
ПРОТОКОЛ
Обговорення академічною спільнотою модернізації освітньо-професійної 

програми та корегування навчального плану 
за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство»

«22» травня 2020 р. Мелітополь №1

ПРИСУТНІ:
ЛОМЕЙКО Олександр Петрович - проректор з науково- педагогічної 

роботи, кандидат технічних наук, доцент ТДАТУ.
ІВАНОВА Ірина Євгенівна - декан факультету Агротехнологій та екології, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
ІЩЕНКО Ірина Олексндрівна - декан агробіотехнологічного факультету 

Одеського державного аграрного університету, к.с.г.н., доцент;
ПЕТРЕНКО Світлана Олександрівна - доцент кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії ОДАУ, к.с.г.н.;
КОВТУНЮК Зоя Іванівна - доцент кафедри овочівництва Уманського 

національного університету садівництва, к.с.г.н.;
БУЦИК Роман Миколайович - доцент кафедри плодівництва і 

виноградарства Уманського національного університету садівництва, к.с.г.н.;
СЛОВО ДЯНИК Г алина Яківна - заступник декана факультету 

плодоовочівництва, екології та захисту рослин, доцент кафедри овочівництва 
Уманського національного університету садівництва;

ПЕЛЕХАТИЙ Вадим Миколайович - доцент кафедри рослинництва 
Поліського національного університету, к.с.г.н.;

КОЛЕСНІКОВ Максим Олександрович - завідувач кафедри 
плодоовочівництва, виноградарства та біохімії, к.с.г.н.;

АЛЕКСЕЕВА Ольга Миколаївна -  гарант освітньої програми, доцент 
кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії, к.с.г.н.;

НІНОВА Галина Василівна - доцент кафедри плодоовочівництва, 
виноградарства та біохімії, к.с.г.н.;

РОЗОВА Лідія Володимирівна - доцент кафедри плодоовочівництва, 
виноградарства та біохімії, к.с.г.н.;

ГЕРАСЬКО Тетяна Володимирівна - доцент кафедри плодоовочівництва, 
виноградарства та біохімії, к.с.г.н.;

БОНДАРЕНКО Павло Генадійович - асистент кафедри плодоовочівництва, 
виноградарства та біохімії, к.с.г.н., м.н.с. МДСС ім. В.Ф. Сидоренко НААН 
України;

Всього 14 осіб.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Обговорення модернізації освітньо-професійної «Садівництво та
виноградарство» програми та навчального плану за спеціальністю 203
«Садівництво та виноградарство» для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти.

СЛУХАЛИ:
Алексееву О.М., гаранта освітньої програми «Садівництво та 

виноградарство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо 
модернізації освітньо-професійної програми та корегування навчального плану 
за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» на 2020-2024 н.р..

Колеснікова М.О., щодо необхідності оновлення ОПП 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 спеціальністю 203 

«Садівництво та виноградарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
виступила декан агробіотехнологічного факультету Одеського державного 
аграрного університету, к.с.г.н., доцент Іщенко І.О. та запропонувала 
акцентували увагу на необхідності формування комунікативних та 
організаційних навичок у здобувачів вищої освіти (soft skills).

Пелехатий В. М., доцент кафедри рослинництва Поліського національного 
університету, к.с.г.н. запропонував збільшити кількість кредитів на такі 
дисципліни як: Технологія переробки та зберігання плодоовочевої продукції, 
Вступ до фаху, Сільськогосподарська меліорація. Було запропоновано 
перенести дисципліну «Основи наукових досліджень в плодоовочівництві та 
виноградарстві» після вивчення «Загального плодівництва» та
«Виноградарства та ампелографії».

Ковтунюк 3. І., доцент кафедри овочівництва Уманського національного 
університету садівництва, к.с.г.н. зазначила на можливості перенесення 
дисциплін «Основи наукових досліджень в плодоовочівництві та 
виноградарстві» та «Вступ до фаху» з циклу загальної підготовки до циклу 
професійної та практичної підготовки.

Петренко С. О., доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та 
хімії ОДАУ, к.с.г.н. зазначила, що освітньо-професійна програма «Садівництво 
та виноградарство» всебічно охоплює компетентності бакалавра із садівництва 
та виноградарства, проте слід уточнити назви деяких дисциплін та внести 
зазначені зміни до структурно-лочічної схеми освітніх компонент.

Буцик Р. М., доцент кафедри плодівництва і виноградарства УНУС, к.с.г.н. 
наголосив на необхідності звертати увагу на практичну підготовку майбутніх 
фахівців та ретельній організації виробничої практики та ознайомлення з 
сучасними виробництвами.

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., Нінова Г.В.. 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 
на підставі отриманних раніше рецензій зовнішніх стейкхолдерів. Був 
скорегований перелік освітніх компонент 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:
За результатами обговорення ОПП з академічною спільнотою було 

прийнято рішення ухвалити представлені концепції та після внесення зауважень 
та пропозицій в проект освітньо-професійної програми, рекомендувати ухвалити 
Вченою радою університету оновлену освітньо-професійної програми 
«Садівництво та виноградарство» та скорегований навчальний план на 2020- 
2024 н.р. та вести в дію з 01.07.2020 року.

Головуючий, завідувач кафедри, доцент

Секретар, асистент

М.О. Колесніков 

К.С. Евстафієва


