
ПРОТОКОЛ
22.04.2020 р. Мелітополь № 003

засідання студентського самоврядування щодо розгляду проекту освітньо- 

професійної програми та корегування навчального плану освітньої програми 

«Агрономія» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

від «22» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

Здобувані вищої освіти зі спеціальності 201 «Агрономія»:

Нєжнова Галина -  студентка 11 МБ АГ 

Шевченко Антон -  студент 12 МБ АГ 

Ольшанська Валентина -  студентка 11 МБ АГ 

Ситенький Максим -  студент 21 МБ АГ 

Скачков Іван -  студент 21 МБ АГ 

Муха Віктор -  студент 21 МБ АГ 

Лісова Анастасія -  студентка 31 АГ 

Токарев Олександр -  студент 21 АГ 

Швед Євген -  студент 11 МБ ЕК 

Мовлик Іван -  студент 21 МБ АГ

ЗАПРОШЕНІ:

Єременко Оксана Анатоліївна - завідувач кафедри рослинництва імені 

професора В.В. Калитки, ТДАТУ, д.с-г.н., професор кафедри 

рослинництва імені професора В.В. Калитки.

Тодорова Людмила Володимирівна - к.с.-г.н., доцент кафедри

рослинництва імені професора В.В. Калитки, ТДАТУ.

Покопцева Любов Анатоліївна - к.с.-г.н., доцент кафедри

рослинництва імені професора В.В. Калитки, ТДАТУ.



Малюк Тетяна Валеріївна - к.с.-г.н., доцент кафедри рослинництва 

імені професора В.В. Калитки, ТДАТУ.

Білоусова Зоя Володимирівна - к.с.-г.н., старший викладач кафедри 

рослинництва імені професора В.В. Калитки, ТДАТУ.

Всього 15 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Обговорення проекту освітньо-професійної програми з метою 

корегування навчального плану за спеціальністю 201 «Агрономія» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти у зв'язку з розглядом проекту 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти у Міністерстві освіти і науки України.

СЛУХАЛИ: доповідь завідувача кафедрою ЄРЕМЕНКО Оксани 

Анатоліївни, щодо представлення проекту освітньо-професійної програми 

«Агрономія» та визнання освітньої траєкторії формування моделі фахівця за 

спеціальністю «Агрономія» та необхідності модернізації освітньо- 

професійної програми та корегування навчального плану за спеціальністю 

201 «Агрономія».

ВИСТУПИЛИ:

Покопцева Любов Анатоліївна - к.с.-г.н., доцент кафедри

рослинництва імені професора В.В. Калитки ТДАТУ, щодо внесення змін 

у профіль освітньо-професійної програми «Агрономія» у формулюванні 

мети, складу проектної групи, придатності до працевлаштування, 

академічної мобільності студента, програмних результатів, кадровому 

забезпеченні освітньо-професійної програми.

Були внесені зміни у перелік компонент освітньо-професійної 

програми. Нєжнова Галина -  студентка 11 МБ АГ групи спеціальності 

«Агрономія», щодо пропозиції та внесення змін, при вивченні навчальних 

дисциплін за освітньо-професійною програмою.



У подальшій дискусії прийняли активну участь Ситенький Максим -  

студент 21 МБ АГ, Нєжнова Галина -  студентка 11 МБ АГ, Шевченко 

Антон -  студент 12 МБ АГ, Ольшанська Валентина -  студентка 11 МБ 

АГ, Ситенький Максим -  студент 21 МБ АГ, Скачков Іван -  студент 21 

МБ АГ, Муха Віктор -  студент 21 МБ АГ, Лісова Анастасія -  студентка 

31 АГ, Токарев Олександр -  студент 21 АГ, Швед Євген -  студент 11 МБ 

ЕК, Мовлик Іван -  студент 21 МБ АГ.

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 освітньо- 

професійну 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 01.09.2020 р.

Завідувач кафедрою рослинництва 

імені професора В.В. Калитки 

Секретар кафедри рослинництва 

імені професора В.В. Калитки

О.А. Єременко

А.О. Федосова


