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ПОРЯДОК ЦЕННИЙ

і. Обговорення

робочих навчальних планів першого та другого
2019-2020
ш спеціальностями факультету на

“П“СКПВ

освітніх ступоиіл
навчальний рік
!.н

«Водні біоресурсн та
Обговорення просту освітню-наукової програми
вищої освіти. галузь
аквакультура» ]рс'! ього іосвітньонаукового) рівня
спеціатьністто 207
Шань 10 мірлрп. науки та продовольство» та
«Водні біоресурси та аквакультура». кваліфікації «доктор філософії».

3. Різне.

та
]. СЛУХАПИ: голову поли роботодавців факультету рибного господарство
Мельника М.А. з пропозицією надати олово пеклну

природокористуванпя
факультету Бойко []

планів
атя представления проектів навчальних
спеціальностями факультету на 2019першого та другого псіп . піт ступенів за
1020 навчальний рік

и

ВИСТУПИЛИ:
ннрорианієіо щодо удосконалення робочих навчальних
«Екологія».
планів першого та , ругого освітніх ступенів за спеціальностями
«т хнологіі' захнсіу навколишнього середовища». «Водні біоресурси та

Бойко

п.м. ;

2019-

аквакупьтура». «Лісове господарство», «Садове-Паркове господарство»
2010 навчальний рін іі врахуванням рекомендацій та побажань другого
зібрання ради роботодлвцін, зокрема:

спешальностей «Лісове
ровширсно спскір оні практики студентів
всі пісот
господарство» та «Садове-паркова господарство» на

,

мисливські госімцрс тва Херсонської області;
4
деяких
акорегонано тсрніци виробничих практик з та курсу а також

-

«Водні біоресурси
навчальних пріікгнк молодших курсів спеціальності
та аквакуньтура» у терміни, вони на рибовюцних нідлрисмствах

відбуваються основні виробничі процеси:
н
, оптимізувати пани .ці плани усіх спеціальностей факультету. а саме
блок обов'язкових .тцсциплін введено усі фундаментатьні та
-

вувькоспеціатііовшіі профільні дисципліни та збільшено Кількість
годин в них. .. дисципліни загальноосвітнього характеру виведено )
-

блок дисцишііі ві н,ното вибору студента.
аспектів
введені: нові ' іііііміни у існуючі дисципліни. які стосуються
і
атроекопогії. так як Херсонщина аграрна область ці знання навички
необхідні студентам спеціальності «Екологія».
і

розвинена процес принципу дуальної освіти на факультеті.
Мельник М.А. і пропозицією рекомендувати робочі навчальні пнанн
вЕкопогіх».
першого та другою освітніх ступенів за спеціальностями
-

«Технології захисту навколишнього середовища». «Водні оіорссурси та
аквакультура». «лісове господарство». «Садова-Паркове господарство» до
впровадження у пав-шльииіі процес 2019-2020 навчального року
ГОЛОСУВАЛИ:3А

одіішг

снос

першого та вругкно
УХВАЛИЛИ: рскоиснлувцтн робочі навчальні плани
«Екологія», «Технології захисп
освіініх ступенів за спеціацьностями
та аквакультура». «Лісове
вавкопишньпго середовища», «Водні біоресурси
господарство» до впровадження )
господарство». «Силова-Паркове
навчальний процес 2019 .020 навчального року.
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ра,-тн

нриродокористувапни

гретьото
освітню-наукової ііртітами «Водні біоресурси та акваиультурав
зі спеціальності 207 «Водні
освіти
вищої
ршня
(освітню-науковою)
філософ
віорссурси та аквакуіітїіра» кваліфікації «доктор
ВИСТУГГИЛИ:
підготовки
ротиснснними щодо принципів удосконалення
вищої освіти кваліфікації
"здобувачів третього (ОСіііГіІітОтНЗУКОВОГО) рівня
(освітню-наукової програми) в
«доктор філософії» ш «росту» власне онп
тенденцій )
аспекгі часу у відповідно:“ ,“іп потреб ринку пра '. сучасних

Бойко

п.м. а

рибному шеподарстш.

більш розширити та удосконалити поґічщ
сприйняття адобувачем та
схему освітньо-нвукнвоі програми для лсгшого
та
потенційних роботодавців іі спеціальності 207 «Водні біоресурси

Ковальов Ю.І.

'; ПрШЮШПіПО

освітній та науковій.
аквакупьтура» а акцентом на реалізації двох складових:
здобувачеч
Плугвтарьов В.А. в нроноаинією: а метою легщого сприйняття

вищої освіти або роботодавцем навчальної складової онп. нети курсу
для активної
навчальних дисциплін. отриманих знань та вавичкїв, а також»

бажано
викладачам курсу навчальної дисципліни зі ацооуванем.
«Пам'ятки здобувачун як
було би розглянути мпжливість розробки
відображатися
внутріпінього докунснту випускової кафедри. де будуть
дисциплін та
основні терміни, попиті-и. .югічні схеми курсу навчальних
втасмоці

а

коротка інформація про них.

пропозиція щодо доповнення в контексті акценту ролі
викладача впродовж Навчання. як фасипітатора: сприянню інтерактивного
спілкуванни аі тдабуипчзмиі створенню атмосфери зв'тку виклздачт

Кутіщев

п.с. (

тдобуван. Також. доповнити, враховуючи представлену інформацію у

тагатом. які ще будуть здобути глибинні знання шобувачем
цнт-оту загщтьнонау копрі та фахової підготовки.

в

онп

результаті

п.о. є пропозпціт переглянути навчальний план підготовки
здобувачів третього коаліцію-наукового) рівня та Здійснити перерозподіл
Шяхмаи

годин т метою їх зрівпзппл по

вк (вибірковим компонентам) щодо кількості

кредитів ЕКТС та лілповілпо годин лекційних та практичних занять. що
по
надаеть можливість спростити вибір для здобувача освітньої компоненти
контексту. компетентштстям. програмним результатам тощо.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА 0 піпгоґіоспо.
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акнлкультурал, галузь знань 20 «Ахрарні науки та
продовольство» ті спеііішшіості 207 «Водні біоресурси та аквакупьтурзи
філософії» ':
третього (освітньо-іідукопого) рівня, квшіфікдці «доктор

біоресурси тд
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