
ВІ ДГУК

на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів «Агрономія» третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» 
галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» на здобуття ступеня 
вищої освіти доктора філософії, яка розроблена відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» в Інституті кормів та сільського господарства 
Поділля НААН

Сільське господарство є життєво необхідною галуззю народного господарства, 
оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду 
споживання формується за рахунок продукції сільського господарства. Тому виробни
цтво її є найпершою умовою існування людства. Для України, яка стала на шлях рин
кової економіки, сільське господарство має особливо велике значення тому, що воно є 
однією з найбільших галузей народного господарства. Сільське господарство відіграє 
винятково важливу роль як каталізатор розвитку ринкової економіки і є висококонку- 
рентною галуззю. Виняткового значення набуває освітня сфера, яка покликана стати 
основним засобом формування здатних до вирішення глобальних загроз фахівців. Під
готовка наукових та науково-педагогічних кадрів має проводитись з врахуванням єв
ропейських стандартів. Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів «Агрономія» 
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» га
лузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» на здобуття ступеня вищої освіти док
тора філософії розроблена в Інституті кормів та сільського господарства Поділля 
НААН відповідно до Закону України «Про вищу освіту». № 1556-УІІ від 01.07.2014 р. 
Освітньо-наукова програма направлена на підготовку висококваліфікованого, конкуре
нтоспроможного фахівця ступеня доктора філософії в галузі аграрних наук за спеціа
льністю агрономія, здатного до самостійної науково-дослідницької, науково- 
організаційної, навчальної та бізнесової діяльності, а також впровадження сучасних те
хнологій в агрономії та її складових -  ґрунтознавстві, землеробстві (в т. ч. органічно
му), селекції, насінництві, агрохімії, рослинництві, кормовиробництві. Науково- 
дослідницька підготовка передбачає проведення самостійного наукового дослідження з 
використанням ресурсної бази Інституту та аграрного бізнесу, індивідуальне наукове 
керівництво, підтримка і консультування науковим керівником та оформлення одержа
них результатів у вигляді дисертації та підготовку до захисту дисертаційної роботи. 
Навчальний план підготовки підготовки здобувачів «Агрономія» третього освітньо- 
наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Агра
рні науки та продовольство» на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії від
повідає меті та має достатній рівень.
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