
РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний план «Захист і карантин рослин» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і
карантин рослин», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».І І

Кваліфікація: бакалавр з захисту і карантину рослин

Стабільність землеробства, рівень урожайності значною мірою залежить
від фітосанітарного стану посівів. Так, відповідно до даних ФАО, у світовому 

.сільському господарстві від шкідливих організмів втрачається не менше 
третини урожаю, а в період масового їх розмноження урожай може загинути 
майже повністю. З огляду на це важливим резервом збільшення кількості і 
підвищення якості сільськогосподарської продукції є впровадження 
ефективних методів і засобів захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.

культур від шкідливих

На даний час гостро стоїть питання підготовки висококваліфікованих
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кадрів для вирішення комплексних завдань у напрямку захисту рослин. Вони 
повинні бути озброєні сучасними теоретичними знаннями та практичними
навичками з питань захисту сільськогосподарських

іорганізмів.
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Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми
«Захист і карантин рослин» повністю відповідає її завданням. Послідовність
вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік та обсяг
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обов’язкових та вибіркових компонентів освітньо-професійної програми'і
відповідає структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти.

Випускник повинен на основі знання досягнень науки і передового досвідуІ і
вміти впроваджувати в виробництво інтегровані системи захисту посівів і
плодово-ягідних насаджень у виробничих умовах різних форм господарювання
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з урахуванням видового складу шкідливої та корисної фауни і флори, 
агрокліматичних умов району, тощо.

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов'язкових та 
вибіркових дисциплін відповідають Структурно-логічній схемі підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин», 
покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів 
навчання запитам роботодавців. Вимоги до змісту, оновлення, реалізації 
компетентнісного підходу навчального плану створюють умови для усебічного 
розвитку особистості здобувача.

До безперечних переваг освітньо-професійної програми слід віднести 
розширення вибіркової компоненти вільного вибору здобувачем вищої освіти, 
що забезпечує якісніший та свідомий вибір здобувачами необхідних 
компетенцій враховуючи потреби ринку.



Рецензований навчальний план складено у відповідності до сучасних 
вимог, щодо фахових компетентностей випускників спеціальності 202 «Захист і
карантин рослин» та може бути рекомендована до впровадження у навчальний} і
процес. Вінницький національний аграрний університет забезпечує необхідну 
інформаційну та технічну підтримку здобувачів освіти.
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