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1, Про затвердження щорічного звіту ради роботодавців факультету рибного

господарства та нрнролокорнстування за 2018>2019рр.

:. Про узгодження пиыііь практичної. науково-виробничої практик.

можливостей провоісіінн хіайстср-кпасів, оглядових лекцій. днскуеігі

запрошених фахівців і виробництва для студентів факультету рибного

господарства та пріірплокористування.

;. Розгляд та обговорсння тснатики дисертаційних досліджень аспірантів.

4. Різне.

і. СЛУХАЛИ: голову рнлн роботодавців факультету рибного господарства та

прирпдокористувашія Мельника М.А. щодо затвердження щорічного звіту

ради роботодавців факультету рибного Господарства та

природокористуваппи т.і1018-2019рр.

ГОЛОСУВАШЗЗА «»,іііогшоснв.

УХВАЛИЛИ: Затверппн щорічного звіту ради роботодавців факультету

рибного господарства тд прпродокористунання за 2018-2019рр.

: СЛУХАЛИ: голоін ріці роботодавців факультету рибного господарства та



науково, навчальнш виробничої практик, можливостей проведення майстер?

класів, оглядових лекцій. дискусій запрошених фахівців з виробництва ши

студентів факультс'і) рибна: о господарства та природокористування.

ГОЛОСУБАЛИ: ЗА * одношдосно.

УХВАЛИЛИ: узгодити вади проходження практик здобувачами вищої освіти.

у робочому порядку ідівсрдінти формат майстеркласів. оглядових лекцій та

дискусій фахівцями ні всіма спеціальностями факультету рибншо

господарства та прирн іокористування.

З. СЛУХАЛИ: голову рани роботидавців факультету рибного господарства із

прирпдокористування Мельника М.А. щодо напрямів наукових досліджень

аспірантів спеціальносп 307 «Водні біоресурси та аквакультура».
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І'ОПОСУВАЛИ: ЗА , ц'іііогопосио.
ухвммлш Затвердши іеми наукових досліджень аспірантів спеціальності

307 «Водні біоресурси НІ :ікішкультура».
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