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Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

Засідання секції ради роботодавців факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою зі спеціальності 194 «Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології» 

 

05.02. 2020р.                                                                                             м. Херсон 

 

Голова секції - Волошин М.М., помічник декана з навчальної роботи 

факультету водного господарства, будівництва та землеустрою; 

Секретар – Шапоринська Н.М. 

 

Присутні: Чемерис М.В.- Херсонське міське управління 

водопостачання та каналізації; Козленко Є. В. – відокремлений підрозділ 

канал Інгулецької зрошувальної системи Управління каналів річки Інгулець; 

Найдьонов В. Г. - Державне підприємство «Дослідне господарство 

«Асканійське» Асканійської державної сільськогосподарської дослідної 

станції інституту зрошуваного землеробства національної академії аграрних 

наук України»; Литвин С. М. - Управління Головного Каховського 

магістрального каналу; Лупа С. В. - Приморське управління водного 

господарства; Пащенко В. С. - Скадовське управління водного господарства; 

Щербань В. І. - Іванівське міжрайонне управління водного господарства; 

Шукрута О. М. - Чаплинське управління водного господарства; 
Кулаковський А. М. - Каланчацьке управління водного господарства; 

Забалуєв О. Е. - Каховське міжрайонне управління водного господарства; 

Коріфадзе М. А. - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сигма-Агро-

Інвест»; Морозов О.О. - Товариство з обмеженою відповідальністю (АМАКО 

Україна); Артюшенко В.В., декан факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою; Волошин М.М. – помічник декана з навчальної 

роботи факультету водного господарства, будівництва та землеустрою; 

Шапоринська Н.М. - завідувач кафедри гідротехнічного будівництва, водної 

інженерії та водних технологій. 

 

 

Порядок денний 

 

1. Звіт та план роботи секції Ради роботодавців зі спеціальності 194 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» на 2020 -

2021р.р. 

Доповідає Волошин М.М. 

2. Обговорення освітньо-професійних програм зі спеціальності 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» та 

навчальних планів на 2020-2021 навчальний рік. 



Доповідає Волошин М.М. 

3. Проходження виробничої переддипломної практики здобувачами 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. 

Доповідає: Шапоринська Н.М. завідувачка кафедри гідротехнічного 

будівництва. водної інженерії та водних технологій. 

Різне 

 

По першому питанню слухали: голову секції ради роботодавців 

Волошина М.М., який звітував зібранню про роботу, яка була проведена з 

дня створення окремої секції зі спеціальності «Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології. Впродовж цього періоду велась 

систематична робота роботодавців та НМК спеціальності 194 «Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології» у питаннях підвищення 

компетентності, їх науково – методичного і матеріально – технічного 

забезпечення, реалізації і ресурсної підтримки виробничих і переддипломних 

практик студентів, забезпеченні їх працевлаштування, проведені постійного 

моніторингу якості підготовки випускників.  

Запропоновано план роботи на наступний 2020-2021 навчальний рік, 

який був наданий на ознайомлення та внесення своїх пропозицій всім 

присутнім у паперовій формі та розісланий по електронній пошті. 

Постановили: звіт визнати як задовільний, а план на наступний 2020-

2021 навчальний рік взяти для ознайомлення та внесення своїх пропозицій. 

 

По другому питанню слухали: голову секції ради роботодавців 

Волошина М.М., який запросив присутніх для обговорення освітньо-

професійних програм зі спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології» та навчальних планів 2020 -2021 н. р. 

Він доповів, що всі члени секції зі спеціальності 194 «Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології» були надані ОПП та 

навчальні плани у електронному вигляді для ознайомлення та внесення своїх 

пропозицій. Він подякував всім присутнім, які прийняли активну участь з 

цих питань, та надали свої пропозицій щодо змін та доповнень у ОПП та 

навчальні плани. Всі побажання та пропозиції будуть враховані та 

обговоренні на засіданні науково-методичній комісії зі спеціальності 194 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». 

Постановили: після затвердження НМК та внесення змін до ОПП та 

навчальних планів довести до відома та надати протокол НМК та оновлені 

ОПП та навчальні плани для ознайомлення всім членам секції ради 

роботодавців. 

 

По третьому питанню слухали: Шапоринську Н.М. завідувачку кафедри 

гідротехнічного будівництва. водної інженерії та водних технологій, яка 

доповіла що відповідно до статті 51 Закону України «Про вищу освіту» та 

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти, згідно з  



 
 

 

 


