
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Агрономія» першого (бакалаврського) 
рівня вищ ої освіти за спеціальністю  201 «Агрономія», підготовлену 

кафедрою агрономії Івано-Франківського коледжу Львівського 
національного аграрного університету

Сільське господарство є однією з основних галузей народного 
господарства, оскільки виробництво продуктів харчування — це стратегічна 
умова житгя та розвитку всього населення країни. Водночас воно є 
сировинною базою для легкої та харчової промисловості. Нині аграрна 
галузь стає високотехнологічною, престижною. Це вимагає, зокрема, нових 
підходів до кадрового забезпечення. Забезпечення держави 
висококваліфікованими спеціалістами — складний неперервний процес, що 
передбачає вдосконалення державної кадрової політики, спрямованої на 
послідовне здійснення низки науково-дослідних, організаційно-управлінських, 
політичних та законодавчих дій.

На базі Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ розроблено 
освітньо-професійну програму за спеціальністю 201 «Агрономія», яка сприяє 
сучасним впмоі ам до підготовки майбутніх фахівців в галузі сільського 
господарства, заслуговує позитивної оцінки та впровадження в систему вищої 
освіти. Д а т  ОПИ спрямовано на засвоєння фахівцями таких навичок: здатність 
використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 
(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, 
п л о д і в н и ц ї ь о , овочівництво, грунтознавство, кормовиробництво, механізація в 
рослинний. . . і ,  захист ро слин); здатність вирощувати, розмножувати 
сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з 
первинної переробки і зберігання продукції; знання та розуміння основних 
біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із 
вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин; здатність 
застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 
сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних 
задач; здач ність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну 
інформацію і а практичні, виробничі і дослідні дані у галузях 
сільськогосподарського виробництва; здатність науково обґрунтовано 
використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і 
фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище; здатність 
управляти комплексними .„нями або проектами, відповідальність за прийняття 
рішень у конкретних виробничих умовах.

Запропонована кафедрою агрономії Івано-Франківського коледжу 
Львівською національного аграрного університету освітньо-професійна 
програма «Агрономія» Дозволяє забезпечити сучасну та якісну фахову 
підготовку бакалаврів, здатних вирішувати практичні проблеми та складні 
спеціалізовані завдання. Рецензована освітньо-професійна програма має всі 
необхідні структурні та змістовні складові, відбиває сучасні вимоги до



випускники; спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство» та може бути рекомендованою для практичного використання.
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Розбудова конкурентоспроможного, соціально і стратегічно орієнтова
ного сільського господарства стає можливою лише за умови його переходу на 
інноваційний шлях розвитку.

Сільське господарство для України є дуже важливою й перспективною 
галуззю, тому його розвиток у напрямі стійкої позитивної динаміки забезпе
чення продовольчими ресурсами населення країни і виходу вітчизняної аг
рарної продукції на зовнішні ринки потребує визначення стратегічних орієн
тирів інноваційної діяльності в цій галузі. О б’єктивно зумовленим завданням 
нині є формування інноваційної моделі сільського господарства, спроможної 
забезпечити випереджальний розвиток галузі, стійке економічне зростання, що 
передбачає стабільний щорічний приріст валової продукції й підвищення 
продуктивності праці, високий рівень глобальної конкурентоспроможності.

Реалізація зазначеної мети цілком реальна, але лише за умови 
інтенсивного технічного й технологічного оновлення виробництва та 
докорінного поліпшення якості кадрового потенціалу.

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 201 «Агрономія» 
містить: загальні положення; характеристику професійної діяльності 
випускника; вимоги до результатів ОПП; документи, що регламентують 
зміст і організацію освітнього процесу при реалізації ОПП, в тому числі 
навчальний план; фактичне ресурсне забезпечення ОПП; нормативно- 
методичне забезпечення системи оцінки якості освоєння ОПП. Освітньо- 
професійна програма регламентує цілі, очікувані результати, зміст, умови та 
технології реалізціі освітнього процесу, оцінки якості підготовки 
випускників.

Івано-Франківський коледж Львівського НАУ володіє достатніми 
кадровими, матеріально-технічними, навчально-методичними та фінансовими 
ресурсами для реалізації запропонованої кафедрою агрономії освітньо- 
професійної програми «Агрономія». Рецензована освітньо-професійна програма 
має всі необхідні структурні та змістовні складові, відбиває сучасні вимоги до 
випускників спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство» та може бути рекомендованою лля практичного иикопистяння.

Рецензент:
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Сільське господарство є однією з основних галузей народного 
господарства, оскільки виробництво продуктів харчування -  це стратегічна 
умова життя та розвитку всього населення країни. Водночас воно є 
сировинною базою для легкої та харчової промисловості. Нині аграрна 
галузь стає високотехнологічною, престижною. Це вимагає, зокрема, нових 
підходів до кадрового забезпечення. Забезпечення держави 
висококваліфікованими спеціалістами — складний неперервний процес, що 
передбачає вдосконалення державної кадрової політики, спрямованої на 
послідовне здійснення низки науково-дослідних, організаційно-управлінських, 
політичних та законодавчих дій.

На базі Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ розроблено 
освітньо-професійну програму за спеціальністю 201 «Агрономія», яка сприяє 
сучасним вимогам до підготовки майбутніх фахівців в галузі сільського 
господарства, заслуговує позитивної оцінки та впровадження в систему вищої 
освіти. Дану ОПП спрямовано на засвоєння фахівцями таких навичок: здатність 
використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки 
(рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, 
плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в 
рослинництві, захист рослин); здатність вирощувати, розмножувати 
сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з 
первинної переробки і зберігання продукції; знання та розуміння основних 
біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із 
вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин; здатність 
застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 
сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних 
задач; здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну 
інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузях 
сільськогосподарського виробництва; здатність науково обґрунтовано 
використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і 
фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище; здатність 
управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 
рішень у конкретних виробничих умовах.

Запропонована кафедрою агрономії Івано-Франківського коледжу 
Львівського національного аграрного університету освітньо-професійна 
програма «Агрономія» дозволяє забезпечити сучасну та якісну фахову 
підготовку бакалаврів, здатних вирішувати практичні проблеми та складні 
спеціалізовані завдання. Рецензована освітньо-професійна програма має всі 
необхідні структурні та змістовні складові, відбиває сучасні вимоги до



випускників спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство» та може бути рекомендованою для практичного використання.

Рецензент:
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Реалізація стратегії аграрної політики щодо забезпечення продовольчої 
безпеки країни, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної 
продукції, створення селянам умов для вільного вибору видів виробничої 
діяльності, оздоровлення економічного стану сільськогосподарських 
підприємств, активізації інвестиційної діяльності та розв’язання соціальних 
проблем села значною мірою залежить від ефективності використання 
кадрового потенціалу сільського господарства. З огляду на викладене, а також 
на ситуацію, що склалася в системі управління персоналом новостворених 
аграрних підприємств, формування кадрового потенціалу аграрного сектора 
регіону є актуальною проблемою сьогодення.

Освітньо-професійну програму за спеціальністю 201 «Агрономія» 
спрямовано на засвоєння фахівцями таких навичок: здатність використо
вувати базові знання основних підрозділів аграрної науки (рослинництво, 
землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочів- ництво, 
ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист 
рослин); здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури 
та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання 
продукції; знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних 
концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських 
та інших рослин; здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних 
процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих 
технологічних задач; здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати 
теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузях 
сільськогосподарського виробництва; здатність науково обґрунтовано 
використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і 
фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище; здатність 
управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 
рішень у конкретних виробничих умовах.

Запропонована кафедрою агрономії Івано-Франківського коледжу 
Львівського національного аграрного університету освітньо-професійна 
програма «Агрономія» дозволяє забезпечити сучасну та якісну фахову 
підготовку бакалаврів, здатних вирішувати практичні проблеми та складні 
спеціалізовані завдання. Рецензована освітньо-професійна програма має всі 
необхідні структурні та змістовні складові, відбиває сучасні вимоги до 
випускників спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство» та може бути рекомендованою для практичного використання. 
Рецензент:
Голова фермерського господарства 
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