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Циx ЗaBДaнЬ спpяМoBaнa oсвiтньo-нayкoBa пpoГpaМa пiдгoтoвки дoктopiв
фiлoсoфiТ TprTЬoГo (освiтньo-нayкoBoгo) piвня вищоТ oсвiти в гaлyзi знaнь 20
<Aгpapнi нayки Ta Пpo.цoBoлЬсTBo) Зa спецiaльнiстto 201r <Aгpoнoплiя>>.
poзpoбленaIнститyToMpoсЛинницTBoМiм. B.Я. Iop'свa нAAн.
Пpoгpaмa opiснтyс нa poзшиpенt{я Ta поглиблення TеopеTикoMеTotoЛoгiчнoгo бaзиcу poЗBиTкy aгpapниx сисTеМ' oвoлo.цiння ПpaкTиЧt{иM
iнстpyментapiсм нayкoBиx ДoслiДя<еньy сфеpi aгpoнoмiТ Ta opiснтyс FIa
спiвpoбiтництBo з aгpoфopМyBaнняМиpiзниx фop' влaснoстi, бiзнес-секTopoМ'
мiяtнapoдниМи opгaнiзaцiями, зaкopДoнниМи yсTaнoBaМи' нaBЧaJIЬниМИ
ЗaкЛaДaМи..ГI3oгpaМapraЛiзyсться y IIеBеЛиких Гpyпaх .цoслi.цникiвЗa ДBoMa
спецiaлiзaЦiяМи: селекцiя i нaсiнництBo Тa poсЛинниЦTBo i
пеpедбaчaе
дифеpенuiйoвaний пiдxiд Дo aспipaнтiв oчнoТ тa ве.lipнь.oТфop' нaBЧaннЯ
здобyвauiв. Hayкoвa скJIaДoBa oсвiтньo-нayкoвoТ ПpoГpaМи пеpедбauaс
зДitiсненнЯ BЛaclнIIxнayкoBиx ДoслiДжrнЬ пiд кеpiвниЦTBoМ o.цнoГo aбo двох
I{ayкoBиХ кеpiвникiв з вiДпoвiДниМ oфopмленням oДеp)кaниХ pеЗyЛЬтaтiв y
виглядi ДисеpTaцiТ.Ця скJIa.цoBaПpoГpaMи не вимiptoсTЬсЯ кpеДиTaМиСКТС. a
офоpшlлясться oкpеМo У вигляДi iндивiдyaлЬнoГo ПЛaнy нayковoТ pобoти
aспiрaнтa i с оклaдoBotoчaсTинotoнaBч€ L JIЬнoГoПЛaнy.
HaвчaльниЙ rtлaн, як oсttoвнa скJIaДoBallpoгpaМи з пiДгoтoвки здoбyвauiв
TpеTЬoГo (oсвiтньо-нayкoBoгo piвня) вищoТ oсвiти ДoкTop фiлосoфiТ зa
спецiа"чьнiстro201 <Aгpoнoмiя>' вiДoбpa)Кaс.цiлi тa MеTy oнП. Змiст ПpoГpaN,II,{
.tiткo сTp)iкTypoвaниЙ',oсвiтнi кoМtlo}Iе}ITискJIa.цaIoть
лoгiчнy BЗaсMoПoв'язaнy
cисTеМy. Чiткo BиЗнaчrнa poЛЬ кo)кнoГo oсвiтньoгo кoMПot{енTay Дoсягненнi
пpoГpaMниx prзyЛЬтaтiв }IaBЧaI{ня.
Biдсyтнс дyблroвaНHЯoсвiтнix кoмпoнентiв
oсвiтньoТ ПpoгpaМи. oсвiтнЬo-HayкoBa ПpoГpaмa .Ia нaвчaльний ПЛall
шеpедбaнaloTЬПpaкTиЧI{yпiдгoтoвкy здoбyвauiв вищoТ oсвiти, якa ДoЗBoЛяс
здoбyти кoМПеTеtlтностi, неoбxiднi ДЛя ПoД€ t ЛьtпoТпpoфесiйнoТ Дiяльнoстi, a
]'aкo)к сПpиЯroTЬ нaбyттrо сoцiaльних нaBиЧoк (soft skills), щo вiДпoвiдaroть
зaяBЛеFII{M цiлям.

Taким Чиt{oМ' с oбгpyнтoвaнi пiдстaви BBaiкaTи' щo ЗaПpoПoнoBaнa
iнститyтoм poсЛин}IицTBoМiм. B.Я. Iop'свa нAAн oсвiтньo-нayкoBaпpoГpaМa
гtiдгoтoвк[l ДoкTopiв фiлoсoфii зa спецiaльнiстrо 201 <Aгpoнoмiя>>,
aктyaльнa,
вiДпoвiДaс сyЧaсниM BиМoгaм i квaлiфiкaцiйн
щЕto П1ДГoToBки ДoкToрlB
фiлoсoфiТзa Цiсro спецiaльнiстto.
{екaн бioлoгiчнoгo фaкyЛЬTеTy'
ДoкTop бioлoгiчних Hayк' пpoфесop
Хapкiвськoгo нaцioнaлЬHoгo
yнiвеpсиTеTy iмeнi B.H. Кapазiнa
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