
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

першого рівня вищої освіти за спеціальністю 
202 «Захист і карантин рослин», 

галузі знань 20«Аграрні науки та продовольство»

На сучасному етапі розвитку суспільства питання якісної підготовки й 
кадрового забезпечення компетентних, з інноваційним мисленням та 
практичною підготовкою фахівців у галузі захисту і карантину рослин займає 
одне із пріоритетних місць. Розроблена фахівцями кафедри ботаніки, генетики 
та захисту рослин Вінницького національного аграрного університету освітньо- 
професійна програма «Захист і карантин рослин» пропонує комплексний підхід 
до вивчення питань у галузі агрономії, захисту рослин, екології, фітопатології, 
охорони навколишнього середовища та ін. через теоретичне та практичне 
навчання майбутніх фахівців.

Дана програма формує у здобувачів вищої освіти комплекс знань, умінь 
та навичок у галузі фітопатології, ентомології, біології, екології шкідливих і 
карантинних організмів, по захисним заходам проти них.

Освітньо-професійна програма спеціальності 202 «Захист і карантин 
рослин», що реалізується у Вінницькому національному аграрному університеті 
являє собою систему документів розроблену і затверджену закладом вищої 
освіти з урахуванням вимог вітчизняного аграрного сектору економіки та ринку 
праці на підставі Стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю.

ОГТП містить 240 кредитів та включає всі види аудиторної та самостійної 
роботи студентів, а також практичної підготовки. Регламентує цілі, завдання, 
очікувані результати, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, 
оцінку якості підготовки здобувача вищої освіти за даною спеціальністю.

ОПП є логічною, профіль включає в себе: загальну інформацію, мету, 
характеристику освітньої програми, придатність випускників до подальшого 
працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, 
програмні компетентності та програмні результати навчання. Дисципліни 
навчального плану, які наведені в ОПП відображають актуальні для галузі 
теми. Навчальний план підготовки освітньо-професійної програми повністю 
відповідає завданням освітньо-професійної програми.

Освітні технології, що при цьому використовуються, спрямовані на 
формування програмних компетентностей згідно вимог освітньо-професійної 
програми, які включають інтегральну, загальну та фахові компетентності зміст 
яких дозволяє поглибити та деталізувати систему підготовки бакалаврів із 
захисту рослин.



Кадрове забезпечення ОПП «Захист і карантин рослин» відповідає 
профілю дисциплін, що викладаються. Аналізуючи ОПП можна зробити 
висновок, що вона має високий рівень забезпеченості навчально-методичними 
матеріалами.

Водночас, у подальшому я б рекомендував збільшити обсяг годин на 
практичну підготовку в умовах виробництва, так як практична підготовка поряд 
з теоретичними знаннями та самостійною роботою є однією із важливих форм 
організації навчального процесу, від якості якої залежить конкурентоздатність 
фахівця освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» першого 
рівня вищої освіти зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», 
розробленої колективом Вінницького національного аграрного університету 
спільно з роботодавцями та здобувачами вищої освіти.

В сукупності розроблена освітньо-професійна програма «Захист і карантин 
рослин» зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» відповідає заявленому 
першому (бакалаврському) рівню вищої освіти, а її реалізація дозволяє 
сформувати компетентності, необхідні для успішного вирішення професійних 
задач та забезпечити відповідність програмних результатів навчання запитам 
потенційних роботодавців (стейкхолдерів).
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