
зас1дання студентського ."-"#:;;;}т:^" розгляду проекту осв|тньо-
профес|йно| програми та корегування навчального плану осв1тньо] прощами

<Агроном|я> перптого (бакалаврського) р|вня вищо| осв|ти
в1д <20> л}отого 2020 р.

|{РР1€}[Ё1:
3добуван| вищо] осв1ти з1 спец|альност| 201 <Агроном|я>>:

{митрик Анастас!я - стуАентка 41 Аг групи
Фвечко 1{ате|эина _ студентка 41 Аг групи
1{оваленко Анастас!я студентка 31 Аг групи' член стуАентсько| Ради
факультету Агротехнолог|й та еколог1т, тдАту
(овалевська }{атерина - студентка 31 Аг групи' член студентсько| ради
факультету Агротехнолог|й та еколог1|, 1!А[9
(!осов €ерг!й - студент 31 А[ групи' член студентсько| ради факультету
Агротехнолог|й та еколог1т, тдАту
1окарсв Флексатлдр _ студент 2| 

^г 
групи

Буяк1н Богдан - студент 21 А[ щупи
Радгок !Фр!й _ студент 21 А[ групи
3яблов 1\{икола _ студент 21 Аг групи
{яткова €лизавета студентка 1 1 Аг групи, член студентсько| Ради
факультету Агротехнолог|й та еколог1т' тдАту
[лаговська 1етяна - студентка 1 1 Аг групи
3ахарова [л1на _ студентка 11 Аг групи

3апрогпен|:

€ременко Фксана Анатол![вна зав|дуван кафедри рослинництва 1мен1
професора Б.Б. 1(алитки тдАту, д.с.-г.н., доцент.
Б!лоусова 3оя Болодимир|вна _ гарант осв1тньо| програми, кер|вник проектно|
групи' к.о._г.н., стартпий викладач кафедри рослинництва |мен| професора Б'Б.
1{алитки тдАту
[одорова -|[подмила Болодимир!вна - к.с.-г.н., доцент кафедри рослинництва
1мен| професора Б.Б. (алитки тдАту
|!окопцева "[тобов Анатол!|вна _ к.с.-г.н.' доцент кафедри рослинництва 1мен|
глрофесора Б'Б. 1{алитки тдАту
Р1алгок 1етяна Балер!|вна _ к.с.-г.н., доцент кафедри рослинництва |мен|
професора Б.Б. 1{алитки тдАту

Бсього 17 ос!б.

поРядок двнний
1. Фбговорення проекту осв|тньо-профес|йно| програми з метого

корегування навчаг{ьного плану за спец!альн1стго 201 <Агроном1я> для пер1пого
(бакалаврського) р1вня вищо||св1ти у зв'язку з ]: оновленням.



€-|!})(А.|{!4:
€ременко Фксану Анатол||вну - зав|дувана кафедри рослинництва |мен!

щодо представлення г1роекту осв]тньо-професора в.в. (алитки тдАту
профес1йно| програми <Агроном|я>>, визнання осв|тньо] трасктор1| формування
модел| фах|вця за спец1альн|стто <<Агроном|я>>, необх1дност| модерн|зац1]

осв|тньо-профес!йно| програми та корегування навчального плану за

сшец|альн|стго. 20 1 <Агроном|я>>.

рослинництва |мен| професора Б.Б. 1{алитки тдАту щодо внесення зм|н у
шроф1ль осв1тньо-профес|йно} програми <Агроном|я> у формулгованн1 мети,

складу проектно| групи, придатност1 до г1рацевла1птування, академ|чно]
моб1льност1 стуАента, програмних результат|в, кадровому забезпеченн| осв1тньо-
профес|йно| програми. Були внесен1 зм|ни у перел|к компонент осв|тньо-
профес|йно| програми.

!митрик Анастас|я - студентка 3 курсу спец|альноот| <Агроном|я>)' щодо
пропозиц|| та внесення зм|н при вивченн| навчальних дисцишл|н за осв|тньо-
профес1йно}о програмо[о.

у подальтп|й дискус|| прийняли активну участь Фвечко 1{атерина

студентка 4| Аг групи, 1(оваленко Анастас1я студентка з 1 Аг групи'
1{овалевська 1{атери\|а - студентка 31 А[ групи' 1{|осов €ерг1й _ студент 31 Аг
групи, 1окарсв Флександр - студент 2\ А[ групи, Буяк1н Богдан - студент 21 Аг
групи, Радгок {Фр|й - студент 21 Аг групи' 3яблов йикола - студент 21 Аг групи,

{яткова €лизавета _ студентка 1 1 Аг групи' [лаговська ]етяна _ студентка 1 1

А[ групи' 3ахарова Бл1на - студентка 11 А[ групи.

|{|сля ознайомлення з проектом осв1тньо-профес|йно| програми
<Агроном|я> здобуван1 вищо] осв|ти обговорили та запропонували врахувати
наступн| зм1ни в осв1тньо-профес\йн1й прощам|: перенести дисципл1ну <Ф!зика

з основами б1оф1зики)) |з циклу загально] п1дготовки до виб1ркового блоку;

дисципл|ни <1рактори та автомоб|л|> та <<Бконом|ка, п1дприсмництво,

маркетинг)) перенести 3 циклу профес1йно| п|дготовки до виб|ркового блоку,

дисципл|ну <\4атематична статистика в агроном|]> перенести \з ви6]ркового

блоку до циклу загально] п|дготовки.

БР1Р1111}1-|11{:

|{рийняти до уваги пропозиц1] в1д здобуваи|в вищо| осв|ти з1 спец1альност[

201 <Агроном|я> та внести 3азначен| зм|ни в проект осв|тньо-профес1йно|
програми <Агроном|я> для п9р1шого (бакалаврського) р|вня вищо| осв1ти'



€туАенти одноголосно п|дтримали проект осв|тньо-профес1йно! програми
<Агроном1я> та п1сля внесення г{ропозиц|й рекомендували представити осв1тньо-
профес!йну програму <Агроном|я> на Бнену раду ун|верситету для затвердження
та введення в д|то з 0|.07 .2020 р.

3ав|дуван кафедрото рослинництва
|мен| професора Б.Б. (алитки 

-*'А{ 
Фксана сРвмвнко

ч_!/ /

1с1/ 1{атерина ковАлввськА


