
рЕ цЕнзIя

на ocBiTHbo-HayKoB\ п_fс:1.]\I\ <<Агроноrtiя> третього (ocBiTHbo-
наукового) рiвня вищоi OCBITll ,. .-:lеUiаlьнiстю 201 <Агронопriя> галузi
знань 20 Аграрнi На\ KI1 ,: ,:J oBo.1bcTBo. квалiфiкацiя доктор
фiлософii з агроноrriТ r З__-_.";l -5Ktl\ir нецiона-льноNlу аграрному
r.нiверситетi.

вiннrlцький нацiональнllI-1 аграрнt.rli унiверситет с вiдоплим закладом
вишоТ освiти В YKpaTHi. Je проходитЬ пiдготовка висококвалiфiкованих
фахiвuiв з агронопriТ. Сччасне аграрне виробництво
висококва;riфiкованих прашiвнtrкiв. якi з:этнi r спiшно проводити

потребr,с

Har коз.
дослiд;кення' професiilно вtlрiшr ватtt 51il,gлllц]lчi питання та -]сlт1].]],l-, :,_l

проведення елементiв.технологiТ з вирош{ування сiльськогоспOJарсЬj.il:};
рослин. /]ержавна аграрна полiтика зорiентовус ВНЗ на пi:готовfuъ шачл,з;:; з
високим 1нтелект\ e-IbHI1\1 потенцiа-lоrt.

ГlОГРЗ\Itlю п-р- r5эчено фОрrr,rБ]lп]; э-..lНСlС-- _" l-a,],.*., a

\II1с-lення та анеriзr. вrtiння презент\взтIt CBOj рс,зlоб,<;1 __: __]_-a,-:._,]

dО ЗаГа--ТЬНОТ ПОзитltвноТ оцiнкr.l cri: Bi:HecTtt i преfст.]в.,з:_:.;: : _ _ _..
МаТРИЦi ВiДПОВiДНОСТi ПРОграN{них ко\{петентностей ко}Iпонеllтэ_\l r]сз__:.,,.
програми Й матрицi забезпечення програних результатiв навчення
вiдповiдними компетентами, що сприяс оцiнити якiсть пiдготовкit
здобувачiв. СлiД також вiдмiтити, Що ocBiTHbo-Ha\/KoBa програ\Iа



КАгрОномiя> для третього (освiтньо-наyкового ) рiвня B}Itilt,li . - :.
ПеРедбачаС Можливiсть прохо-],\ення на\,кового ста/кчвання }, зарrбi.;:-.,
ЗакЛаДаХ вишоТ освiти, з яки}III \к.-]е]е:lо \го_]I1 про акаJелtiчнr,rrобi_-lьн,с,ь .,:

спiвпрачю у сферi HayKoBlix Joc,li_];,:e;b,
Одночасно, структура освiтньо-,i:,-;t-lз.lТ пLrоцеrtti спрIrяс 1 форrrlваннj

ЗДоб\'ВаЧаNIи ступеня доктсрiв c,i.:c,;c,_ril' B,-TacHtlT освiтньоi стратегiТ через
iндттвiд1'3-цънllй вибiр навч&lьнII\ :licttItп.TiH, ilроходження педагогiчноj'
ПРаКТикИ i оволодiння coцia-TbHtt_rtlt навI.IчкаN,Iи, необхiдни\Iи y пода-rьшiit
професiйнil:i дiялъностi, Пре:стевJена програN{а розроблена спiвробiтнrlкаrttt
Вiнницъкого нацiона:тьного аграрного,чнiверсtlтетr, пiсля консульташiТ
НаУкОВцяМИ, потенцit-"tнII\Iи роботолавця\II1. якi пiд,твердили потреб1
пiдготовцi аспiрантiв з цiсТ спецiа-rьностi.

Таким чином, представлена дJuI рецензiТ освiтнъо-наукова програ}[а
<Агрономiя> вiдповiдас сr{асниinl науково-ме,тодологiчним ви}Iога\{ Lцсi.-a,

викJiадання i проведеннJI дослiджень i може бути peKo}IeHJoEaHa ;1'
запровадження пiдготовки докторiв фiлософii у Вiнницькому наuiоналъно\r1
а|рарноь{у унiверситетi.

Заступник акадеN,Iiка-с екретаря
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э
J

в

,ll,]-.j],:.l: Н'.л l.]. : .,-

с i.-tbcbKc,,-- a _ :' -,-.: a ]. : ; 1]i i-- ;'. ::. - :,-,r :l - a ор

Зес.-lr;,:е-.:,-: -,:- -:.,i;tl iTeчHiKrr \-креТнrт 'J, . Ъ. 
". 

Хареба

Заступник начальника з питань аспiраr-.,:.,
вiддiлу наукових кадрiв та аспiранryрll С : 1-=-,

Пlдпис Хареби В.В. засвiдчую.


