
МІШСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

ПРОТОКОЛ
31.03.2021 р. Мелітополь №01

засідання студентського самоврядування щодо розгляду проекту освітньо- 
професійної програми та корегування навчального плану освітньої програми 

«Агрономія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

ПРИСУТНІ:
здобувані вищої освіти зі спеціальності 201 «Агрономія»:
КАЛІШН Олег -  студент 11 МБ АГ (проект «Агрокебети»);
ІВАНЧА Артем -  студент 11 МБ АГ (проект «Агрокебети»);
МИРОНЕНКО Артем -  студент 11 МБ АГ (проект «Агрокебети»); 
ПАРХОМЕНКО Євгеній -  студент 11 МБ АГ (проект «Агрокебети»); 
ТИХОВОД Віктор -  студент 11 МБ АГ (проект «Агрокебети»);
ГОГУНСЬКА Валерія -  студентка 11 МБ АГ (проект «Агрокебети»); 
СВІРГУН Микита -  студент 11 МБ АГ ;
БАЙЛЯК Владислав -  студент 12 МБ АГ;
ОВЕЧКО Катерина- студентка 12 МБ АГ ;
ФЕСЕНКО Владислав -  студент 12 МБ АГ.

ЗАПРОШЕНІ:
ЄРЕМЕНКО Оксана Анатоліївна - д.с-г.н., професор кафедри рослинництва 
імені професора В.В. Калитки ТДАТУ, координатор проекту «Агрокебети»; 
ПОКОПЦЕВА Любов Анатоліївна - завідувач кафедри рослинництва імені 
професора В.В. Калитки, к.с.-г.н., ТДАТУ;
ТОДОРОВА Людмила Володимирівна - к.с.-г.н., доцент кафедри
рослинництва імені професора В.В. Калитки, ТДАТУ;
КЛІПАКОВА Юлія Олександрівна - к.с.-г.н., старший викладач кафедри 
рослинництва імені професора В.В. Калитки, ТДАТУ;
КЕНЄВА Вікторія Анатоліївна -  асистент кафедри рослинництва імені 
професора В.В. Калитки, ТДАТУ;
ФЕДОСОВА Альона Олексіївна -  асистент кафедри рослинництва імені 
професора В.В. Калитки, ТДАТУ.

Всього 16 осіб



ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Обговорення проекту освітньо-професійної програми з метою корегування 
навчального плану на 2021-2022 н.р. за спеціальністю 201 «Агрономія» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

СЛУХАЛИ: доповідь ТОДОРОВОЇ Л.В., щодо представлення проекту 
освітньо-професійної програми «Агрономія» другого рівня вищої освіти з 
метою її модернізації у зв’язку з веденням в дію нового стандарту вищої 
освіти, затвердженого наказом МОН № 1420 від 17.11.2020 р., визначення 
освітньої траєкторії формування моделі фахівця за спеціальністю 
«Агрономія» та необхідності корегування освітньо-професійної програми і 
навчального плану.

ВИСТУПИЛИ:
1. ПОКОПЦЕВА Любов Анатоліївна - к.с.-г.н., завідувач кафедри
рослинництва імені професора В.В. Калитки ТДАТУ, про внесення змін у 
профіль освітньо-професійної програми «Агрономія» щодо складу проектної 
групи та програмних результатів навчання.
2. КАЛІШН Олег -  студент 11 МБ АГ (проект «Агрокебети»), щодо 
необхідності написання та захисту курсової роботи з дисципліни 
«Менеджмент агроценозами».
3. ПАРХОМЕНКО Євгеній, ОВЕЧКО Катерина про відсутність зауважень 
щодо послідовності освоєння програмою освітніх компонент.

Після ознайомлення з проектом освітньо-професійної програми «Агрономія» 
здобувані вищої освіти обговорили його та погодилися з ним.

ВИРІШИЛИ: прийняти до уваги пропозиції від здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 201 «Агрономія» та внести зазначені зміни у проекті 
освітньопрофесійну програму «Агрономія» для другого (магістерського) 
рівня вищої освіти.

Студенти одноголосно підтримали проект освітньо-професійної 
програми «Агрономія» та після внесення пропозицій рекомендували 
представити освітньо-професійну програму «Агрономія» на Вчену раду 
університету для затвердження та ведення в дію з 01.09.2021 р.

Г оловуючий засідання 
к.с.-г.н., доцент кафедри РС

Секретар засідання 
асистент кафедри РС

Людмила ТОДОРОВА

Альона ФЕДОСОВА


