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РЕЦЕНЗIЯ-ВIДГУК 

на освiтньо-наукову програму третього (доктор фiлософii) рiвня вищоi освiти зi 
спецiальностi 201 Агрономiя галузi знань 20 Аграрнi науки та продовольство 

Уманського нацiонального унiверситету садiвництва 

Сучаснi перетворення агропромислового комплексу У краiни визначають стан i 
перспективи розвитку аграрноI освiти та науки на найближчий перiод i закладають основи змiн 
в освiтнiй та науково-дослiднiй дiяльностi. Це зумовmое -активiзацiю -зусиль серед керiвникiв 
ЗВО Украiни у напрямку розширення освiтнiх послуг. Адже нинi вiдбуваеться реформування 

як системи освiти, так i сiльського господарства, що вимагае пiдготовки професiйно 

мотивованих фахiвцiв. Рецензована освiтнъо-наукова програма «Агрономiя» третъого (доктор 
фiлософii) рiвня освiти спрямована на пiдготовку фахiвцiв, що поеднують фундаментальнi 
знания з практичними навичками органiзацiI науково-дослiдноI роботиу сферi сiльського 

господарства. 

Рецензовану освiтньо-наукову програму розроблено спiвробiтниками Уманського НУС 

пiсля консультацiI iз науковцями та керiвниками сiльськогосподарських пiдприемств, що 
пiдтвердили потребу у пiдготовцi фахiвцiв цieI спецiальностi. Освiтньо-наукова програма 
регламентуе мету, цiлi, очiкуванi результати, змiст, умови та технологiI реалiзацii освiтнього 
процесу, оцiнку якостi пiдготовки здобувача освiти за- означеною -спецiальнiстю. Пiд час 
формування цiлей i програмних результатiв навчання враховано позицii i потреби науково
дослiдних у станов та агропромислового комплексу. Програма мае чiтку структуру, ii освiтнi 
компоненти складають логiчну взаемопов 'язану систему та дозволяють досягнути цiлей i 
програмних результатiв навчання. 

Фаховi компетентностi мають як практичний, так i науковий змiст i можуть буrи 
використанi у професiйнiй дiяльностi майбутнiх докторiв фiлософii з агрономiI. Тенденцii 
розвитку ринку працi вказують, що розроблена освiтньо-наукова програма мае такi цiлi, що 

дозволяють здобувачевi вищоi освiти бути конкурентоспроможним на ринку працi. Навчальний 

план повнiстю вiдповiдае завданням покладеним на означену освiтньо-наукову програму. 
3 урахуванням вищезазначеного вважаемо, що рецензовану освiтньо-наукову програму 

можна рекомендувати для пiдготовки здобувачiв третього. (доктор фiлософii) рiвня вищоi 
освiти зi спецiальностi 201 «Агрономiя». 

Комерцiйний директор ПазiнР.В. 


