ВІДГУК
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
Розроблена в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН
освітньо-наукова програма в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
спеціальності 201 «Агрономія» спрямована на підготовку висококваліфікованого,
конкурентоспроможного фахівця ступеня доктора філософії, здатного до
самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, навчальної та
бізнесової діяльності. Програма дає змогу отримати знання для формування
науково-професійних компетентностей, необхідних для інноваційної науководослідницької та освітянської діяльності і впровадження сучасних технологій в
агрономії та її складових - ґрунтознавстві, землеробстві (в т. ч. органічному),
селекції, насінництві, агрохімії, рослинництві, кормовиробництві.
Наукова складова програми зорієнтована на роботу у невеликих групах
дослідників під керівництвом одного або двох наукових керівників щодо
проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які спрямовані
на створення нових знань про технології в сфері агрономії, продовольства,
агроекології, що матимуть широке практичне застосування; а також освоєння
методів і методик біотехнологічних, селекційних, грунтових та польових
досліджень, інформаційних систем і технології в агрономії. Система оцінювання
якості підготовки докторів філософії регламентується «Положенням про
оцінювання результатів навчання аспірантів». Підсумкова атестація аспірантів,
що повністю виконали освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії
в аспірантурі Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН
завершується присудженням наукового ступеню доктора філософії за
спеціальністю 201 «Агрономія» з врученням диплому встановленого зразка.
Навчально-виховний процес на 100 % забезпечується науковими та науковопедагогічними працівниками, які володіють методологією наукової діяльності,
мають досвід проведення власних наукових досліджень, мають ступінь доктора
або кандидата наук і вчене звання.
Навчальний план, як основна складова освітньо-наукової програми з
підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти, відображає її цілі та мету, має
структурований зміст, логічно взаємопов’язані освітні компоненти, де чітко
визначена роль кожного без їх дублювання. Освітньо-наукова програма та
навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів, яка забезпечує
здатність розв’язувати комплексні проблеми, включно з прийняттям рішень щодо
відбору даних та вибору методів досліджень в галузі професійної та
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення
наявних та створення нових цілісних знань і професійної практики.

Таким чином, підсумовуючи вище вказане, вважаю, що запропонована
Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН освітньо-наукова
програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 201 «Агрономія» галузі
знань 20 «Аграрні науки та продовольство», відповідає сучасним вимогам і
кваліфікаційному рівню підготовки доктора філософії за вказаною спеціальністю.
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