
ПРОТОКОЛ №8

засідання ради студентського самоврядування Уманського НУС факультету 
плодоовочівництва, екології та захисту рослин щодо розгляду проекту 
освітньо-професійної програми «Біологія» початкового рівня вищої освіти 
(молодший бакалавр) на 2021-2022 н.р.

10.12. 2020

ПРИСУТНІ: Голова засідання -  Беденко О., члени: Чечельницька А. -  
секретар, Карпенко Р.- заступник, Остапенко В. -  сектор інформатизації і 
соціальних досліджень, Шкапенко Д. -  культурно-просвітницький сектор, 
Яковенко О.- спортивний сектор, Скороход І. -  спортивний сектор, Волкова 
А. -  профорієнтаційний сектор, Семенюк А. -  сектор науки і навчання, 
Пшеничний В. -  профорієнтаційний сектор, Нуждіна О. -  сектор науки і 
навчання, Правий В. -  профорієнтаційний сектор, Лещенко М. -  сектор 
здоров’я, Юрпольський Р. -  сектор здоров’я.

ЗАПРОШЕНІ: Леонтюк І.Б. -  гарант освітньо-професійної програми 
«Біологія» початкового рівня вищої освіти, доцент кафедри біологія, 
Розборська Л.В. -  член проектної групи, завідувач кафедри біологія, Парубок 
М.І. -  член проектної групи, доцент кафедри біологія

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обговорення проекту оновленої освітньо-професійної програми «Біологія» 
початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр) на 2021-2022 н.р.

СЛУХАЛИ: доповідь гаранта освітньо-професійної програми 
«Біологія», доцент кафедри біологія Леонтюк І.Б. щодо представлення 
проекту освітньо-професійної програми «Біологія» початкового рівня вищої 
освіти на 2021-2022 н.р.

ВИСТУПИЛИ: Здобувач вищої освіти, голова ради студентської 
студентського самоврядування Беденко О. з пропозицією розширення 
програмних результатів навчання згідно актуальності майбутнього 
працевлаштування, а також розширення переліку вибіркових освітніх 
компонентів, особливо фахового спрямування, що надасть можливість 
здійснювати поглиблену підготовку за спеціальністю та допоможе визначити 
характер майбутньої діяльності.



В подальшому обговоренні прийняли активну участь здобувані вищої 
освіти, члени ради студентського самоврядування Семенюк А., Волкова А., 
Шкапенко Д., Чечельницька А., завідувач кафедри біології Розборська Л.В., 
доцент кафедри біології Парубок М.І.

УХВАЛИЛИ: Здобувачі вищої освіти, члени ради студентського 
самоврядування одноголосно підтримали проект оновленої 
освітньо-професійної програми «Біологія» початкового рівня вищої освіти 
(молодший бакалавр) на 2021-2022 н.р.

Голова ради студентського самоврядування _̂
факультету плодоовочівництва, екології £у і , 
та захисту рослин

Секретар засідання

Оксана Беденко

Анастасія Чечельницька



ПРОТОКОЛ № 9

засідання ради студентського самоврядування Уманського НУС факультету 
плодоовочівництва, екології та захисту рослин щодо розгляду проекту 
освітньо-професійної програми «Біологія» початкового рівня вищої освіти 
(молодший бакалавр) на 2022-2023 н.р.

31.01.2022

ПРИСУТНІ: Голова засідання -  Беденко О., члени: Чечельницька А. -  
секретар, Карпенко Р.- заступник, Остапенко В. -  сектор інформатизації і 
соціальних досліджень, Красовська Н. -  сектор працевлаштування та 
профорієнтації, Шкапенко Д. -  культурно-просвітницький сектор, Яковенко
0.- спортивний сектор, Скороход І. -  спортивний сектор, Волкова А. -  
профорієнтаційний сектор, Семенюк А. -  сектор науки і навчання, 
Пшеничний В. -  профорієнтаційний сектор, Нуждіна О. -  сектор науки і 
навчання, Любченко А. -  культурно-просвітницький сектор, Правий В. -  
профорієнтаційний сектор, Лещенко М. -  сектор здоров’я, Юрпольський Р. -  
сектор здоров’я, Гулько В., Чорноморець Н. -  студенти 21 мб-б групи.

ЗАПРОШЕНІ: Леонтюк І.Б. -  гарант освітньо-професійної програми 
«Біологія» початкового рівня вищої освіти, доцент кафедри біологія, 
Розборська Л.В. -  член проектної групи, завідувач кафедри біологія, Гнатюк 
Н.О., Жиляк І.Д., Парубок М.І. -  член проектної групи, доцент кафедри 
біологія,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обговорення проекту оновленої освітньо-професійної програми «Біологія» 
початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр) на 2022-2023 н.р.

СЛУХАЛИ:

Леонтюк І.Б. - гаранта освітньо-професійної програми «Біологія», 
доцент кафедри біологія щодо представлення проекту освітньо-професійної 
програми «Біологія» початкового рівня вищої освіти на 2022-2023 н.р.

Ірина Борисівна відмітила, що пропозиції стосовно змісту 
освітньо-професійної програми та забезпечення її якості збиралися і будуть 
збиратися у подальшому через анкетування здобувачів вищої освіти, через 
обговорення освітніх програм на сайті університету, а також через залучення 
активу студентських груп до підготовки даного проекту. В обговоренні 
здобувачами вищої освіти проаналізовано сильні і слабкі сторони 
освітньо-професійної програми.



ВИСТУПИЛИ: Здобувач вищої освіти Красовська Н. із пропозицією 
замінити дисципліну «Хімія з основами біохімії» на дисципліну «Хімія з 
основами біогеохімії», це дасть основу для подальшого вивчення циклу 
хіміко-біологічних дисциплін.

Студент 21 мб-б групи Гулько В. запропонував, щоб дисципліни 
«Хімія фізична і колоїдна» і «Хімія аналітична» вивчалися паралельно в 
одному семестрі, оскільки при вивченні хімії фізичної і колоїдної необхідно 
використовувати знання та вміння, які були набуті з аналітичної хімії. Дана 
пропозиція була підтримана також студенткою Чорнобривець Н. та іншими 
студентами.

Студентка Любченко А. зазначила, що на її думку, освітньо-професійна 
програма, що пропонується є сучасною та цікавою для студентів, особливо з 
точки зору можливого працевлаштування. Разом з тим пропоную 
розширювати перелік вибіркових дисциплін.

Голова студентської ради факультету Беденко О. підсумувала 
результати дискусії, відмітила існуючі на сьогоднішній день переваги 
освітньо-професійної програми «Біологія», зазначивши, що здобувачі вищої 
освіти беруть активну участь у підготовці її проекту.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги пропозиції від здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 091 «Біологія» та пропонувати членам проектної 
групи внести зміни в освітньо-професійну програму «Біологія» початкового 
рівня вищої освіти (молодший бакалавр) на 2022-2023 н.р.

Голова ради студентського самоврядування 
факультету плодоовочівництва, екології 
та захисту рослин

Секретар засідання

Оксана Беденко

Анастасія Чечельницька


