
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

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

Кафедрою ботаніки, генетики та захисту рослин Вінницького 
національного агарного університету було представлено до розгляду 
освітньо-професійну програму «Захист і карантин рослин» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин 
рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство», що зумовлює 
забезпечення формування високого рівня самореалізації та всебічного 
розвитку здобувачів вищої освіти у майбутній професійній діяльності.

Підготовка фахівця з даної спеціальності передбачає формування певних 
професійних компетенцій, що включають знання і вміння щодо розробки та 
здійснення технологічних процесів в області захисту рослин та карантину, 
виробництва продукції рослинництва, оцінці результатів 
сільськогосподарської діяльності та ін.

Дана спеціальність спрямована на вивчення питань, пов'язаних із 
захистом рослин від шкідливих організмів (шкідники, хвороби, бур'яни), що 
завдають господарський і економічний збиток виробництву 
сільськогосподарських культур. Для успішного освоєння спеціальності, 
студенти отримують глибокі знання за видовим складом, біології, екології 
шкідливих і карантинних організмів, і по захисним заходам проти них.

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин рослин» спрямована 
на формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, що 
включають знання і вміння щодо розробки та здійснення технологічних 
процесів в області захисту рослин та карантину, виробництва продукції 
рослинництва, оцінці результатів сільськогосподарської діяльності та ін.

Це вкрай необхідно для розроблення концептуальних, теоретичних і 
методологічних основ захисту рослин від шкідливих організмів (хвороб, 
комах, нематод, кліщів).

Основним завданням освітньої програми є підготовка 
висококваліфікованих кадрів у галузі захисту і карантину рослин. 
Компоненти освітньо - професійної програми в циклах загальної і фахової 
підготовки забезпечують здатність креативно та системно мислити, приймати 
участь в реалізації наукових проектів і програм, відповідають сучасним 
вимогам і сприятимуть якісній підготовці кадрів у дослідницькій, 
викладацькій, адміністративній та управлінській діяльності у галузях



аграрного виробництва, захисту і карантину рослин, митної служби, охорони 
навколишнього середовища.

Ресурсне забезпечення Вінницького національного аграрного 
університету, а саме кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та 
навчально-методичне у повній мірі достатні для реалізації освітньо- 
професійної програми.

Структурно-логічна схема дозволяє зробити висновок, що зміст 
дисциплін відповідає загальним та фаховим компетентностям здобувачів 
першого рівня вищої освіти.

На мою думку, з метою покращення рівня підготовки майбутніх 
фахівців у сфері захисту рослин, доречним було б доповнити підготовку 
здобувачів такими дисциплінами: «Зовнішній і внутрішній карантин» і 
«Логістика та комунікації у захисті і карантині рослин», а також розширити 
вибіркові компоненти вільного вибору здобувачем вищої освіти, що 
забезпечить якісніший та свідомий вибір студентами необхідних компетенцій 
враховуючи вимоги сучасного ринку.

Освітньо - професійна програма «Захист і карантин рослин» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин 
рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» має необхідні 
структурні та змістові складові, відповідає основним критеріям вищої освіти 
та може бути рекомендована у впровадження.
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