
ВІДГУК
на науково-освітню програму підготовки докторів філософії третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 20 Аграрні науки 
та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, що розроблена

Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН

Сільське господарство -  галузь господарства, завданням якої є 

забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого 

ряду галузей промисловості. На відміну від промисловості, технологічний 

процес в сільському господарстві тісно пов’язаний з природою, де земля 

виступає в ролі головного засобу виробництва.

На сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий сектор 

України є однією з найважливіших ланок економічних систем більшості 

країн світу з ринковою економікою. Освітньо-наукова програма складається з 

програмних компетентностей, виходячи із видів і завдань навчання. Вони 

мають структуру яка найбільше відповідає запропонованій програмі. 

Професійні компетентності носять професійний характер і можуть бути 

використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.

Відповідно до освітньо-наукової програми розроблений і складений 

навчальний план підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за 

спеціальністю 201 «Агрономія», і повністю відповідає її завданням. 

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов’язкових та 

вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти і спрямовані на забезпечення відповідності 

програмних результатів навчання.

Програма орієнтована на різні форми навчання аспіратів та 

докторантів, передбачає теоретичну, практичну та наукову підготовку 

здобувачів, сприяє їх комунікативній компетентності. У результаті засвоєння 

дисциплін ОНП буде підготовлено висококваліфіковані наукові кадри, здатні 

самостійно виконувати науково-дослідні роботи в галузі агрономії за



відповідною спеціальністю.

В освітньо-науковій програмі передбачено обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 

перелік інтегральних, загальних та фахових компетентностей здобувана 

вищої освіти, нормативний зміст підготовки фахівців даної спеціальності, 

наведено вимоги професійних стандартів.

Розроблена, Інститутом кормів та сільського господарства Поділля 

НААН, освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» є актуальною і відповідає 

сучасним вимогам підготовки висококваліфікованих наукових кадрів за цією 

спеціальністю.
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