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охорони Грушів України»

Дикухз І.М. * дирекшр ду «Новокнховський рибонодний завод частииовин

риб»

Мартиненко М.В. , застмшик дирепора Департаменту екології та
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нНижньодніпровський».

Ковальов Ю.І. , директор Херсонського виробничоскспоримснтапьного

поводу по розведенню иастиноних риб

П.тугатарьов в.А директор державної установи "Внробиичо-

експсримснтальний ,1шпр0пський осетровий рибовідтворювальний завод |м.

акалечіка С.Т. Артшшика"

Глен О.І. * дирсктпр Державного підприємства «Степовий їиенї В.М.

Виноградова філіш ) нрншпї'А»



Бойко П.М. > декан факультету рибного господарства та

природокористу ання

Шахман І.О. , іасґрііник ,текана факультету рибного господарства та

природокористуваіііія

Кутіщев П.С но тавідуточото кафедрою водних біоресурсів та

акаакультури

Пічура В.І. > донені кафедри екології та сталого розвитку ім. Проф

Ю.В.ііилипенка

дементьева 01 , в о танілуіочото кафедри лісового та салово-парвового

господарства

Котичар м.в , тавін нач мтфслри хімії та біології

Корнієнко в.о. - доц.-ні кафе,-три водних біоресурсів та аква 'льтури

Бойко Т.О. , доцент каністри лісового тв садовоепаркового господарства

Манан Келлі , голова студентського самоврядування факультету ргп

ПОРЯДОК дЕННИЙ

1. Обговорення із затвердження плану роботи ради на 2019-2020

навчальний рт
Розгляд та обговороннл тематики дисертаційних досліджень аспірантів

ФРГП.

]. Різне

]. слух/ши: Голон) рпші роботодавців факультету рибного господарства та

природокористуваннн Мельника міА. щодо затвердження плану роботи ради

роботодавців на 201972020 навчальний рік.

ГОЛОСУВАЛИ:3А одноголосно.

ухвплили. Захіщхшііі ннан роботи рали роботодавців на кла-2020

навчальний рік.

:, слухми- голову роди роботодавців факультету рибного господарства
та

ттриродокористуванни Мельника М.Аі щодо напрямів наукових досліджень

аспівантів спецімыіос іі 207 ««Водні біоресурси та аквакультура».



Ковальов Ю.І. виенпив і акцентом на те що, Наукові керівники звертали

увагу тв врвиовувопн впптовідвість напрямів наукова-дослідних робіт

аспірантів ввпитан мнсному ринку праці у рибному господарстві.

врахувавши регіпншітпні'і контент.
пп; нвуковот си! іііЬвотнрвнтв. . . керівника. вчений

[сми ,тнсвгпвщйното ношдженнв
тіп форма навчання ступінь. звання.
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ГОПОСУВАЛИ ЗА * одпогппоспо

ухвмили; Затвердити теми дисертаційних досліджень аспірантів

спеціальності 107 «Водні бюрсс)рси та аквакульгура».

Голова М.А. Мельник

ТО. БойкоСекретар


