
на ocBiTHbo-Ha\ ксв,, iрсlгра\1\ ((Агрономiяl> третього

наукового) рiвня вIiiхоi освirи пiдготовки докторiв

рЕtIЕнзIя

(ocBiTHbo-

фiлософiТ з

спецiальностi 201 ,,Дгроноrtiя,; гаJIузь знань 20 Дграlэнi rrауки та

продовольство у В i нни тlь ко !f }, н ацiональному аграрному унiверситетi

OcBiTHbo-HayKoBa програ\lа третього рiвня вишоТ освiти за спецiа:rьнi,этк.,

20] Агрономiя з га_lузi знань ]0 _{грарнi науки та продовольстl]О. ЯItсi

пiдготовлена Вiнницьки\1 наш ji_,Ha_ibHl1\,1 аграрни]\r yHiBepcr1,IeTol"I, cl1|)яlvlcrL;li],.l

на пiдготовку фа.<iвrriв в гаl, зl аграгн11}: Ila\lK.

Iз динамiчниtчt розвиткоl,t ;i.rьського госполарства в YKpaTrri сучасrrа i

якiсна пiдготовка здобувачiв вilшоТ освiти агрономiчного наilрЯг\r}' €

надзвичайно важливим зав.]ання\1. Iнтеграшiйнi процеси до r':врогlеЙСькоГ,.

простору, змiна нормативно-правовtrх рамок органiзацiТ ocBi,It{b()-Llrt}'tic)i]ci ,

процесу для докторiв фi.rософiТ. iнiцiативнi пропозицiТ зацiкавле1111у g'-,,pi ;

зумовилИ необхiднiстЪ запрова.]/ь.еНнЯ спецiальностi ocBiTHbo-HayKclBc,i

програми "Агрономiя". Ка:ровий потенцiал унiверситету, матерiа-цьно-

TexHi.IHa база, iнфорlrаrriйнi рес\,рси, HayKoBi здобутки, Mili<HapolH j
партнерствО стаJiИ пiлцрунтяп.t длlI впровадження ocBiTHbo-Hay,KclBc,T

дiяльностi за ОНП "Агрономiя".

ПрофiлЬ ocBiTHbo-HayKoBoi програми <Агрономiя>> повнiстю вiдilовiдас

встановЛенiй cTpyKTl,pi. Je по.]ано зага--]ьну iнформацiю програми, вi-tзlIачеl{1]

ocHoBHi загальнi та спецiа-rьнi (фаховi ) компетентностi, шо форпlутоть ,r,

здобувача вiдповiдн1, фаховiсть пiд час навчання в аспiрант,vрi, Пр,c,}er:,iirt i

компетентностi носять практичний характер i можуть бути Виксри:'гltt,i i,

агрономiчнiй дiяльностi майбутнiх фахiвшiв. Вивчення навчальних дlтсциг.пiч

вiдповiдас логiчнiй послiдовностi. а п.lан i графiк навча--ть}iогО процес\,.

перелiк та обсяг нормативних i вибiрковllх Jисциплiн гtовнiстю вiдпогiiдаlоr i.

структурно-логi.-rнiй cxeMi пiдготовкtt з:обr,вачiв вtlrцо]' ocB;Tlt lJ]f]-I, lI'C ]l:'t;i;,

за спецiальt-iiс,гrО 20l <,Агрt-lно'rtiя,,. aIlг Ijя]l)тЬ lабе;Ile,ietiHtr_i U, {i li il ,

програмних результатiв навчання запtIта_\I на ринку прачi.

щоцiльно вiдмiтити, Шо форrrи та методи навчання, викjIаденнп a,r

контролю сприятимуть досягненню заявJених у освiтньо-на,vковiй прОI'Р.аru;i

цi;IеЙ i програМних результатiв навчання. вiдповiдають вимога},t акедемi,.нс,i

доброчесностi. Запропонований коlfп--Iексний пiдхiд до вивчення ак,Iу&ilь -{и](

питань у сферi агрономiТ через програ}lнi результати навчання Рн 6. рн 7, PI I

8, рН 9 сприяе у аспiраНтiв: умiНня провО дитИ критичний аналiз, ошiнку i

синтез нових наукових положень та i.reI"l: iнiLtitовати, орга;riзоri,\'i],;ТL. 
,i 

]



проводити ко}{п-lекснi .]с)с-lt_l,t.ення ), науково-дослiдницъкiй та iннсlвац.йгriii

дiяльностi; форлr\,lюват11 Ha.,lioB} проблему з огляду на цiHrrioHi opicHTap;l

сучасного суспi;rьства та .тан iT науковоТ розробки, робочi гiпсlr э l.t

дослiджуваноi проб;еrrl.i. яr:i \1ають розширювати i поглиблювати сlа-1

наукових дослiд,кень i, cr|epi агрономiТ; ана,riзувати гlziуковi пp.lti .

виявляючи дискусiйнi та Niа*IiJослiд;кенi питання, здiйснювати MoHiToptTl{.

наукових джерел iнфорrrашiТ стосовно проблемлt, яка дослiджу(,],tься

встановлювати iх iнфорrrаr-riiтнr цiннiсть шляхом порiвняльного аналiзу з

iншими джерелами. О:ночасно. представлена матриця вiдповiдr+осr i

програмних компетентносте}"i |:о\lпонентам ocBiTHboT програмр1 т& Ir{?;1р,L{шя

забезпечення програ\lних рез," .l ь: ат] в навчання узгод)tенi мiж собокl.

BBarKactvto. шо c)cBlTHbr_,-i{L,,,KOBts iIрограма <лгрономiя,> г])еl I)Oi- ,

(освiтньо-наукового) рiвня B;lri_oT с,свiти у Вiгrнишькомrу HaLii(}1Ia"пI) ]r].\1

аграрному унiверситетi спрIlятi1\1е l, формуваннi квалiфiковаrIих фахiвLI;в l
агрономiТ, якi вiдповiдають вI]\1ога\i с\,часноi науки та ринку пpa.rl.i.
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