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засідання вченої ради факультету рибного господарства та
прирпдокорипуваиия
Присутні: члени Вченої ради: професор Жуйков О.Г.,
доценти Бойко П.Мь Шахман і.о., Пічура В.І., Стратічук Н.в..
Корнієнко в.о., Грудко Н.О., Коти-дар М.Вь, лаборант Панова Н.в.,
голова студентською самоврядування Манан К.

порядок дЕнний
розгляд Проекту онп «207» ВБА. що знаходиться на громадському
обговоренні та внесенні змін до навчального плацу здобувача третього
освітньонаукового рівня спеціальності 207 «Водні біоресурси та
аквакультура»
1. Про

СЛУШИ:

Декана ФРП'І Бойко П.М.. який повідомив про наступне.
Враховуючи науково-дослідну складову онп та прагнення здобувачів ло
якісного виконання та захисту дисертаційної роботи в тому числі. є пропозиція
внести до навчального плану здобувача третього освітню-науковою рівня
спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» наступні дисципліни
циклу загатьнонаукової підготовки: «Аспірантський дослідницький семінар»
та «Розробка дисертаційного проекту». У навчальному плані перенести
педагогічну практику з першого року навчання на третій рік навчання, що
надасть можливість більш глибино сприймати нові навички, знання,
компетенції, врахувавши надбання попередніх курсів для здобувача.
Переглянути та збільшити кількість годин та кредитів. відведених на
педагогічну практику для здобувача.
Є пропозиція більш розширити та удосконалити логічну схему освітньонауковоі програми для легшого сприйняття здобувачем та потенційних
роботодавців зі спеціальності 207 «Водні біоресурен та аквакультура» ;
акцентом на реалізац ”двох складових: освітній та науковий Для легшого
сприйняття здобувачем вищої освіти або роботодавцем навчальної складова .
мети курсу навчальних дисциплін, отриманих знань та навичків. взаємод а
викладачем курсу, бажано було би розглянути можливість розробки
«Пам'ятки здобувачу» як внутрішнього документу випускової кафедри, де
буде вілтнвчено основні терміни. поняття. логічні схеми курсу навчальних
дисциплін та коротка інформація про них.
В.о. завідувача кафедри, доцент Кутіщев П.С. зауважив, що є побажання
щодо доповнення в контексті акценту ролі викладача впродовж навчання як
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фасилітатора: сприянню інтерактивного спілкування зі здобуванами,
створенню атмосфери зв'язку викладач-Здобувач. Також, доповнити
враховуючи представлену інформацію у ОНП загалом. які ще будуть здобуті
глибинні знання здобувячем в результаті циклу затльнонаукової та фахової
підютовки.
Професор Шерман І.М. запропонував модернізувати Мету онп,
враховуючи представлені в ній програмні результати та компетентності для
здобувача.
доцент Шевченко Ю.І. виіс уточнення щодо корегування компетенції, а
саме у наступній редакції. Загальні компетентності (ЗК): ЗКЗЗдатність до
вмілого інтегрування філософських методів дослідження у власну наукову
діяльність розширити шляхом додавання ще однієї загальної компетенції:
обізнаність та розуміння філософсько - світоглядних засад, сучасних
тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку
сучасної науки. є
пропозиції до фахових компетентностей (ФК) ФК 13. Знати нові породи риб.
перспективні для розведення в Україні - розширити та конкретизувати з
адаптацією до Півдня України (враховуючи регіональний контент
розглядаємої ОП) іт сутність, наприклад. в такій інтерпретаціі. ФКІЗ.
Здатність виводити нові високопродукгивні, адаптовані до екологічних умов
Півдня України породи та породні групи гілробіонтів
доцент Корнієнко В.О. вніс пропозицію додати фахові компетентності з
відповідними програмними результатами навчання для здобувача: ФК 15.
Вміння брати участь у критичному діалозі щодо потреби удосконалення
технологій рибництва та зацікавити результатами власних досліджень. ФК 16.
Здатність обґрунтовувати новоздобуті знання в області наукових досягнень з
водних біоресурсів та технології виробництва продукції аквакультури.
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