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Протокол №9 

 

засідання кафедри плодівництва і виноградарства 

Уманського національного університету садівництва 

30.08.2021 р                                                             м. Умань 

 

Головуючі на засіданні: Заморський В.В. 

Секретар: Чаплоуцький А.М. 

 

Присутні: доктори с.-г. наук, професор Заморський В.В., Мельник О.В., 

кандидати с.-г. наук доценти Майборода В.П., Яковенко Р.В., Буцик Р.М., 

Чаплоуцький А.М., кандидати с.-г. наук викладачі Шарапанюк О.С., 

Полуніна О.В., аспіранти Чецький Б.О., Домбров О.С., Заріцький М.І., 

Федорова Т.Ю., ст. лаборант Заїка Л.А., лаборант Кучеренко Н.В. 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження звітів аспірантів. 

2. Затвердження звітів про виконання індивідуального плану роботи 

НПП за 2020-2021 н.р 

3. Затвердження робочих програм дисциплін що викладаються на 

кафедрі та екзаменаційних білетів.  

4. Розподіл навчального навантаження на 2021-2022 н.р. 

5. Затвердження плану роботи кафедри на 2021-2022 н.р. 

6. Розгляд відгуків на освітню програму початкового рівня вищої 

освіти зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». 

 

1. СЛУХАЛИ: 

А). Чецького Б.О.  зі звітом про навчальну та наукову роботу за темою   

"Господарсько-біологічна оцінка яблуні в умовах Правобережного Лісостепу 

України". за 2020-2021 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 
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Затвердити звіт аспіранта Чецького Б.О. 

 

Б). Заріцького М.І. зі звітом про навчальну та наукову роботу за темою   

«Вихід і якість саджанців фундука залежно від способів розмноження в 

Лісостепу України" за 2020-2021 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: Яковенко Р.В. запитав про строки отримання результатів 

досліджень у варіанті з щепленням фундука на підщепі ведмежий горіх. 

Мельник О.В. запропонував переглянути схему досліду в бік спрощення. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт аспіранта Заріцького М.І 

 

В). Домброва О.С. зі звітом про навчальну та наукову роботу за темою 

 "Формування та методи регулювання продуктивності інтродукованих сортів 

яблуні в умовах Лісостепу України" за 2020-2021 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: Мельник О.В. запитав які публікації були опубліковані 

за вказаний період. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт аспіранта  Домброва О.С. 

 

Г) Федорову Т.Ю. зі звітом про навчальну та наукову роботу за темою   

"Продуктивність груші на підщепі Айва А за ґрунтового удобрення та 

позакореневого підживлення в Правобережному Лісостепу України" за 2020-

2021 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт аспіранта  Федорової Т.Ю. 

 

Д). Трушева І. М. зі звітом про навчальну та наукову роботу за темою 

  "Продуктивність яблуні на середньорослій підщепі залежно від системи 

удобрення в Правобережному Лісостепу України" за 2020-2021 навчальний 

рік. 
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УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт аспіранта  Трушева І.М. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

І. Буцика Р.М. з інформацією про виконання індивідуального плану 

роботи викладача за 2020-2021н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт кандидата с.-г. наук, доцента Буцика Р.М. 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Чаплоуцького А.М. з інформацією про виконання індивідуального плану 

роботи викладача за 2020-2021н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт кандидата с.-г. наук, доцента Чаплоуцького А.М. 

  ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Яковенка Р.В. з інформацією про виконання індивідуального плану 

роботи викладача за 2020-2021н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт кандидата с.-г. наук, доцента Яковенка Р.В. 

 ІV. СЛУХАЛИ: 

Заморського В.В. з інформацією про виконання індивідуального плану 

роботи викладача за 2020-2021н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт доктора с.-г. наук професора Заморського В.В. 

V. СЛУХАЛИ: 

Полуніну О.В. з інформацією про виконання індивідуального плану 

роботи викладача за 2020-2021н.р. 

УХВАЛИЛИ: 
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Затвердити звіт кандидата с.-г. наук, викладача Полуніної О.В. 

 VI. СЛУХАЛИ: 

Майбороду В.П. з інформацією про виконання індивідуального плану 

роботи викладача за 2020-2021н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт кандидата с.-г. наук, доцента Майбороди В.П. 

 VII. СЛУХАЛИ: 

Мельник О.В. з інформацією про виконання індивідуального плану 

роботи викладача за 2020-2021н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт доктора с.-г. наук професора Мельника О.В. 

VIII. СЛУХАЛИ: 

Шарапанюк О.С. з інформацією про виконання індивідуального плану 

роботи викладача за 2020-2021н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт кандидата с.-г. наук, викладача Шарапанюк О.С. 

3. СЛУХАЛИ: 

      Заморський В.В. представив розроблені робочі програми дисциплін 

що викладаються на кафедрі та екзаменаційні білети на 2021-2022 н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити робочі програми дисциплін та екзаменаційні білети на 2021-

2022 н.р. 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача кафедри Заморського В.В. щодо 

розподілу навчального навантаження на 2021-2022 н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до виконання. 

 

5. СЛУХАЛИ  
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