
Р Е Ц Е Н З І Я - В І Д Г У К

на стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти 
ступення вищої освіти -  бакалавр, галузь знань -  20 Аграрні науки та
продовольство, спеціальності -  207 Водні біоресурси та аквакультура, 
розроблений у Львівському національному університеті ветеринарної

медицини та біотехнологій імені С .З. Гжицького

В сучасних умовах ставового рибництва та аквакультури, ефективна 

діяльність галузі виробництва неможлива без висококваліфікованої кадрової 

підготовки.

Модернізація національної освітньої галузі та спеціальності зокрема в 

останнє десятиліття пов’язана із входженням України у європейське освітнє

поле,

Розширення освітнього простору вимагає залучення нових знань, які

формують майбутнього фахівця (бакалавра) з водних біоресурсів та 

аквакультури. Нові складові сучасного життя щодо підготовки спеціалістів, 

змушують коригувати освітній простір, навчальні програми, педагогічні 

кадри, матеріально-технічну базу, згідно до сучасних технологій в галузі 

рибництва та аквакультури.

Саме тому, на сьогодні актуальним є питання, розробки і 

переосмислення стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) 

рівня освіти, ступеня вищої освіти -  бакалавр, галузі знань -  20 Аграрні 

науки та продовольство, спеціальності -  207 Водні біоресурси та 

аквакультура.

Метою якого є визначення та оцінювання якості змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів.

Стандарт розроблений науково-методичною комісією, біолого- 

технологічного факультету, 207 «Водні біоресурси та аквакультзфа» на 

основі інтегральних, загальних та спеціальних компетенцій, включає 

результати навчання та відповідає вимогам виробництва на всіх рівнях 

системи етупеневої освіти.



Кожна компетенція уособлює комбінацію знань, вмінь та практичних 

навичок, професійних та моральних якостей, визначає здатність успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчально-наукову діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Значна увага успішній професійній діяльності в стандарті приділена 

спеціальним компетенціям, які закріплюють за собою статус основи 

загальноосвітнього процесу та освітньо-наукового простору на всіх рівнях 

системи ступеневої освіти.

Вважаю, що рецензований Стандарт першого (бакалаврського) рівня 

освіти ступеня вищої освіти -  бакалавр, галузі знань -  20 «Аграрні науки та 

продовольство» спеціальності -  207 «Водні біоресурси та аквакультура», 

який підготували на кафедрі Водні біоресурси та аквакультура, при сприянні 

навчально-методичної комісії, спеціальності - 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура», відповідає вимогам і можна рекомендувати та впроваджувати в 

учбовий процес Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, для підготовки спеціалістів за 

відповідною спеціальністю.
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