
РЕЦЕНЗІЯ - ВІДГУК
пл освітню . плуквлу програму зі сиецішшшті 207 «вади; біпреьурси та
цим». '.тьтурш) третина: (лснітпьо тикаєш) рівня вцщ 'осп'ти

ДВНЗ «Херишський державний аграрний, иікерситєт»

()гоітньо * маукопа програма (они) за змістом має всі необхідні кпчпонсніп.

оршппвані на фарщаання системного нщковою сиітогляду здавши ш ВІДІЮВІАЩ

сзчасшш тандсіщіям розвитку ринку праці щодо потреб у аисокакшіфткоаанм

мпщ репшспрочожпих фахівцях км 11 рибне ґоспопарстпц та акаашьп р' .

Ці]! ОІІП офортлшвшп ; )рвх3паііііии позиці сґсйкходшерів ш чітко підчічагґься

;н'июк , “шию ш пршеіігю двпз «Херсонськи . дсржцвпніі аірармии )півепсшст» !

пшитш пищґкпиш ДБН? «ХДАУ» спєнішьнщ і «Шыні біорщрси та аквакуіьпрп» та

на даний час мг ішгоншиішіо роботодавця, професійного нрапика таймс. черзі.

нож-х відзначшн. що цілі. прздстцвлеіп в освітив , пауков і проірииі пішшошт
з.іобэначіи вищої оспіш каыіфткаціґ «докшр філософії» гщдзі шщіь 20 «Аграрні На) км

ш продовольства» зі спеціальності 207 «Водні бюрсс 'рси га акаак,» .щра». позволяють

в повній ч.р. (» ш кпнкурєн'ґоспроможничи на рищ Праш.

Програми рсзыьтати онп кпрслюють и компстешносіихш іа забипсчуотшя

шдппыдпичи ,шспишшачи. А пр' ти-іна талона. ш.. ючена ,іо они. ліва-іншу

паб) І ія нш кованими-імо.о досвід) злпбупвча вищоі освіти. що (ще иприсшш в

под-пьш професійній діяльності Пішотоака Цобувачів вищої освпн квшіфікщпї

«донор фІЛОСОфІЇ» іыуаі знані. ш «Аграрні пахки и пршшпшьстно» аі шсцшімюсп

207 «вони біорєсьрсп 1а аомшщра» рц іщтіься ; амігнтом ны 'шбсхпечсппя

шота к.юбцдчєм соцшьнш навичок. які ащпошммь заявлении цыям нрогрдии

Ша [, (виш про. о пошт мтаорацто : питинційншш рибонюдишшмиши тішакннмнш
!ВН

Напчшьнпй план підіотопки освітню * науковоі проґрачн пошпщю відпшядаг

завдання“ осиііньп * нщкопої профами. Обсяг ОІШ у кредит Європейська!

Кредитні Трансферно- икппичуишьнт системі иідобрижаґ напапшження шота-«а
иишоі псвІґи. зшп маґ всі зміни компонент. пю .; свою черв. ск адаютьєя ,» .10І ічн)

схем шлаки-ш ».о .пність досяґги поставлених пшсй ш прогрцмпих рсз'хльыіш

імо-ммм 3.106) меча. ()свіі ньо . наукова програма а ащгымшю. чісппь ; шкильністі. то

відповім ппьнич потреба“ щодо підготовки с3часнпґо фахівця ; .шюі'

спсшшьносп.
ОІШ час ,юстзґнї рівень 'шбсзпечсппя необхідними ресурсами. дозволи.

ааатіщаш кочплсксний НЩХЦ щодо виршкння ппсишснич шач “пдцршшніі

ґсмішоші > робимо іосноаарсіоі та тішшщлыу і 18 ішргпбпчм ішуІспни

роаотшоыіщ. «яшвнппніх» професюпа ів-пракшгш. скспс пп спацшышсті 207 ННОШІІ

бюрСцрсп ш ПЮЩК) шо рц». що суґґєио ішдаімь про. ршп псрцвдгп.

мамо,,
[()]! «ІШГпиикІі/и ферми ІЛВеІІТн Ком ішт Іо І


