
ПРОТОКОЛ №16 

засідання студентського активу факультету АТЕ 

від “28” квітня 2020 року 

(платформа ZOOM) 

 

Голова: Швед Є.О. 

Секретар: Цвєткова Г.О. 

Присутні:  студентська рада факультету, студенти  спеціальності 

«Садівництво та виноградарство», “Агрономія”, «Геодезія та землеустрій» 

Запрошені: Декан факультету АТЕ Іванова І.Є., Заступник декана з виховної 

роботи Шлєіна Л.І., старостат,  

Колесніков Максим Олександрович - завідувач кафедри плодоовочівництва, 

виноградарства та біохімії , ТДАТУ, к.с.-г.н., доцент. 

Алексєєва Ольга Миколаївна - гарант освітньої програми, керівник проектної 

групи, к.с.-г.н., доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства та 

біохімії ТДАТУ; 

Нінова Галина Василівна - к.с.-г.н., доцент кафедри плодоовочівництва, 

виноградарства та біохімії ТДАТУ ; 

Розова Лідія Володимирівна - к.с.-г.н., доцент кафедри плодоовочівництва, 

виноградарства та біохімії ТДАТУ; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення проекту освітньо-професійних програм з метою корегування 

навчальних планів за спеціальностями  203 «Садівництво та 

виноградарство», 193 «Геодезія та землеустрій» для 

першого(бакалаврського) рівня вищої освіти . 

1.1. СЛУХАЛИ: Колеснікова Максима Олександровича - завідувача 

кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії ТДАТУ, щодо 

обговорення проекту освітньо-професійної програми «Садівництво та 

виноградарство» та визнання освітньої траєкторії формування моделі 

фахівця за спеціальністю «Садівництво та виноградарство». 

1.2. ВИСТУПИЛИ: Мандзій З. - студентка 31 СВ групи, член 

студентської ради факультету АТЕ, з пропозицією модернізації 

погляду на Soft Skills, та частішого урахування факторів «м’яких» 

компетенцій у формуванні обов’язкого переліку компетенцій фахівця. 

Яровий О.  - студент 21 СВ групи, з підтримкою думки Мандзій З. 

1.3. УХВАЛИЛИ: прийняти до уваги пропозиції від здобувачів вищої 

освіти зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» та 

внести зазначені у професійну програму «Садівництво та 

виноградарство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 

СЛУХАЛИ: Даценко Людмилу Миколаївну, гаранта спеціальності  

«Геодезія та землеустрій», щодо обговорення проекту освітньо-професійної 

програми «Геодезія та землеустрій» та визнання освітньої траєкторії 

формування моделі фахівця за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». 



2.2. ВИСТУПИЛИ: Галкіна Є. з пропозицією додати дисціпліни з 

урахуванням формування м’яких навичок у студенства.  

Акатова Д.  - студент 21 ГЗ групи, з підтримкою думки Галкіної Є. 

2.2. УХВАЛИЛИ: залишити відкритим питання щодо пропозицій від 

здобувачів вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 

 

 

Голова                                                                                 Швед Є.О. 

 

Секретар                                                                                        Цвєткова  Г.О. 

 


