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ПОРЯДОКдЕННи

[.Тсма ротширенот о кнт тдннн кафедри водних біоресурсів та аквакультури

фвк> :іьтсіу рибного госпшшрстип і а природокористування щодо
обговорення:

прпппшцій удосконалення
станккоддерів до проекту освітню-наукової протрами

«Водні біоресурси та аквакк іы) рн. . рівень: третій (освітньоанауковииі,

спецівльніпь: 207 «Водні біоти-орді та аквакультура», галузь
Знань 20 ««Аграріі'і

'.доктор філософі двнз нХДАУ», що на

на>ки тд продовольство». ктдт ііфікцііі

громадському обговоренні

(Ьпр://мчи.|кзан.ікітсдзт * - тропепт/сопсет/ап сіє/481 привид ыт!)



:.іірвмії

; Вибір спеціаліста ;н» ник в Києві

4.Курси англійськш мови

5.Різне.

63віт аспірантів.

І.СЛУХАЛИ:

ґаранта онп професора Шермана ім., який представив до обговорення

пропозиції від академічна» спільноти, здобувачів та потенційних роботодавців до

прогін) оснітньо-науковт іїршрими «Бонні біоресурси та аквакуґіьтура» :ыя

уцосконшення. шо полягшппі) машинному

- Розділ ОНІІ «З.“ ХІІІ)! ІІ ПОЛОЖЕННЯ» є побажання щодо доповнення

н контексті акценту ролі викладача впродовж навчання як фасилітатора: сприянню

інтерактивного спілкування і- ї їобупачами. створенню атмосфери зв'язку викладач-

іатіони представлен) інформацію ) онп татаіом.
тлотїьван. Також. поновили. нп.,

які ще будуть Здоб-Пн тливиниі зндння Здобувачем в результаті цик:

аатптьнонауковоїта фВХОНП'!'1Й,[ІОПУПКИ(доц. Кутішєв п.с.).

. Модерніаувати хіотт пііп. враховуючи представлені в ній прот-ранні

роттльтатн, компшепгнпсг ,. щ 'ііїбувача (проф. ніврман І.М.).

- у роадіні «()шб,їіііюскі програми » більш розширити на конкретниь

прикладах можливості талі чсшіи . реалізації потенціалу інтересів здобувачів
вищої

освіти до виконання наукоти»;тос,іі 'ШИХ робіт (проф. Грипиняк м.),

, Загатьні кочнґцпіііпкп (ЗК): зквзітатність до вмілого інтоіртвниии

флооофоьвих иотодів ,юи новини у власну наукову діяльність , розширити

пшяхом додавання ще о ініт-і ївгцльиої компетвннії: обізнаність та ротрніини

філософсько- світоглядних попі. сучасних тенденцій напрямків і вакономірноотви

ртвитк) сучаснпї науки !“ ирнииіип до фахових компетентноствй [ФК] ФК П

Знати нові породи риб. н.р.ио-тинні для роаводвнни в Україні , роинирнтн та

конкретизувати т адаптан'и то до ііівлни України (враховуючи регіональний контеш

ротглидаомої оп» її сущість. наприклад. в такій інтерпретації: ФКП. Здатність



виводити нові писокапроцд ктнвні. адаптовані до екологічних умов Півдня України

породи та породні групи іідрооіон тіп (доц. ШевченкоЮі

долати фахові компысптппсіі '; відповідними програмними результатами

навчання для здобувача:

ФК із. Вміння брати участь у критичному діалозі щодо потреби

удостонаіення технопотін рибництва та зацікавити результатами власних

досліджень.
ФК 16. Здатність оєнруніовувати ново янооутті тнання в області нарсовнх

досягнень я водних оіоресінснт ін тсхнопогі виробництва продукції аквакупьтурн

(доц. Корнієнко ВП.).

- враховуючи імнміво-носліпну складову онп та прагнення здобувачів

до якісного виконання та т.іхисту дисертаційної роботи в тому числі. є пропозиція

внести до Навчального ППШ) т'іобувзча третього освітню-наукового рівня

спеціальності 107 «Водні оіііресуреи та аквакупьтура» наступні дисципліни цинц

таг .тьнонауково'і піпготоптн «Асііірантський дослідницький семінар» та «Розробка

лиссртаційиоґс проекту» ія іогн нпн Цуркан Л.В.).

, С пропозиція Бі нтн рпннирити та удосконалити логічну
схему освітньо-

науховоі' програми ція ісінішо снрииняття япобувачем та потенційних

роботодавців н снеціалышсп :кп цНодні біоресурси та аквакупьтура» ? акцентом на

реатіаації двох складових: оспппій та науковий (директор ду «Херсонський

вііробнИЧВ-ЄКСПЕРИМЕНТЗЛміий швед по розведенню молоді часткових риб

Ю.! Ковальов)

. дія Легшого сіірііііііиіія таобувачем вищої освіти або роботодавцем

навчшыюї складової. мені курсі навчальних дисциплін. отриманих знань мі

навичків, взаємодії т вивннтпнсн курсу. бажано було би рп'ллянути можливість

ротробкн «Пам'ятки чдобунеіщ » ни внутрішнього документу випусковоі' кафедри. діс-

буде відзначено основні іеітнінн. поняття. логічні схеми нурсу навчатьннх

дисциплін та коротка інфорхішіін про них. (директор ду Ппіпровського осетровотп

виробиичогексперимснтшіышт шно, , ім. С.Т. Артюшина В.А. Плугатарьов).

ПОСТАНОВИЛИ



Врахувати доцільні іірвпвтишї та внести корегування проєкту до ОНП 207

«Водні біоресурси та аквпкультупан третього освітньо-наукпввго рівня кваліфікашї

«доктор філософі'

1. служит:
в.о. завідувача кафедри Куііщев п.с який акцентував, що , аввзку з

" НПП * ]0“/о та 30"/о.

окононіоо загаіьпоіофони ву ,іу іі, нипиоу вати пре.

постшовилш
вінтів зазначене новинам по відонаі виконувати.

3. СЛУХАЛИ:

воо. завідувача кафедри Ку ііпівв пвс який наголосив про тсу що відбулося

оновлення нмк в Києві і псогікііпо до подати і спеціапіста на спеціаіьнісіь

Пропонуємодоцента. Корм!
пко в о.

постмювили:
Вище зазначене приппвлп по увві-и. проголосували та одноголосно вибршп

кандидат доцент. Корми ііко В ()

4. СЛУХАЛИ:

в.о. завідувача кафодпіи Куіііпвв п.с лкии наголосив на необхідності

на. му вати отулвнтаи іпоіо ку роін англійської мови на вступні іспити.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вища зазначене прииііи і и ,и) відомаі виконувати.

5. СЛУХАЛИ:

п.о. завідувача Кдфнлри Ку іппон п.с коткий зазначив. що можливо потрібно

будо в майбутньому шшшіи прапівнииам ХДАУ українську мову щоб отримати

сертифікат і продовжити працювати., виключенням
6 особи ) яких в дипломі Після

3000 року стоїть ошнка 5 балів Попів до відома, що кожної п'ятниці один ріп на

тиждень потрібно було мами п ні і іпн фактичної роботи». Також
нагадав про Базові

інколи необхідно пронссіі- профорієнтаційну робату. 21 Березня 1019 року



відбудеться збори профспілки в 131 аудиторії о 14:00. Також непбхіпно організувати

прибирання території. Нооокілно організувати зустріч випускників. Кураторан

донести до відома студент що щ податкової угоди . пише стосується студентів за

контрактною фориоіо иавивиии доповів. що при бажанні можна допомопи

оикохворим. необхідно івсриуиісв до «Ювеліиногов. також на територіі

університету пройде битві іилнитів.. 20 березня 2019 року відбудеться зуснріч !

ректором студ. акт шорі-і ін ікоіііішгснція до 15 берсвня 2019 року необхідно налити

статті Олі Шевченко.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вище Зазначене привіти і и ло відома і виконувати.

о. СЛУХАЛИ:

Звіт щодо виконання роботи аспірантів першого року Навчання кафедри воині

біоресурси та аквакулыу ри

11 ііеивірт Ф.Е , оіиині :.ііііи ведення ставового рибництва в умовах вони

Полісся Укр 'ни:

:1Патин О.В. , Ствнрсшія аиоигованик технологій відтворення і вироиіу ваиня

риоо посадкового .иаторіа |) папською осетра в заводських умовах;

з) Козій ом. . Форнуваиня ремпнпютматочних стал стерляиі 3 чеюю

от риианпя товарної ікри н іилусі рімьних умовахо

ПОСТАНОВИЛИ:

Звіти аспірантів исрикн о року навчання кафедри водні біоресурси та

аквакульту ра аатвердиги.

голосумлш «. а.. .ииил олосно.

Головуючий п.с.Кутііиев

. !
Секретар ]? [ ' А.О. Кольцова


