
ПРОТОКОЛ

Круглого столу з працедавцями «Актуальні проблеми та стратегія 
розвитку спеціальності «Садівництво та виноградарство»

26.05.2020 р. м. Мелітополь № 2

ПРИСУТНІ:

1. Кюрчев Володимир Миколайович -  ректор ТДАТУ, д.т.н., професор;
2. Ломейко Олександр Петрович -  проректор з НПР ТДАТУ, к.т.н., доцент;
3. Іванова Ірина Євгенівна -  декан факультету агротехнологій та екології, 

к.с.г.н., доцент;
4. Гринців Іван Іванович -  директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «ВКФ «Мелітопольська черешня»;
5. Сенін Володимир Вікторович -  к.с.г.н., директор Мелітопольської 

дослідної станції садівництва ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААН України,;
6. Тиховод Анатолій Миколайович -  голова Запорізької обласної організації 

Аграрного союзу, директор ТОВ «Ольвія»;
7. Каліман Сергій Анатолійович -  директор ТОВ «Таврія Скіф»;
8. Мікулін Василій Іванович -  директор ТОВ «Блексі Фрут Компані»;
9. Більський Андрій Миколайович -  головний агроном ТОВ «Агролюкс»;
10. Паламарчук Іван Іванович -  головний агроном ФГ «Демура»;
11 .Захаренко Іван Іванович -  директор ПП «Захаренко», селекціонер
12. Глущенко Станіслав Анатолійович -  спеціаліст з розвитку плодоовочевого 

ринку громадської організації «Рада жінок-фермерів Запорізької області»;
13. Ткачов Юрій Вікторович -  голова 1111 «Ткачов»;
14.3убко Артем Володимирович -  агроном ТОВ «Тур-Агро»;
15. Алексеева О.М. -  гарант ОП «Садівництво та виноградарство», к.с.г.н., 

доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії;
16. Колесніков М.О. — завідувач кафедри плодоовочівництва, виноградарства 

та біохімії к.с.г.н., доцент;
17. Розова Л.В. - к.с.г.н., доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства

та біохімії;
18. Нінова Г.В. - к.с.г.н., доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства 

та біохімії;
19. Герасько Т.В. - к.с.г.н., доцент кафедри плодоовочівництва,

виноградарства та біохімії;
20. Бондаренко П.Г. - к.с.г.н., асистент кафедри плодоовочівництва,

виноградарства та біохімії, м.н.с. Мелітопольської ДСС ім В.Ф. Сидоренка;

Всього 20 осіб



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вступне слово ректора університету, д.т.н., професора 
КЮРЧЕВА В.М.

2. Про модернізацію та оновлення освітньо-професійної програми 
«Садівництво та виноградарство» та навчального плану на 2020- 
2024 н.р.. (завідувач кафедри Плодоовочівництва, виноградарства та 
біохімії, доцент КОЛЕСНІКОВ М.О.)

3. Обговорення за круглим столом з роботодавцями освітньо- 
професійної програми «Садівництво та виноградарство» та 
перспектив розвитку спеціальності.

4. Прийняття рішень щодо внесення зауважень та пропозицій в проект 
освітньо-професійної програми «Садівництво та виноградарство» та 
навчального плану на 2020-2024 н.р..

СЛУХАЛИ:

Колеснікова М.О. про модернізацію освітньо-професійної програми та 
корегування навчального плану за спеціальністю 203 «Садівництво та 
виноградарство» на 2020-2024 н.р..

Алексееву О.М., гаранта освітньої програми «Садівництво та 
виноградарство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо 
необхідності оновлення 01111 та внесення змін до навчального плану за 
спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» на 2020-2024 н.р..

ВИСТУПИЛИ:

В обговоренні питань пов’язаних з підготовкою фахівців спеціальністі 
203 «Садівництво та виноградарство» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти виступив Кюрчев В.М. та наголосив на необхідності підготовки 
фахівців в галузі садівництва для регіону півдня України.

Ломейко О.П. представив розроблену для присутніх рецензентів 
програму підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство»кваліфікації бакалавр 
із садівництва та виноградарства. Довів до присутніх склад робочої 
проектної групи які представили своє бачення моделі фахівця, структурно- 
логічної схеми та навчального плану у відповідності до Стандарту. Крім того, 
звернув увагу на те, що розробка нових навчальних планів проводитися з 
урахуванням чинного законодавства, потреб представників виробництва.

Каліман С. А. запропонував зменшити аудиторне навантаження на 
дисципліни «Грунтознавство з основами геології», «Землеробство з основами 
гербології», а звільнені години надати для таких дисциплін як 
«Овочівництво» та «Овочівництво закритого грунту».



Захаренко І. І. наголосив на необхідності проведення 3-х навчальних 
практик з дисципліни «Виноградарство та ампелографія», які відповідають 
основним технологічним операціям під час вегетації винограду.

Гринців І. І . акцентував увагу на підготовці садоводів та виноградарів 
з урахуванням таких вимог: для великих господарств потрібні
плодоовочівники з вузькопрофільною спеціалізацією (по польовим, овочевим 
і плодовим культурам).

Сенін В.В. наголосив на поєднанні теоретичної і практичної 
підготовки, що дозволяє обгрунтовано приймати виробничі професійні 
рішення.

Мікулін В. І. акцентував увагу на необхідності підготовки випускників 
зі спеціальності «Садівництво та виноградарство», які вміють 
започатковувати свій власний агробізнес для особистого господарства. Було 
також зазначено на необхідності запровадження в освітньому процесі нових 
дисциплін які б дозволяли студентам опанувати Smart -  технології, які 
широко входять в сферу агровиробництва.

Більський А. М. говорив про необхідність готувати спеціалістів як для 
великих с/г підприємств так і малих фермерських підприємств.

Паламарчук І. І. запропонував збільшити практичну підготовку 
студентів, розширити географію баз практик та проводити практики у 
відповідності до сезонності робіт в саду або на полі.

Глущенко С. А. висловився про цікаву та корисну практику 
проведення на базі університету семінарів з провідними холдингами і 
компаніями, а також, відвідування на екскурсіях студентами і викладачами 
передових підприємств.

В подальшому обговоренні питань, пов’язаних з підготовкою фахівця, 
виступили ведучі викладачі кафедри плодоовочівництва, виноградарства та 
біохімії: Розова Л.В., Герасько Т.В., Бондаренко П.Г.. Всі вони зазначили 
що відбулося внесення змін у профіль освітньо-професійної програми 
«Садівництво та виноградарство», у формулюванні мети, складу проектної 
групи, придатності до працевлаштування, академічної мобільності студента, 
програмних результатів, кадровому забезпеченні освітньо-професійної 
програми.

Всі учасники обговорення зазначили високий рівень освітньої 
програми за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство», яка 
відповідає вимогам стандарту вищої освіти, сучасним викликам 
агровиробництва та всебічно охоплює компетентності, щодо підготовки за 
освітнім рівнем «Бакалавр» із садівництва та виноградарства.

УХВАЛИЛИ:
1. Врахувати пропозиції та зауваження учасників круглого столу 

«Актуальні проблеми та стратегія розвитку спеціальності «Садівництво та 
виноградарство» з питання модернізації ОПП «Садівництво та 
виноградарство» і навчального плану на 2020-2024 н.р.. та рекомендувати



Вченій раді університету ухвалити оновлену освітньо-професійну програму 
«Садівництво та виноградарство» та вести в дію з 01.07.2020 року.

2. Продовжити практику круглих столів в подальшому та вносити 
корективи до розробленої моделі фахівця та навчального плану зі 
спеціальності «Садівництво та виноградарство» з урахуванням сучасних 
потреб агровиробників.

Головуючий, гарант ОП, доцент

Секретар, асистент К.С. Евстафієва


