
ЗАУВАЖЕННЯ НА ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 

№ з/п Рецензент/ стейкхолдер Зауваження Примітка 

1. Сусол Р.Л., завідувач кафедри 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва Одеського 

державного аграрного 

університету, доктор 

сільськогосподарських наук, 

професор 

1.Програмні результати навчання містять дуже багато знань і 

умінь, частина з яких подібні до програмних компетентностей, а 

частина з яких не має зв’язку з навчальними дисциплінами.  

2.В ОНП вказано про те, що вибіркові дисципліни складають 8 

кредитів ЄКТС, що менше ніж 25 % від загального обсягу програми 

(36 кредитів ЄКТС )).  

 

3.Освітньо-наукова програма не містить педагогічної 

(асистентської) практики, що не сприяє набуттю навичок 

педагогічної майстерності у майбутніх фахівців. 

 

4. Скоригувати систему оцінювання знань за навчальними 

дисциплінами, оскільки поточний контроль може проводитися не 

лише в усній формі, але й письмовій.  

5. Вказати, що   публічний захист дисертації може здійснюватися 

не лише за рукописом, а й іншими видами робіт. 

6. В програмі відсутні матриці відповідності компетентностей 

компонентам освітньо-наукової програми та забезпечення 

програмних результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

Враховано частково 

 

 

 

 

Враховано 

 

Скориговано 

 

 

Введена педагогічна 

(аспірантська) практика, 

заключений договір на її 

проведення в ПДАА 

 

Враховано 

 

 

Враховано 

 

Внесені зміни до ОНП і 

розроблені таблиці 

2. Поліщук А.А., завідувач 

кафедри технології виробництва 

продукції тваринництва 

Полтавської державної аграрної 

академії, доктор 

сільськогосподарських наук, 

професор                                                                  

1. Скоригувати навчальний план таким чином, щоб до переліку 

навчальних компонентів ввести педагогічну практику 

2. Змінити назви навчальних дисциплін та скоригувати 

навчальний план і розподіл обсягу за навчальними компонентами 

 

 

3. Програмні компетентності та результати навчання містять 

Враховано 

 

Змінені назви на 

запропоновані й внесені 

зміни до ОНП і навчального 

плану 

Значно зменшені в об’ємі та 



багато знань і умінь, які повторюються або не мають чіткого зв’язку 

з навчальними дисциплінами, що потрібно врахувати при оновленні 

ОНП 

4. Розділити освітні компоненти на  спеціальні та обов’язкові 

5. Гармонізувати ОНП до вимог стандарту МОН та європейської 

платформи в освіті 

узгоджені з новими 

дисциплінами 

 

Враховано.   

3. Войтенко С.Л., провідний 

науковий співробітник 

Інституту свинарства і АПВ, 

доктор сільськогосподарських 

наук, 

професор                                                                  

1. Включити до ОНП перелік компонентів освітньо-наукової 

програми та їх логічну послідовність 

2.   Змінити цикл дисциплін професійної підготовки та розділити 

їх на спеціальної підготовки та вибіркові. А саме: 

1.1.видалити дисципліни «Сучасні тенденції розвитку технологій 

у тваринництві» і «Сучасні тенденції технології переробки продукції 

тваринництва» та ввести дисципліну «Сучасні технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

1.2. видалити дисципліни «Живлення жуйних тварин» та 

«Живлення моногастричних тварин» та ввести дисципліни «Годівля 

тварин» і «Молекулярно-генетичні дослідження у тваринництві» 

1.3. видалити дисципліну «Індустріальні технології виробництва 

продукції свинарства» і ввести –« Фізіологія відтворення та 

травлення с/г тварин» 

2. Сформувати блоки вибіркових дисциплін з  3-4 пропонованих з 

урахуванням змінених назв навчальних дисциплін та віднесення 

частини з них до вибіркових. 

3. Вибіркові дисципліни в навчальному плані ОНП розмістити у 

другому семестрі першого навчального року, щоб була можливість 

їх вибору. 

4. Змінити загальний обсяг та кредити на аудиторні заняття  і 

самостійну роботу 

5. Змінити підходи до викладання та оцінювання, а також систему 

оцінювання наукової складової програми 

 

Враховано. 

 

 

 

Враховано. 

 

 

 

Враховано. 

 

 

Враховано. 

 

 

Враховано. 

 

Враховано. 

 

Враховано. 

4. Будаква Є.О., аспірант другого 

року навчання Інституту 

1. Скоригувати програмні результати навчання відповідно до 

проблем ведення тваринництва, екобезпеки виробництва 
Враховано. 



свинарства і АПВ НААН продукції тваринництва, навичок дослідника та 

працевлаштування у закладі вищої освіти 

5. Церенюк О.М., заступник 

директора Інституту 

тваринництва НААН, доктор 

сільськогосподарських наук, 

доцент 

1. З урахуванням можливого працевлаштування здобувачів 

вищої освіти у ЗВО, вбачаю за необхідне змінити посади 

професій, які можуть обіймати випускники, та місце їх 

працевлаштування 

2. Включити аспірантів у число виконавців бюджетної та 

договірної тематик у контексті навчання через дослідження 

 

3. Розділити компетентності на інтегральні, загальні і спеціальні 

з нумерацією кожної, що сприятиме формуванню матриці 

відповідності  дисципліни  з компетентністю 

На розгляді 

 

 

 

В державну тематику 

включені, до договірних –

частково 

Враховано. Пронумеровано 

ЗК 1…. і т.д. та Ск 1 і т.д. 

6. Цибенко В.Г., директор ДП 

«ДГ ім. Декабристів» ІС і АПВ 

НААН, випускник аспірантури 

Інституту свинарства і АПВ 

НААН 

Покращити академічну мобільність з тим, щоб аспірант був 

підготовлений до роботи в закладі вищої освіти, компанії чи 

науковій установі. Надсилати аспірантів на стажування в кращі 

установи чи заклади України та зарубіжжя. 

На розгляді 

 

7. Гришина Л.П. , зав. відділу 

Інституту свинарства і АПВ, 

доктор сільськогосподарських 

наук, ст. науковий співробітник 

                                                                  

1.З метою удосконалення інформаційного забезпечення аспірантів 

гармонізувати веб-сайт Інституту, структурних підрозділів та 

аспірантури.. 

2. До ОНП додати структурно- логічну схему. 

 

Проводиться робота по зміні 

сайту Інституту і підрозділів 

 

Враховано 

8. Іванов В.О., ст. науковий 

співробітник Інституту 

свинарства і АПВ, доктор 

сільськогосподарських наук, 

професор                                                                  

1 Відновити діяльність збірника «Свинарство», де можна апробувати 

результати досліджень аспіранта; 

2. Проводити конференції аспірантів та молодих учених для 

висвітлення їх наукових здобутків, набуття лекторської 

майстерності, спілкування з колегами тощо. 

3. Створити електронний репозитарій та кабінет електронної 

бібліотеки 

 

На розгляді 

 

Враховано.  Запланована 

конференція молодих учених 

на кінець 2021 року 

На розгляді 

 

 


