Додаток 5
до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Інститут гідробіології НАН України
1. Відомості про
навчальних дисциплін

комплекс

навчально-методичного

забезпечення

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
Найменування
планів
завдань питань, задач,
завдань
навчальної
практичдля
завдань або завдань для
для
дисципліни згідно навчальног
них
самостій- кейсів для комплексної
лабораз навчальним
о контенту (семінарної
поточного та контрольної
торних
планом
ських)
роботи підсумкового
роботи
робіт
занять
студентів контролю
Філософія науки і
культури*
+
+
+
+
Професійна етика
науковця і викладача
Іноземна мова
професійного
спрямування**
+
+
+
+
Сучасна система
наукової інформації,
наукометрія,
трансфер технологій
та управління
проектами
+
+
+
+
Актуальні проблеми
сучасної біології
+
+
+
+
Методологія
підготовки та
представлення
дисертаційної роботи
та оформлення
наукових досліджень
+
+
+
+
Актуальні проблеми
сучасної
гідробіології
+
+
+
+
Фізіологія та біохімія
гідробіонтів
+
+
+
+
Методологія та
методи
гідробіологічних
досліджень

Актуальні проблеми
сучасної іхтіології

+

-

+
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+
+

Екологія риб

+

-

+

+

-

+

+
+
+
+
Фізіологія та біохімія
риб
* - забезпечується Центром гуманітарної освіти НАН України
** - забезпечується Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН
України

-

2. Методичне забезпечення курсового проектування
Найменування
навчальної
дисципліни

Інформація про наявність
Семестр, в якому
(“+” або “-”)
передбачена курсова
методичних
тематики курсових
робота (проект)
розробок
робіт (проектів)

-

-

-

-

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Найменування
практики

Семестр, в
якому
передбачена
практика

Інформація про
Інформація про
наявність Найменування бази наявність угод про
Тривалість
програм
для проходження проходження практик
практики
практик
(дата, номер, строк
практики
(тижнів)
дії)
(“+” або “-”)
по 1 тижні

3–6

АСИСТЕНТСЬКА
ПЕДАГОГІЧНА
ПРАКТИКА
(організація та
проведення
навчальних
занять)

на семестр

–

Національний
університет
біоресурсів та
природокористуван
ня

Угода № 20/13 від
15.03.2013

НУ «КиєвоМогилянська
Академія».

Угода № 14/12 від
05.02.2012

Київський
Національний
Університет імені
Тараса Шевченка

Договір №34/15 від
13.07.2015

Житомирський
державний
університет імені
Івана Франка

НАУКОВА
СКЛАДОВА

1-8
Білоцерківська
експериментальна
гідробіологічна
станція Інституту
гідробіології НАН

Угода №17 від
27.02.2012
з 27.02.2012
по27.02.2017
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України
Лютізька
гідробіологічна
станція Інституту
гідробіології НАН
України

Директор Інституту гідробіології
НАН України,
академік НАН України
Романенко

Шацький
національний
природний парк

Угода №19/12 від
11.12.2012

Державний
дендрологічний
парк «Олександрія»

Угода №13/10 від
17.11.2010

Природний
заповідник
«ДніпровськоОрільський»

Договір №23/13 від
25.12.2013

Національний
природний парк
«Нижнєсульський»

Угода №25/14 від
20.03.2014

Державна установа
Національний
антарктичний
науковий центр
МОН України

Договір №38/16 від
23.03.2016

Безстроково

В.Д.

