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РЕЦЕНЗІЯ
ма освітньо-наукова програму підготовки докторів філософії третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Ф ормування науково-професійних компетентностей, необхідних для інноваційної науково- 
дослідницької та освітянської діяльності, впровадження сучасних аграрних технологій у виробництво 
неможливе без підготовки висококваліфікованих кадрів. Вирішити ці завдання можна за рахунок 
комплексного підходу, складником якого є підготовка висококваліфікованого, 
конкурентоспромож ного фахівця (доктора філософії) в галузі аграрних наук за спеціальністю 
«Агрономія», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, навчальної та 
бізнесової діяльності.

Після м оніторингу ринку праці й аналізу розвитку сільського господарства в Україні можна 
стверджувати: рецензована освітньо-наукова програма «А грономія» третього  рівня вищої освіти, що 
розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» робочою групою Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН, є актуальною  і затребуваною  в системі аграрної освіти.

Спільна наукова діяльність Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН та 
Тернопільської держ авно ї сільськогосподарської дослідної станції ІКСТІІ НААН відбувається за 
багатьма науковими та освітніми напрямами: ведуться спільні фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження, які спрямовані на створення нових знань про технології  з подальшим практичним їх 
застосуванням; Інститутом підготовлено докторів наук та докторів  ф ілософії третього (освітньо- 
наукового) рівня вищ ої освіти в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 
201 «Агрономія» (4 аспіранти та  І докторант; захищ ено 2 кандидатські дисертації  за спеціальністю 
06.01.12 -  Кормовиробництво  і луківництво). Аспірантські дослідження були складовою  частиною 
досліджень, що виконувалися в рамках П Н Д  НААН. Випускники -  С еник Іван Іванович, Сидорук 
Галина Петрівна, Бурак Ігор М ихайлович та Кулька Віра Петрівна працю ю ть в ТДСГДС ІКСГП 
НААН та дем он струю ть на практиці високий рівень наукової підготовки.

Установа, в якій здійснювалося навчання, має достатній рівень професійного кадрового 
забезпечення науковими та науково-педагогічними працівниками зі ступенем доктора або кандидата 
наук, які володію ть методологією  наукової діяльності, мають досвід  проведення власних наукових 
досліджень. ІКСГП Н ААН має достатню матеріально-технічну базу для якісної підготовки фахівців 
шляхом поєднання наукової, дослідницької та освітянської роботи з практичною  діяльністю. 
Експериментально-дослідницький характер проведення польових і лабораторних досліджень, 
теоретичне обгрунтування світових тенденцій розвитку агрономічної науки ф орм ую ть весь перелік 
необхідних результатів навчання, що передбачені рецензованою програмою.

Аналіз структурних складових освітньо-наукової програми засвідчив, що вона структурована. 
виходячи із сучасних вимог до підготовки кадрів вищої кваліфікації, збалансована за теоретичною  та 
практичною складовою, що дає можливість аспірантам набути відповідні компетенції у повному 
обсязі.

ТД С ГД С  ІКСГП НААН зацікавлена у підготовці компетентних, конкурентоспромож них 
фахівців і менеджерів аграрної галузі з метою залучення аспірантів та випускників до виконання НДР 
у сільськогосподарській галузі.

Вважаємо, що запропонована Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН 
освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю  «Агрономія» третього 
рівня вищої освіти відповідає сучасним вимогам і придатна для підготовки фахівців вищої 
кваліфікації, які є сьогодні затребувані в аграрному виробництві.

за спеціальністю 201 «Агрономія», що розроблена робочою групою 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
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