
27 луотого 2020 р.

пРотокол

Р1ел!тополь лъ3

обговорення академ1чного сп|льното}о оновлення осв|тньо-профес1йно|

програми та корегування навчального плану за спец|альн1стго 201 <Агроном1я>

|!Р}1€}1Ё1:.

Бикладан1 кафедри рослинництва 1мен| професора Б.Б. (алитки [!А[}:
зав. кафе дри, д.с.-г.н.' доцент €ременко Ф.А', к.с.-г.н.' доцент [одорова )1.Б., к.с.-

г.н.' доцент [{окопцева л.А., к.с.-г.н., доцент йалток т.в., к.с.*г.н.' ст. викладач

Б|лоусова 3.Б.' к.с.-г.н.' ст. викладач 1{л]пакова }Ф.Ф., к.с.-г.н.' ст. викладач

1{озлова л.в., к.с.-г.н., ст. викладан 1{арпенко к.м., асистент Фнищенко Ф.Б.,

асистент 1{енсва в.А., асистент Федосова А.о., асистент €кура'гов Б.11'

Були запрогшен1:

зав1дуват кафедри землеробства, геодез1| та землеустро}о мнАу, д.с.*г.н.'

професор [аматонова Б.Б.

зав|дуван кафедри плодоовон|вництва, виноградарства та б1ох|м1т тдАту, (.€.-

г.н.' доцент 1{олесн|ков м.А.

доцент кафедри плодоовон|вництва, виноградарства та

Алексссва Ф.\:{.

викладач спец1альних дисципл]н всп <йел|тбпольський колед)к тдАту)'

циклово| ком1с1| профес1йно| п1дготовки <Агроном|я> Батпинська м.в.

поРядок двннии

Бсього 16 ос|б

слухАл!4 : Фбговорення проекту осв|тньо-профес1йно| шрограми з мето[о

корегування навч€ш{ьного плану за спец|альн1стто 201 <Агроном1я>> для пер1пого

(бакалаврського) р|вня вищо| осв|ти у зв'язку з ]| оновленням.

виступ|1]1А: зав. кафедрото рослинництва 1мен| в.в. 1{алитки

€ременко о.А. щодо необх|дност| оновлення осв1тньо-профес1йно| програми та

корегування навчального плану за спец|альн1стго 201 <Агроном1я> для пер|пого

(бакалаврського) р1вня вищо[осв!ти у зв'язку з |1удосконаленням.



Б обговоренн| питань' пов'язаних з п|дготовко}о фах|вця за спец|альн1стго

201 <Агроном|я>> для пер1шого (бакалаврського) р|вня вищо? осв1ти виступила

зав|дуваи кафедри землеробства, геодез1| та землеустрого мнАу, д.с.-г.н.,

професор [аматонова Б.Б. Бона заг1ропонувала в цикл| профес|йно: тт1дготовки

опп провести деяк| зм|ни: зб|льгшити обсяг кредит|в з дисцишл|ни

<3емлеробство з основами герболог1|> з 9 до 11 кредит|в' <<1![агпиновикористання

в землеробств|> з циклу профес1йно] п|дготовки перенести в цикл дисципл|н за

вибором. {оц|льн1сть внесених пропозиц|й обгрунтована необх|дн1стго

п|двищення якост1 знань майбутн|х фах|вц|в з агроном|].

3ав|дуван кафедри плодоовоч1вництва' виноградарства та б|ох|м!|, к.с.-г.н.,

доцент 1{олесн|ков \4.А' запропонував перенести 1з циклу загапьно| п|дготовки

дисципл|ну <|1роектування технолог|чних процес1в у рослинництв|> до

виб|ркового блоку та зб1льтшити к|льк|сть кредит|в для дисципл1ни

<1нтегрований захист рослин)) з 3-х до 5-ти.

Б икладан спец| альн их дисципл1н Б€|1 <йел1топольський коледж тдАту),
циклово] ком|с|| профес1йно| п|дготовки <Агроном|я> Багпинська м'в.
зазначил&, 1{Ф в|дбулося внесення зм|н у проф1л| осв1тньо-профес1йно| програми

<Агроном|я>, } формултованн1 мети, складу проектно| групи, придатност1 до

працевла1птування' академ|чно] моб|льност1 стуАент|в' програмних результат1в,

кадрового забезпечення осв1тньо-профес1йно| [трограми. Були внесен| зм|ни у

перел|к компоненти осв|тньо-профес1йно] програми.

у подальгш|й дискус|| активну участь прийняли доцент

плодоовон1вництва, виноградарства та б|ох1м||, к.с.-г.н. Алексссва

викладач| кафедри рослинництва |мен| професора Б.Б. 1{алитки.

кафедри

Бс| вони зазначил||, 1[Ф проект осв1тньо-профес1йно| програми <Агроном|я>

оновлений та всеб|чно охопл}ос компетентностт бакалавра з агрономт1.

виР1|пи"|!}1 : 3а результатами обговорення осв|тньо-про фес1йно| прощами

<Агроном1я> академ1чного сп|льнотого було прийнято р|тпення ухвалити

представлену концепц|го та п|сля внесення пропозиц|й в проект осв|тньо-

профес|йно| програми рекомендувати представлену оновлену осв1тньо-

профес1йну програму <Агр0ном|я> для пер|пого (бакалаврського) р|вня вищо|

о.м. та



1

осв!ти та скорегова;-1ий навчальний план на Бнену раду ун1верситету для

затвердження та введення в д|то з 0|.0] .2.020 р.

3ав|дуван кафедрого рослинництва

1мен1 професора Б.Б. 1{алитки Ф7 Фксана сРвмвнко

€екретар кафедри рослинництва

!мен| професора Б.Б. 1{алитки Альона ФвдосовА&


