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РЕЦЕНЗIЯ-ВIДГУК

на проект освiтньо-науковоi' програми за спецiалънiспо

201 - Агрономiя ( 20 - Агра,рнi наук11- i¼a продовольство)

Якiсна пiдготовка здобувачiв вищоi' освiт~Чграрного профiлю - важливе
завдання аграрноi' науки в умовах сучасiюго роз~итку сiлъсъкого господарства
Украi'ни.

Освiтньо-наукова програма за спецiальн~оо 201 - Агрономiя ( 20 Аграрнi науки та продовольство) розроблена i Епроваджусrься в lнститутi
агроекологii' i природокористування НААН з 2016 .року та мае позитивнi вiдгуки
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Загальний обсяг освiтньо-науковоi' прогр~; що оприmоднений на сайтi
Iнституту для публiчного обговорення, складае

~q кредитiв

€КТС, що на нашу

думку дозволить здобувачам опанувати о~тимал:ь';Iрiiабiр дисциплiн аграрного
,: ::: 1-. '.. . - ....

спрямування, забезпечить поглиблення знань, набутт:я фахових, виробничих та

науково-дослiдницьких вмiнь та навичок, необхiдних для оволодiння загалъними
та спецiальними компетентностями у галузi агр'ариих наук. Освiтньо-наукова
програма

орiентована

на

пiдготовку

докторiв; фi.iюcoфii' за

спецiальнiстю

агрономiя з питань агроекологii' i монiторингу {fr:oo'tф'epи, ,що вирiзняе i-i серед
iнших освiтньо-наукових програм за даною спецiа:r1ънiстю.
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Особливiстю ОП е фокусування Г( на прi~р.ите~нi напрямки дослiджень
сьогодення, поеднання кращих наукових практик та iнновацiйних розробок
науково-дослiдних установ системи НААН У.краi'ни, падания здобувачам

можливостей поглиблювати своi' теоретичнi з#ання,:, та набувати практичнi

навички пiд час проходження освiтньоi' складовоi! нав~ання, закладки дослiдiв,
опрацювання отриманих результатiв, проходжен~_;-пщ1.агогiчноi практики .
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Мета освiт~ьо- ~~у_ковоi' програми за спецiальнiстю 201 - Агрономiя чiтко
узгоджуеться зi стра~ег~ею розвитку Iнституту та аграрно'i галузi Укра'iни

,·

загалом.

Зважаючи на . активний розвиток в Украiнi органiчного виробництва та
вихiд держави на передовi мiсця за обе.ягами експорту органiчних продуктiв у
€вропу, пропонуемо, ~ри формуваннi тем дисертацiйних дослiджень звертати

увагу аспiрантiв на мuжливiсть виконання дослiдження у напрямку вирiшення

сучасних екологi~~~~~:;.;~проблем органiчного сектору, а вiдтак, у перелiк

вибiркових дисципЬlн ввести вiдповiднi навчальнi курси, наприклад «Органiчне
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виробництво Украiни>> .'
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Загалом, змiст- програми вiдповiдае основним критерiям вищоi освiти
третього (освiтньо-нау~ового) рiвня, викладеним у проектiв стандарту вищоi
освiти за спецiаль~iспq 201 - Агрономiя та пiсля врахування всiх зауважень та
побажань може бути · рекомендована до впровадження в освiтнiй процес
Iнституту arpoeкoлorii' i природокористування НААН.

Директор з виробниц
продукц,;· органiчно
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