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Представлена на рецензія освітньо-наукова програма спеціальності 201 
«Агрономія» ступеня вищої освіти «Доктор філософії (РШ)» є актуальною та 
відповідає суспільним потребам щодо підготовки сучасного науковця. 

Метою програми є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, формування 
у них навичок науково-дослідницької роботи, здатності до наукового аналізу, 
творчого та практичного застосування отриманих результатів. Освітньо-наукова 
програма включає всі складові, що готують аспіранта до майбутньої професійної 
діяльності - науковця та викладача. Освітня та наукова складова програми містить 
всі необхідні компоненти для досягнення поставленої мети: підготовка 
висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів у галузі агрономії 
шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових або практично 
орієнтованих результатів. В освітньо-науковій програмі чітко визначені цілі та 
задачі навчання - напрацювання високопрофесійного рівня до сучасних науково-
освітніх програм, проведення досліджень в галузі агрономії, а також забезпечення 
креативної активності. Висвітлено аспекти щодо характеристики освітнього 
процесу, програмних результатів навчання, ресурсного забезпечення реалізації 
програми, можливостей працевлаштування випускників. Змістовна відповідність 
сукупності компетенцій є обгрутованою та свідчить про формування достатнього 
спектру знань, навичок та умінь. Послідовність вивчення компонент ОНП 
обґрунтована, логічна і не викликає сумнівів. Отримані знання дадуть можливість 
майбутньому науковцю-досліднику генерувати Ідеї науково-педагогічної та 
інноваійної діяльності, застосовувати навички та досвід для особистого 
високопрофесійного розвитку та самовдосконалення. Особливості програми, її 
орієнтація, обсяг кредитів та інші компоненти відповідають структурно-логічній 
схемі підготовки здобувачів за спеціальністю 201 «Агрономія» і покликані сприяти 
забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних 
роботодавців. 

У цілому освітньо-наукова програма має комплексний та цільовий підхід до 
підготовки фахівців третього освітньо-наукового рівня вищої освіти спеціальності 
201 Агрономія, який володіє компетентностми, необхідними для майбутньої 
професійної діяльності за цією спеціальністю. 

Директор Департаменту агрої 
розвитку Сумської ОДА О.М.Маслак 
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Необхідність докорінного поліпшення якості кадрового потенціалу, 
забезпечення ефективного кадрового розвитку зумовлено потребою у 
висококваліфікованих спеціалістах, ерудованих, компетентних, з креативним 
мисленням. Освітньо-професійна програма третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 201 Агрономія орієнтована на 
забезпечення підготовки фахівців саме такого рівня. 

Освітньо-професійна програма враховує тенденції розвитку держави, 
запити на ринку праці і є складовою формування іміджу Сумського 
національного аграрного університету на ринку освітніх послуг. 

Метою освітньої програми є науково-дослідна діяльність; розробки 
програм і робочих планів наукових досліджень; збір, обробка, аналіз та 
систематизація науково-технічної інформації вітчизняного та зарубіжного 
досвіду; впровадження наукових досліджень у виробництво. 

Акцент робиться на здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у 
сфері агрономії при здійсненні професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, які 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Освітня програма передбачає широку дослідницьку діяльність у галузі 
сільського господарства, участь у різноманітних аграрних форумах і 
конкурсах, наскрізну виробничу практику. Здобувач вищої освіти повинен 
володіти професійними знаннями, вміти скласти наукові звіти, літературні 
огляди та наукові публікації за результатами проведених досліджень; вміти 
використовувати отримані результати у виробничій діяльності. 

Отримані знання дають змогу науковцю генерувати ідеї науково-
педагогічної та інноваційної діяльності; застосовувати науково-обгрунтовані 
навички та досвід для особистого високопрофесійного розвитку і 
самовдосконалення; працювати в команді і розвивати ділові та культурні 
навички; розв'язувати складні задачі і проблеми* в галузі сільського 
господарства, що передбачає проведення наукових досліджень. 

Вважаємо, що освітньо-професійна програма «Агрономія» третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Агрономія» галузі 
знань 20 «Аграрні науки та продовольство» є актуальною, відповідає 
вимогам сьогодення та нормативним вимогам Стандарту вищої освіти. 

Директор Сумського обласного 
Державного експертного центру 
сортів рослин 
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Освітньо-професійна програма за спеціальністю 201 Агрономія третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти ґрунтується на результатах сучасних 
наукових досліджень у галузі агрономії, сучасних методах досліджень та 
програмування врожаю, методах обробки результатів дослідження, впровадженні 
інноваційних технологій у професійну діяльність та орієнтує на подальшу 
професійну і наукову кар'єру. 

Програма базується на сучасних наукових знаннях про цілі і цінності 
агрономії, проблеми застосування різноманітних технологій вирощування польових 
культур, раціональне використання природних ресурсів, традиційні та інноваційні 
підходи до їх вирішення, рішення технологічних проблем; здобувач вищої освіти 
повинен володіти професійними знаннями, сучасними методиками, засобами та 
технологіями досліджень у галузі сільського господарства; інтерпретувати 
результати досліджень; вести документацію та звітність. 

Акцент робиться на формуванні у здобувачів вищої освіти комплексу знань, 
умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері агрономії, 
спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і технології 
виробництва високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та 
збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання. 

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності, 
виходячи з завдань спеціальності 201 Агрономія. Вони поділені на загальні та 
фахові компетентності, найбільш вагомі для підготовки фахівців. Фахові 
компетентності мають практичний характер і можуть бути використані в подальшій 
професійній діяльності. 

Послідовність вивчення дисциплін, план навчального процесу, перелік та 
обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі 
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
спеціальності 201 Агрономія і покликані сприяти забезпеченню відповідності 
програмних результатів навчання запитам потенційних робо,трдавців. 

Генеральний директор ТОВ 
«ВорожбаЛатІнвест» М.О.Штукін 


