
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
круглого столу студентського самоврядування, роботодавців студентів, робочої 
проектної групи освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин»

12 березня 2020 року 
Присутні: в.о. декана факультету агротехнологій і природокористування 

Д.П. Плахтій; члени проектної групи В.М. Григор’єв, О.С. Чинчик, В.К. Шевчук; 
головний агроном ТОВ «Козацька долина 2006» А.О. Ороховський; керівник 
ПП «Топінамбур» О.В. Корник; директор Уладово-Люлинецької дослідно- 
селекційної станції Ю.Ю. Браніцький; торгівельний представник у Хмельницькій 
області компанії «UKRAVIT» А.Л. Корчинський, завідувачі кафедр факультету 
агротехнологій і природокористування Подільського державного аграрно- 
технічного університету: М.І. Бахмат, Хоміна В.Я., науково-педагогічні 
працівники О.С. Гораш, B.JL Пую, Л.А. Вільчинська, Ю.В. Хмелянчишин, В.А. 
Тарасюк, Т.В. Козіна; представники студентського самоврядування та здобувачі 
вищої освіти факультету агротехнологій і природокористування.

Порядок денний:
Обговорення проекту освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин 
рослин».

І. СЛУХАЛИ:
В.о. декана факультету агротехнологій і природокористування Плахтія Д.П. з 
інформацією про актуальність підготовки фахівців даного напряму, звернув увагу 
на перспективах навчання. Данило Петрович відмітив особливості освітньо- 
професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 202 «Захист і 
карантин рослин» та затребуваність спеціалістів даного напрямку для регіону та в 
цілому для країни.

ВИСТУПИЛИ:
член проектної групи Григор’єв В.M., який представив склад проектної 

групи, окреслив мету, характеристику освітньо-професійної програми, 
придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання, 
програмні компетентності та результати навчання, кадрове та ресурсне 
забезпечення проекту освітньо-професійної програми. Значну увагу приділив 
розподілу обов’язкових та вибіркових компонент.



У подальшій дискусії прийняли активну участь:
головний агроном ТОВ «Козацька долина 2006» А.О. Ороховський; 

керівник ПП «Топінамбур» О.В. Корник; директор У ладово-Л ю линецької 

дослідно-селекційної станції Ю.Ю. Браніцький; торгівельний представник у 

Хмельницькій області компанії «U K RA V IT» А.Л. Корчинський.
Завідувач кафедри Рослинництва і кормовиробництва професор М.І. Бахмат, 
член проектної групи професор О.С. Чинчик 

Після ознайомлення з проектом освітньо-професійної програми освітньо- 
професійної програми перш ого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти за 
спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» стейхолдери та наукова- 
педагогічні працівники висловили свою думку та надали конструктивні 
пропозиції щодо удосконалення освітньо-професійної програми.

УХВАЛИЛИ:
Проект освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю  202 «Захист і карантин рослин» прийняти за основу. 
Після внесення коригувань рекомендувати освітньо-професійну програму 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  202 «Захист і 
карантин рослин» для затвердження на Вченій раді університету.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова круглого столу Д.П. П лахтій

Секретар ~ - j  Л .А  В ільчинська


