
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва» для здобувачів третього рівня

вищої освіти -  доктора філософи, підготовлену у Вінницькому 
національному аграрному університеті

Тваринництво України має вагомий вплив на економічний потенціал 
АГЖ країни, сфери суспільного виробництва. Галузь забезпечує населення 
високоякісними, калорійними, дієтичними продуктами харчування, а 
промисловість - сировиною. Важливу роль у розв'язанні проблеми 
продовольчої безпеки країни, насиченні ринку якісною і високопоживною 
продукцією тваринництва та забезпеченні у ній потреб населення, повному 
використанні виробничих потужностей підприємств відіграє процес 
відродження та інтенсивний розвиток галузі тваринництва.

Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» присвячена формуванню у сучасних фахівців 
необхідних систем знань за цим напрямом і спрямована на підготовку 
висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів для 
тваринництва з метою організації та проведення наукових досліджень, 
отримання нових результатів, їх аналізу та підготовки дисертацій за 
кваліфікацією доктора філософії зі спеціальності 204 -  «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва».

За формою і змістом освітньо-наукова програма «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» відповідає вимогам МОН 
України. Програма розрахована на 4-річний термін навчання і передбачає 
працевлаштування випускників у галузях аграрних наук та продовольства, 
наукових установах через наукову діяльність, у закладах освіти через 
викладацьку діяльність.

Освітньо-наукова програма має структуру, містить достатній обсяг 
дисциплін в кредитах і годинах, перелік компетентностей. Програмні 
результати навчання передбачають оволодіння теоретичними, практичними і 
дослідницькими навиками. Зміст програми відповідає науковим інтересам 
здобувачів ступеня доктора філософії і забезпечує їх повноцінну підготовку 
до дослідницької та викладацької діяльності за спеціальністю 204 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

В якості побажання пропоную:



- у зв’язку з великою часткою досліджень з використанням 
різноманітних кормових добавок, до переліку вибіркових освітніх компонент 
доречно ввести освітній компонент:

- Технологія кормів і кормових добавок та їх безпечність.
Добавити в загальні компетентності «Здатність донести нові наукові 

здобутки фахівцям виробництва та переробки продукції тваринництва 
вітчизняного та міжнародного рівня»

Загалом, вважаю, що освітньо-наукова програма відповідає вимогам 
МОН і кадрове забезпечення та стан матеріально-технічної бази дозволяють 
проводити підготовку докторів філософії за спеціальністю 204 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» у Вінницькому 
національному аграрному університеті.

Завідувач відділу оцінки якості, безпеки кормів 
і сировини Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН, к. с-г. наук Л.П. Чорнолата
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Рецензія
на освітньо-наукову програму «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої

освіти
кваліфікація: доктор філософії з технології виробництва і переробки

продукції тваринництва

Зазначена освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідає основним вимогам 
стандартів вищої освіти даного рівня, передбачає підготовку 
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів для галузі тваринництва, 
а також підготовку і успішний захист дисертацій за кваліфікацією доктора 
філософії (РИБ) зі спеціальності 204 -  «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва».

Аналіз освітньо-наукової програми показав, що у ній спостерігається 
вдале поєднання дисциплін теоретичного та практичного спрямування що, 
без сумніву, забезпечить підготовку майбутніх професіоналів до 
застосування набутих знань та вмінь для вирішення проблем, що виникають 
у практичній діяльності підприємств різного типу власності з технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва та створює передумови для 
успішного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії (РЬО) з технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва».

Список обов’язкових та вибіркових компонент освітньо-наукової 
програми є повним, цілісним, містить виключно дисципліни, перелік яких 
відповідає галузі 20 Аграрні науки та продовольство.

mailto:ptitsekompleks@mhp.com.ua
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Структура освітньої програми передбачає можливість формування 
здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії власної освітньої 
стратегії через індивідуальний вибір освітніх компонент в обсязі, 
передбаченому законодавством.

В якості побажання пропоную розширити перелік вибіркових 
компонент освітньо-наукової програми в напрямку галузі птахівництва, 
оскільки саме у Вінницькій області знаходиться потужний птахокомплекс, 
який потребує висококваліфікованих фахівців, спроможних розв’язувати 
галузеві проблеми та впроваджувати перспективні розробки у виробництво.

Загалом, відповідний перелік освітніх компонент, їх логічна та 
взаємопов’язана система дають можливість досягти поставленої мети і 
зазначених програмних результатів, що дає підстави рекомендувати освітньо- 
наукову програму «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до 
використання в освітньому процесі.

Заступник директора з виробничих питань^ /
ТОВ «Вінницька птахофабрика» О.Г. Кобильченко



на освітньо-наукову програму «Технологія виробництва і 
переробкипродукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва», що реалізується у Вінницькому національному

аграрному університеті

Освітньо-наукова Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за якою 
навчаються аспіранти у Вінницькому національному аграрному університеті, 
відзначається актуальністю та прикладною доцільністю.

Освітня програма, що рецензується, містить перелік компетентностей, 
які корелюються з описом відповідного кваліфікаційного рівня згідно 
Національної рамки кваліфікацій. Зазначені програмні результати навчання 
передбачають здатність комплексно та методично вірно проводити наукові 
дослідження, вміння представляти результати наукових досліджень 
державною та іноземною мовами та впроваджувати результати наукових 
досліджень у виробництво і навчальний процес.

Обсяг, зміст і структура освітньо-наукової програми відповідають 
встановленим вимогам до освітніх програм такого рівня освіти і 
передбачають можливість формування здобувачами вищої освіти ступеня 
доктора філософії власної освітньої стратегії через індивідуальний вибір 
навчальних дисциплін в обсязі, згідно законодавства.

Програмою передбачена педагогічна практика, яка дозволяє набути 
компетенцій та соціальних навичок, необхідних у подальшій професійній 
діяльності. Форми та методи навчання, сприятимуть досягненню заявлених у 
освітньо-науковій програмі загальних, професійних компетентностей та 
програмних результатів навчання, відповідають вимогам академічної 
доброчесності та принципам академічної свободи. На особливу увагу 
заслуговує вивчення аспірантами сучасних технологій виробництва та 
переробки продукції тваринництва з врахуванням як вітчизняного так і 
міжнародного досвіду.

Освітньо-наукова програма передбачає можливість надання 
випускникам аспірантури системних знань, вмінь, розвинути їх здатність до 
комунікації, відповідальності та автономності. Освітні компоненти, що 
включені до неї, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності, 
дають можливість досягти поставленої мети і програмних результатів, що дає 
підстави рекомендувати рецензовану освітньо-наукову програму «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти до використання в освітньому процесі.

РЕЦЕНЗІЯ

Доктор сільськогосподарських ц ^щ  црофесор, /  
Національний університет ' / /
природокористування Укр^дащ^ . і( р {

Підпис М.Я. Кривенка засв’ 
'ЬІ х л  'Ь  ^

/

М.Я. Кривенок



РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти Вінницького національного аграрного університету

Освітня наукова програма передбачає розвиток здобувачів як в 
особистісному, так і професійному плані, і її результатом є не просто набуття 
спеціальних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних 
компетентностей, адекватних сучасним соціокультурним умовам. 
Навчальний процес підготовки направлений на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного 
оновлення наукових знань та професійної мобільності.

В освітньо-науковій програмі «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва наведено перелік нормативних документів, на яких 
базується освітньо-наукова програма, чітко визначені мета та характеристика 
ОНП, передбачені працевлаштування випускників через професійну 
діяльність в галузях аграрних наук та продовольства, наукову діяльність у 
наукових установах, а також викладацьку діяльність у закладах освіти. 
Освітня програма, що рецензується, містить перелік компетентностей, які 
корелюються з описом відповідного кваліфікаційного рівня згідно 
Національної рамки кваліфікацій.

Зазначені програмні результати навчання передбачають здатність 
комплексно та методично вірно проводити наукові дослідження, вміння 
представляти результати наукових досліджень державною та іноземною 
мовами, та впроваджувати результати наукових досліджень у виробництво і 
навчальний процес. Структура і зміст освітньої програми містить відомості 
щодо обсягу дисциплін в кредитах і годинах.

В якості пропозиції прошу з метою підвищення іміджу здобувана у 
суспільстві за освітньо-науковою програмою «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва» до переліку ФК додати «Здатність до 
формування статусу професії у суспільстві та професійного росту».

Тому, вважаю, що розроблена колективом авторів ОНП Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва відповідає вимогам МОН 
України, спрямована на підготовку висококваліфікованих науковців ї 
науково-педагогічних кадрів для галузі тваринництва з метою організації та 
проведення наукових досліджень та підготовки і успішного захищу 
дисертацій за к вал і ф і ка ц і сю. доктора філософії зі^спеціальності 204 -  
«Технологія виробництва і^^^^робкй'іф^щкці^ті^йнництва)).

Перший заступник міськ^гофолрвй 
Бєршадської міської радТ- % (і Дмитро Красиленко



РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму «Технологія виробництва і переробки

продукції тваринництва»
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Вінницького національного аграрного університету

Представлена на рецензування освітньо-наукова програма Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва є нормативним документом 
з підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 
кваліфікації доктора філософії з технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва.

Програма розрахована на 4 роки й передбачає 59 кредитів ЄКТС та 
містить дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) 
компетентностями, набуття глибинних знань із спеціальності, формування 
мовних компетентностей та універсальних навичок дослідника.

Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти покликана 
підготовити доктора філософії з поглибленими теоретичними і практичними 
знаннями, уміннями, навичками й компетентностями, які сприятимуть 
проведенню власних наукових досліджень та провадженню педагогічної 
діяльності.

Слід зазначити, що освітньо-наукова програма Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва підготовки здобувачів 
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти містить чітко визначену мету 
та характеристику, придатність випускників до працевлаштування та 
подальшого навчання, викладання та оцінювання результатів навчання, 
програмні компетентності (інтегровані, загальні, фахові), програмні 
результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми, академічну 
мобільність (національна, міжнародна).

Аналіз освітньо-наукової програми Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва для третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти дає підстави рекомендувати її для підготовки докторів з 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Декан факультету технологій 
продукції тваринництва та менеджменту 
Харківської державної зооветеринарної академі 
кандидат с.-г. наук, доцент



РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» для здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти Вінницького національного аграрного університету

Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» присвячена формуванню у сучасних фахівців 
необхідних систем знань за цим напрямом і спрямована на підготовку 
висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів для 
тваринництва з метою організації та проведення наукових досліджень, 
отримання нових результатів, їх аналізу та підготовки дисертацій за 
кваліфікацією доктора філософії зі спеціальності 204 -  «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва».

Освітньо-наукова програма окреслює загальні характеристики 
спеціальності, включає об'єкти вивчення та діяльності; мету навчання; 
теоретичний зміст предметної області; методи, методики та технології, якими 
має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці. 
Авторами стандарту визначений перелік компетентностей доктора філософії 
за спеціальністю, що представлені інтегральними, загальними та 
спеціальними складовими. Запропонований перелік окреслює усі можливі 
аспекти знань і вмінь випускника.

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований авторами освітньо-наукової програми у термінах результатів 
навчання, узагальнює можливі напрями застосування отриманих знань за 
дисциплінами загальної та професійної підготовки, доповнення не потребує.

Також вважаю за потрібне здобувачам третього (освітньо-наукового) 
рівня надавати правові аспекти організації виробничих процесів у 
тваринництві.

Загалом, за результатами проведеного рецензування, вважаю, що 
розроблена освітньо-наукова програма є завершеним документом і може бути 
рекомендована для затвердження і застосування у /Системі підготовки 
аспірантів за спеціальністю 204 -  «Технологія 
продукції тваринництва».

переробки

Виконавчий директо 
ТОВ «Лайвсток-ексі Ґолембівський С.О.


