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Дикуха І.М. , директор ду «Новоквховський рибоводний вавод частикових

риб»

Мартиненко м.в, таступник директора Департамент) екології та

природних ресурсів херсонської обласної державної
адміністрації

Касіч т.г. , дирекюр Державного опеціатідованого ,тісотахисиою

підприємства «Херсоплісозахист»

Негтрокін Аів. ' директор Національного природного парку «Олешківські
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«|тижньодніпровськнйи.

Кпввльов ют. , ,тнроктор Херсонського вирибничс-експериментальноґо

заводу по розвелєнню час і-икових риб

Плугатарьов В.А. , директор державної установи "Виробнича-

єкспсриментштьний дніпровський осе'гровий рибовілтворіоватьиии завод іи.

академіки С.Т. Артюіііиыі"

ілод ш. , директор Державного підприємства «Степовий іиені в.м

Виноградова філіал Укр] ІЛІЛГА»



Бойко пм. дісміі факультету рибного господарства іа

природокористуванпя
Шахмвн І.О. , вас-шипів декана факультету рибного господарства та

природокористувашія

Кутішєв п. по. кпвіпуючоґо кафедрою водних біорсоурсів та

аквзкультури

Пічура В]. - доцент кафедри екології та сталого розвитку ім. Проф

іОВЛипипенка

Дементьєва О.І. т в і». тавідуіочого кафедри лісового та садова-паркового

шсподарсіва

Коаичар М.В. - завіці) впч кафедри хімії та біології

Корнієнко в.о. , доцснт кафедри водних біоресурсів та аквакультури

Бойко Т.О. * доцец г кафедри лісового та садовопаркового господарп ва

Манон Ксіші т голови сцдсіітського самоврядування факмьтету РГП

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

І. оііовлснця см.,.) ради роботодавців факультету рибного господарства

та природокорисц вання.

то Обговорення процодііціи щодо освітнього процесу факультету рибного

господарства ш прнршіпкористуваніія.

3. Різне.

І.СЛУХАЛИ олов) роди роботодавців факультету рибного господарства
та

приролокористувашіи Мельника М.Аг 3 пропозицією ввести в Рад) Глоди

Олександра івапоаи-іа ,пірсктора Державного підприємства «Степовий

імені В.М. Виноградова фіііш УкрНДІЛГА» (м. Олешки).



виступили: Мартиненко М.в. '; пропозицією підтримати процоаипцо

щодо введення в Раду і'ло,та Олександра івановича , директора державною
підприємства «Степовий імені В.М. Виноградова Філіал УкрНдіЛґА», так як

дана установа є ншуишим Науково-навчальним центром практики тд

працевлаштування сту .існтіп ХДАУ спеціальностей «Лісове господарство» та

«Екологія». Непрокін А.В. виступив з тією ж пропозицією.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА ,, одноголосно.

УХВАЛИЛИ: ввести п склад Ради роботодавців факультету рибного

господарства та НРЩЮІЮКОРИСТУВЗННЯ Глоди Олександра Івановича ,
директора державного пінрисмсгва «Степовий імені вам. Виноградова

філіал УкрНДІЛГА».

слухми: голоін році роботодавців факулыеґу рибного господарства та

природокористувацпи Исльника М.А. шодо пропозицій онтимітаніі

освітнього процесу спеціальностей факультету рибного господарства та

природокористування.

висгупили: Касі-і і.г. т пронотицісю розширити спектр баз нрак-тинн

студентів спеціальнссіей ««Лісове господарство» та «Садове-Паркове

господарство» на всі іісо-мисливські госндарства Херсонської області.

іілугатарьов В А. т Іірцііочиііісю корегування термінів виробничих практик ]

та 4 курсу. а пікол ,ісяких навчальних практик молодших к>рсііз

спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» у терміни. коли на

рибоводних підприсхісгиах відбуваються основні виробничі процеси.

Мельник МА з пропозицією оптимізувати навчальні плани усіх

спсціатьностеи факультету. а саме в блок обов'язкових дисциплін ввести усі

фундаментальні та путькоспсціаліаовнні профільні дисципліни та збільшити

кількісґь годин з них. а дисципліни загальноосвітнього характеру вивести )

блок дисциплін вільного вибору студента.



Мартиненко м.в в ііічоінішією введення нових дисциплін або нових модулів

у існуючі дисцинніпи. які стосуються аспекгів агроекології, так як

Херсонщина аграрна Область і ці знання і навички необхідні студентам

спеціальності ««Рколш ія».

Ковщеико Вім з пропозицією клопотання перед адчіністрашсіо

університету тнодо повернення лабераториих занять з дисциплін

спрямованих на аналіз впливу людини на навколишнє природне середовище.

так як ці навички вон-тс необхідні випускникам спеціатвнвсті ««Екологія»

при нрацевнатцту ватнп та професійній діяльності.

Мельник М.Аі. динухп ІМ.. Мартиненко М.в.. Касіч т.г., Непрокін А.В..

Коваленко В.М., Чвчібая О.Г.. Ковальов Ю.[., Плугатзрьов В А.. Глод О.І. з

підтримкою процесу пнрованжсння принципу дуально' освіти у ХДАУ та

готовністю сприянн» тнниту на ввірених їх керівництву підприємствах та

організаціях.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА , одноголосно.
УХВАЛИЛИ: Клопптиін перед адміністрацією факультму та університету

щодо впровадження вкн шпик вище рекомендацій у освітній процес студеіп ів

усіх спеціатвностсгт факультету рибного ґосподарствд та

нрнродонористуваннп двнз «Херсонський державний аграрний

університет».

Голова М.А. Мельник

Секретар то. Бойко


