнологій 
Миколаївського національного аграрного університету 

18.12.2019 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 2020-2021 н.р. 

2. Про узгодження питань, щодо проходження виробничих та 
навчальних практик ОС «Бакалавр» спеціальностей 201 «Агрономія», 193 
«Геодезія та землеустрій» та ОС «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» на 
2019-2020 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 2020-2021 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: 

Хомут В. П. вніс пропозицію додати факультатив з іноземної мови (3,0 
кредити - за рахунок вільного часу здобувачів вищої освіти) упродовж 1 та 2 
семестрів до ОПП підготовки здобувачів вищої освіти «Агрономія» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». 

Дудченко В. В. запропонував замінити дисципліну «Організація і 
методика наукових досліджень» на «Методологія наукових досліджень та 



методи наукового аналізу» ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». 

Дробітько В. М. запропонував замінити дисципліну «Системний 
підхід використання методів математичного моделювання» на «Системний 
аналіз і моделювання процесів в агрономії» ОНП третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». 

Вожегова Р. А. внесла пропозицію замінити дисципліну «Реєстрація 
прав інтелектуальної власності» на «Академічну доброчесність та право 
інтелектуальної власності» ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». 

Дворецький В, Ф. вніс пропозицію додати факультатив з іноземної 
мови у 1 та 2 семестрі ОНП 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 2020-2021 н.р. 

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

Одноголосно. 

По другому питанню 

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

практик здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальностей 201 
«Агрономія», 193 «Геодезія та землеустрій» та ОС «Магістр» спеціальності 
201 «Агрономія» на 2019-2020 н.р. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити бази проходження виробничих та 
навчальних практик здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальностей 
201 «Агрономія», 193 «Геодезія та землеустрій» та ОС «Магістр» 
спеціальності 201 «Агрономія» на 2019-2020 н.р. 

Результати голосування: «За» 
«Проти» 

- 11 осіб; 
- немає; 



«Утрималися» - немає. 
Одноголосно. 

По третьому питанню 

СЛУХАЛИ: 
Кариенка М. Д. щодо обговорення тематики наукових досліджень 

дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 
рівня факультету агротехнологій, які виконуються в умовах ННПЦ МНАУ та 
на філіях кафедр факультету. 

УХВАЛИЛИ: Погодити та схвалити тематику дисертаційних 
досліджень здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 
факультету агротехнологій. 

Результати голосування: «За» ~11 осіб; 
«Проти» 
«Утрималися» 

немає; 
немає. 

Одноголосно. 

Голова 

Секретар 


