
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму «Агрономія» підготовки здобувачів вищої

освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія»,
підготовлену у Полтавської державноїаграрної академії

Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти ступеня доктора
філософії за спеціальністю 201 Агрономія з галузі знань 20 Аграрні науки та
продовольство, яка підготовлена Полтавської державної аграрної академії (Надалі --
ПДАА), передбачає підготовку здобувачів вищої освіти доктора філософії як
ефективних фахівців в галузі аграрних наук.

Постійна інтеграція української системи вищої школи до європейського
освітньо-наукового простору вимагає особливого підходу до підготовки нових
наукових кадрів. Сучаснаі якісна підготовка здобувачів вищої освіти агрономічного
напряму на основі виконання освітньої складової та проведення власного наукового
дослідження сприятимуть успішній професійної діяльності майбутніх докторів
філософії. Що в перспективі дозволить підвищити ефективність виробництва
високоякісної сільськогосподарської продукції, розширити агровиробництва та
підсилити конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках. Не
менш важливим є оновлення науково-педагогічного складу закладів вищої освіти.

Освітньо-наукова програма, представлена на рецензію, розроблена робочою
групою ПДАУ на основі Стандарту вищої освіти третього (доктора філософії) рівня
освіти ступеня вищої освіти - доктор філософії галузі знань 20 Аграрні науки та
продовольство спеціальності 20! «Агрономія», нормативно-правових актів,
положень та інших розробок МОН України. При цьому враховувалися потреби
виробництва, консультації із різними закладами вищоїосвіти, науково-педагогічних
працівників, ЗВО та потенційних роботодавців.

В рецензованій Освітньо-науковій програмі, виходячи із видів та завдань
навчання за освітніми компонентамичітко визначені компетентності, які потребують
уточнення для підсилення практичної складової й можуть бути використані у
майбутній професійній діяльності фахівців аграрного профілю. У зв'язку з чим,
пропоную доповнити наявні ПРИН наступною складовою: «Розробляти та
реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які дають можливість
переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практикуірозв'язувати значущі наукові та технологічні проблеми землеробства з дотриманням
норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та
правових аспектів».

Враховуючи усе вищезазначене, "вважаємо, що рецензована освітньо-наукова
програма спеціальності «Агрономія» відповідає встановленим вимогам та може бути
рекомендована до використання у Полтавському державній аграрній академії МОН
для якісної підготовки здобувачів доктора філософії з агрономії в галузі «Аграрні
науки та продовольство».
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