
ПРОТОКОЛ №1
засідання робочої групи забезпечення освітньої програми підготовки здобувачів 

початкового рівня вищої освіти«молодший бакалавр» 
за спеціальністю 091 «Біологія»

від 12.02.2020 р.

ПРИСУТНІ: Леонтюк І.Б. (гарант) -  к.с-г.н., доцент кафедри біології, Карпенко В.П. -  
д.с.-г. н., професор, професор кафедри біології, Розборська Л.В. -  к.с-г.н., доцент, завідувач 
кафедри біології, Парубок М.І. -  к. біол. н., доцент кафедри біології, Жиляк І.Д. -  к. 
хім.н., доцент кафедри біології, Гнатюк Н.О. -  к. біол. н., доцент кафедри екології та безпеки 
життєдіяльності, Григорчук А.П. - стейкхолдер (роботодавець), к. біол.н, співвласник ТОВ 
«Володимирівське», Якимчук Р.А. -  стейкхолдер (роботодавець), д. біол.н, професор, 
член-кор. НАН України, старший науковий співробітник відділу генетичного поліпшення 
рослин Інституту фізіології рослин і генетики, Поміркована О.В. -  (здобувач вищої освіти), 
студентка 31-6 групи факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин.

1. Про внесення пропозицій щодо розширення застосування інноваційних методів навчання.
2. Про розширення переліку баз практичної підготовки студентів.
3. Про зміни в розділі ОП «Інформаційне та навчально-методичне забезпечення».

1. СЛУХАЛИ: Про внесення пропозицій щодо розширення застосування 
інноваційних методів навчання.

ВИСТУПИЛИ: керівник робочої групи, гарант ОП Леонтюк І.Б. про внесення 
пропозицій щодо розширення застосування інноваційних методів навчання;

- роботодавець, старший науковий співробітник відділу генетичного поліпшення 
рослин Інституту фізіології рослин і генетики Якимчук Р.А. про збільшення кількості виїзних 
практичних занять на підприємствах, що дасть можливість поєднати теоретичні знання з 
практичною підготовкою.

- роботодавець, співвласник ТОВ «Володимирівське» Григорчук А.П. про запрошення 
гостьових лекторів, що сприятиме більш ефективному формуванню фахових 
компетентностей, досягненню відповідних програмних результатів навчання.

УХВАЛИЛИ: розширити інноваційні методи навчання за рахунок збільшення кількості 
виїзних практичних занять на підприємствах, запрошення гостьових лекторів.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  9;
«проти» -  немає;
«утримались» -  немає.

Голова
Секретар

Леонтюк І.Б. 
Парубок М.І.

Порядок денний



2. СЛУХАЛИ: про розширення переліку баз практичної підготовки студентів.

ВИСТУПИЛИ: керівник робочої групи, гарант ОП Леонтюк І.Б. про розширення баз 
практичної підготовки (галузеві підприємства та науково-дослідні установи тощо) студентів 
за ОП;

- роботодавець, співвласник ТОВ «Володимирівське» Григорчук А.П. про укладання 
договорів про співпрацю.

УХВАЛИЛИ: розширити перелік бази практичної підготовки студентів за рахунок 
укладання договорів про співпрацю з провідними підприємствами, дендрологічними парками 
та іншими установами біологічного профілю.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  9;
«проти» -  немає;
«утримались» -  немає.

3. СЛУХАЛИ: про зміни в розділі ОП «Інформаційне та навчально-методичне 
забезпечення».

ВИСТУПИЛИ: керівник робочої групи, гарант ОП Леонтюк І.Б. про внесення змін в 
розділі ОП «Інформаційне та навчально-методичне забезпечення» в зв'язку з розробкою 
Положення про методичне забезпечення освітнього процесу в Уманському НУС: 
навчально-методичні комплекси дисциплін замінити на методичне забезпечення дисциплін, 
додати методичні матеріали для практичних (семінарських), лабораторних занять, прибрати 
пакети комплексних контрольних робіт.

УХВАЛИЛИ: внести зміни в розділі ОП «Інформаційне та навчально-методичне 
забезпечення».

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  9;
«проти» -  немає;
«утримались» -  немає.

Керівник групи забезпеч^"1" Леонтюк І.Б.

Секретар Парубок М.І.



ПРОТОКОЛ №1
засідання робочої групи забезпечення освітньої програми підготовки здобувачів 

початкового рівня вищої освіти «молодший бакалавр» 
за спеціальністю 091 «Біологія»

від 16.02.2021 р.

ПРИСУТНІ: Леонтюк І.Б. (гарант) -  к.с-г.н., доцент кафедри біології, Карпенко В.П. -  
д.с.-г. н., професор, професор кафедри біології, Розборська Л.В. -  к.с-г.н., доцент, завідувач 
кафедри біології, Парубок М.І. -  к. біол. н., доцент кафедри біології, Жиляк І.Д. -  к. 
хім.н., доцент кафедри біології, Гнатюк Н.О. -  к. біол. н., доцент кафедри екології та безпеки 
життєдіяльності, Григорчук А.П. - стейкхолдер (роботодавець), к. біол.н, співвласник ТОВ 
«Володимирівське», Якимчук Р.А. -  стейкхолдер (роботодавець), д. біол.н, професор, 
член-кор. НАН України, старший науковий співробітник відділу генетичного поліпшення 
рослин Інституту фізіології рослин і генетики, Поміркована О.В. -  (здобувач вищої освіти), 
студентка 31-6 групи факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин.

1. Про уточнення програмних результатів навчання.
2. Про продовження дотримання процедури обрання студентами власної освітньої 

траєкторії шляхом вибору освітніх компонентів.
3. Запровадження практики викладання окремих тем і дисциплін іноземною мовою та із 

залученням запрошених професорів.

1. СЛУХАЛИ: про уточнення програмних результатів навчання.

ВИСТУПИЛИ: керівник робочої групи, гарант освітньої програми Леонтюк І.Б. про 
уточнення програмних результатів навчання. Голова ради студентського самоврядування 
факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Беденко О. зауважила на 
актуальності майбутнього працевлаштування, що вимагає врахування вимог роботодавців, і 
внесла пропозицію щодо узгодження програмних результатів навчання, зокрема за 
освітньою програмою студенти повинні бути здатні продемонструвати такі знання, уміння, 
навички:

ПР 16. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

ПР 17. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та проведення польових, 
лабораторних досліджень, обробки даних та представлення результатів.

ПР 18. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти проектувати 
траєкторію професійного росту й особистого розвитку, застосовуючи набуті знання.

Голова
Секретар

Леонтюк І.Б. 
Парубок М.І.

Порядок денний

УХВАЛИЛИ: додати до програмних результатів навчання:



ПР 16. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на доброчесність, професійну сумлінність та відповідальність за 
прийняття рішень.

ПР 17. Аргументувати вибір методів, алгоритмів планування та проведення польових, 
лабораторних досліджень, обробки даних та представлення результатів.

ПР 18. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти проектувати 
траєкторію професійного росту й особистого розвитку, застосовуючи набуті знання

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  9;
«проти» -  немає;
«утримались» -  немає.

2. СЛУХАЛИ: про продовження дотримання процедури обрання студентами 
власної освітньої траєкторії шляхом вибору освітніх компонентів.

ВИСТУПИЛИ: керівник робочої групи, гарант ОП Леонтюк І.Б. про продовження 
дотримання процедури обрання студентами власної освітньої траєкторії шляхом вибору 
освітніх компонентів через розширення переліку вибіркових освітніх компонентів.

УХВАЛИЛИ: продовження дотримання процедури обрання студентами власної 
освітньої траєкторії шляхом вибору освітніх компонентів через розширення переліку 
вибіркових освітніх компонентів.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  9;
«проти» -  немає;
«утримались» -  немає.

3. СЛУХАЛИ: Запровадження практики викладання окремих тем і дисциплін 
іноземною мовою та із залученням запрошених професорів.

ВИСТУПИЛИ: керівник робочої групи, гарант ОП Леонтюк І.Б., з метою покращення 
академічної мобільності та розвитку навиків зой-зкіїз запровадити практику викладання 
окремих тем і дисциплін іноземною мовою та із залученням запрошених професорів.

УХВАЛИЛИ: Запровадити практику викладання окремих тем і дисциплін іноземною

Леонтюк І.Б. 

Парубок М.І.

мовою та із залученням запрошених професорів.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  9;
«проти» -  немає;
«утримались» -  немає.

Керівник групи забезпечення 

Секретар


