
РЕЦЕНЗІЯ
на освітиьо-прої раму «Захист і карантин рослим» 

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

Сучасне аграрне виробництво потребує висококваліфікованих 
працівників у сфері захисту та карантину рослин, які будуть здатні до 
проведення наукових досліджень за цією галуззю, професійного вирішенні 
виробничих питань та проведення рентабельного і екологічно безпечного 
захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних* лісових насаджень 
тощо від комплексу шкідливих організмів.

Якісна професійна підготовка здобувані в першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти в галузі захист і карантин рослин нині для України є 
одним із головних завдань аграрних ВНЗ. Державна політика, зокрема 
аграрна, зорієнтовує ВНЗ на підготовку фахівців з високим інтелектуальним 
потенціалом, розвинутими фаховими компетенціями, здатних до; 
саморозвитку І вмінням володіти гуманітарними, природничо-науковими та 
професійними знаннями; формулювати Ідеї та концепції з метою 
використання в роботі та подальшому навчанні.

Освітньо-професійна програма (ОПП) для підготовки здобуваній вищої 
освіти на першому (освітньому) рівні за спеціальністю 202 «Захист і 
карантин рослин» містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти: перелік компетентностей випускника; 
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання; форми' атестації здобувачів вищої освіти; 
вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти,

Структура освітньо-професійної програми включає основні та вибіркові 
компоненти, кількість кредитів та форми контролю якості їх засвоєння.

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин рослин» спрямована 
на формування загальних і спеціальних (фахових) компетентностей і 
орієнтована на глибоку підготовку сучасних фахівців у галузі захисту рослин 
від шкідливих організмів з метою підвищення продуктивності рослин з 
урахуванням тенденції зміни клімату та її вшшв\ на сільськогосподарське 
виробництво й екологію.

Представлена освітньо-професійна програма «Захист і карантин рослин» 
розроблена співробітниками Вінницького національного аграрного 
університету після консультації з науковцями, потенційними 
роботодавцями^*! підтвердили потребу підготовки бакалаврів з цієї 
спеціальності, в освітньо-професійній програмі визначені програмні



компетентності виходячи з видів і завдань спеціальності 202 «Захист і 
карантин рослин». Вони розподілені на загальні та фахові шмпетентності.

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіта першого 
(бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Захист і карантин 
рослин» повністю відповідає завданням освітньої програми.

Вивчення, навчальних дисциплін відповідає логічній послідовності, план 
та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових 
дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів 
вищої освіти першого рівня за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» 
І сприяють забезпеченню відповідності програмних результатів навчання 
запитам на ринку праці.

Загалом освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 202 «Захист І карантин рослин» відповідає вимогам 
підготовки висококваліфікованих фахівців.
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