
РЕЦЕНЗІЯ , вщгук
нв освіниіво - илуквву програм гмузі шани 20 «Агрлриі науки та
продовольство» зі спеціальності 207 «Водні біоресурєи та икввкітьпорв»
третина; (освітиво - науковим) рівня вищаї освіти Двнз «Херсштькии
державним аграрний університет»

в Півііенному регіоні України відмічається тенденція щодо нагальної потреби
у висококватіфіковаііих фахівцях здатних визначати та ротвяііувати складні
залані. проблеми у галузі професійноі діяльііосіі проводити комплексні

дос ,т-ксніііі інноваційною характеру у сфері рибного іосподарсіва та

аквакіільтііріі Навчальним план освітньо , наукової , проірами (онпі складений
іі відповідності до сформованих завдань онп. Структурнопогінна схему онп
«Водні біоресурси та аквакультіра» вабезпекуеться ітотінним вмістом. -ііткістіо

компонентів, втаемопов язаііими програмними результатами та освітніми

компонентами
Однігіо т еупсвик переааі представленої до рецентіі нання освітньо * наі ковоі

програми іонні третього (освітню , наукового) рівня виіііоі освіти зі

спеніатьності 207 «Водні біоресурси та аквакуиьтура» є ввеаення наііковіів
керівників власне здобувачів (аспірантів) та викладацького складу і міжнародну
академічні сні ьнотіі оп псрсабанас інонаиііснше одну можливість іііляхом

стиківань. коопернітіи іі науково-ирактичііому (дослідницькоміі просторі.
ніб ікаііін і міжнароаннв виданнях виступах на коііференшях семінарах тоіііо
мсіа, він та методи виклапання оп ііабевпенуіоть здобувача коііунікатіівниіні
кпчпетентііостями стосовно наукових достджень вмінням демонструвати
інноваиігіність заатністіо по безперервного самороііінитку та самовдосконалсння.

ііілі. які будуть досягнуті інобуванем пістя навчання підготовки твоє ванні
вишоі освіти КвдліфікаЦ" «доктор філософію та узі іінань 20 ііАтрарні наіки та

продовоііьетвоіі іі спеціальності 207 аводні біоресурси та аквакуіьтураіі
доііволяіоті, біти конкурснтоспроножними на ринку праці Навчатьніігі іі ан
підіотовки освітньо , науковоі прот-рами віаііовіітае завданнім освітньо ,
нау ової проірами. Освітньо » наукова програма ( актуаііьноіо. містить
ініиатьнісів та віігіовідас суспілвним потребам щодо ііідготовкіт сучасного
фаяіпііні сфері рибного іосподарства та вквакіііьтііри.

Оспііньо , наукова програма (онп; іів вмістом ііае всі необіідні компоненти.
орісніоваііі на формування системного наукового світоітвді тлобііва-іа та

відповікає сінасииіт потребам на ринку праці високок з.ііфікованих тдатних до

конкурентні. креативного мислення фахівцяхі галузі анань 20 «Аграрні наііки та

проловоль тво» зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та акііакулвтура».
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