
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 20 «Аграрні науки 
та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія», що розроблена 

Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН 

Сьогодні сільськогосподарське виробництво та агропромисловий 
комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги. Головне завдання, що 
стоїть перед галузями АПК, це зростання сільськогосподарського виробництва, 
надійне забезпечення країни продуктами харчування та сільськогосподарською 
сировиною, створення оптимальних умов для проживання людей у сільській 
місцевості, об'єднання зусиль усіх галузей комплексу для отримання високих 
кінцевих результатів і забезпечення виходу продукції АПК України на світовий 
ринок. Вирішальним фактором цього процесу є підготовка сучасних 
високоосвічених фахівців, здатних забезпечити реформування аграрної галузі. 

Освітньо-наукова програма (ОІІП) підготовки докторів філософії 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 
«Агрономія», яка розроблена та реалізується Інститутом рослинництва ім. В.Я. 
Юр'єва НААН, представляє єдиний комплекс освітніх компонентів і 
передбачає спеціалізації: «селекція і насінництво» та «рослинництво». 
Освітньо-наукова програма «Агрономія» розроблена робочою групою 
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН відповідно до вимог Закону 
України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. 

ОІІП зорієнтована на теоретичну, практичну та наукову підготовку 
висококваліфікованих кадрів, які отримують глибокі знання, уміння і навички 
для виконання професійних завдань науково-дослідницького та інноваційного 
характеру в галузі агрономії відповідно до спеціалізації, здатних до 
самостійного проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 
науково-виробничої діяльності в науково-дослідних установах, вищих 
навчальних закладах та підприємствах аграрного профілю. 

Науково-дослідницька підготовка передбачає проведення власного 
наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників 
та оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації, що включає: 
експериментальну роботу з об'єктом досліджень; підготовку публікацій у 
наукових фахових виданнях згідно вимог; участь у конференціях та апробацію 
результатів; оформлення дисертаційної роботи та підготовку її до захисту. 

Досвід співпраці кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва з Інститутом 
рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН підтверджує високий професійний рівень 
підготовки випускників, які сьогодні забезпечують підготовку фахівців для 
аграрних підприємств держави. 



Навчальний план підготовки докторів філософії третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти відповідає меті та має достатній рівень 
забезпеченості викокваліфіковаиими науково-педагогічними кадрами та 
матеріально-технічною базою. 
Загалом, слід констатувати, що освітньо-наукова програма підготовки 
докторів філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі 
знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія», 
що розроблена Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, має всі 
необхідні структурні та складові що дозволяє забезпечити підготовку фахівців 
вищої кваліфікації. 

Таким чином, як установа, яка зацікавлена у висококваліфікованих та 
конкурентоспроможних фахівцях, рекомендує до використання ОНП 
підготовки докторів філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 201 «Агрономія» в освітньому процесі Інститутом 
рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН. 

Завідувач кафедрою генетики, селекції та насінництва 
Харківського національного аграрного університету, 
імені В.В. Докучаева, 


