
ВИТЯГ
з протоколуМЗ

засідання пращіння Ради молодих вчених

двнз «Херсонськийдержавний вгрдрний університет»

м. Херсон 19.03.19

Голова засідання:Жосан Г.В.

Севрствр засідяння: Кацемір я.В.

Присуті сіє. Шашликова. т. А. ґрснищкіна, н. в. Новікова. л. В. Цуркан.
я. п. Андрієвська, л. о. Алсщснко, Ас. Карнаушенко.

порядок ДЕННИЙ:
3. Щодо внсссння змін з метою удосконалення до освітню-наукової

програми (ОНП) «Водні біоресурси та аквакультура» для здобувачів

третього (освітню-наукового) рівня вищої освіти спсніатьності 207

«Водні біорссурси та нквакультура». галузь знань 20 ««Аграрні науки та

продовольство». кваліфікація: «доктор філософі» (РЬЩ.

2. СЛУХАЛИ: Цуркан П.Ві, яка представила до розгляду та обговорення

Проект осві'хньотнаукової програми (они) «Водні біоресурси та

аквакультуры для здобувачів третього (освітню-наукового) рівня вищої

освіти спеціальності 207 «Водні біоресурси та эквакультура». галузь знань 20

«Аграрні науки та продовольство», кваліфікація: «доктор філософі» (РЬП).

Документ є доступним на офіційному сайті ДВНЗ у закладці «Наука т Відділ

аспірантури 1 в докторантури»

[іт . мушісзаиієііеґзопив/сопіропопі/сотет/апісІе/48І9-опрпразріштіі) та

знаходиться у статусі іромадського обговорсннл. Зі сторони шобувачей

вищої освіти, аспірантів спеціальності 207 «Водні біоресурси та

аквакультура» оулн узагальнені і сформовані наступні пропозиц .



]. Враховуючи науконощослідну складову опп та прагнення здобувачів до
якісного виконання та захисту дисертаціпн. роботи в тому числі. є

пропозиція внести до навчального плану здобувача третьою освітньст

наукового рівня спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
наступні дисципліни циклу загальнонаукової підттовки: «Аспірантський

дослідницький семінар» та «Розробка дисертаційного проекту».
2. у навчальному плані перенести педагогічну практику з першого року

навчання на третій рік навчання, що надасть можливість більш хлибино

сприймати нові навички, знання, компетенції, врахувавши надбання

попередніх курсів для здобувача.
3. Переглянути та збільшити кількість годин та кредитів, відведених на

педагогічну практику для здобувача.

виступили представник молодих учених від факультету рибного

господарства та приропокорнстувннняС.С. Шашликова.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» , 9;
«проти» , немає;
«УТРИМАЛИСЬ» , немає.
РІШЕННЯ ПРИЙ ШТО: «ЗА» , одноголосно.

ухвалили: Запропоновані зміни татверпити.
/

Голова Ради молодих вчених % ,
ДВНЗ «ХДАУ», к.е.н.

, / Г.В. жоснн

Секретар Ради молодих вчених /і/ДВНЗ «ХДАУ», к.е.нг * Я.В. КАЦЕМЇР


