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Рецензія-відгук
на освітньо-наукову програму «Агрономія» третього рівня вищої освіти з
підготовки докторів філософії за спеціальністю 201 Агрономія в аспірантурі
Державної установи Інститут зернових культур НААН України

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу кардинальним чином
змінив сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур.
Змінилися також й пріоритети щодо самої рослинницької продукції, яка має бути
не тільки в достатній кількості, але й якісною та безпечною для здоров'я людини.
Та й саме вирощування такої продукції має передбачати безпечність для
оточуючої екосистеми.

Тому розвиток аграрного сектору, в першу чергу, вимагає підготовки
науковців високого рівня, відповідного до вимог сучасного сільського
господарства. Вони мають бути не тільки з високим інтелектуальним
потенціалом, з розвинутими фаховими компетенціями, здатними до самореалізації
і саморозвитку, але й уміти проводити наукові дослідження, збирати, обробляти,
аналізувати та систематизувати інформацію, впроваджувати результати наукових
досліджень у виробництво.

Забезпечити реалізацію поставлених стратегічних завдань можна тільки
маючи ґрунтовні професійні знання, володіючи розвинутими уміннями і

навичками вміло виконувати задачі будь-якої складності, що стосуються всіх
ланок процесу створення рослинницької продукції, ефективно використовуючи
новітні технології.

З огляду на все вище зазначене актуальною стає підготовка здобувачів
ступеня вищої освіти - доктора філософії із агрономії саме за освітньо-науковою
програмою «Агрономія», що рецензується.

Освітньо-наукова програма передбачає підготовку аспірантів До проведення
наукових досліджень з наступних тематик:

1. Дослідження теоретичних і практичних проблем найраціональнішого
використання орних земель, агроландшафтів, розробки фізичних, хімічних,
біологічних та механічних метошв й прийомів підвищення родючості ґрунтів,
урожайності сільськогосподарських культур, стабільності агроекосистем.



2. Вивчення особливостей реакції нових сортів, гібридів культурних рослин
на дію біотичних, абіотичних та антропогенних факторів середовища.

3. Розробка сортових технологій вирощування стабільно високих урожаїв
якісної продукції на засадах інтенсифікації, енергоощадження й екологічної
безпеки.

4. Дослідження та розроблення, спрямовані на розв'язання теоретичних і

практичних проблем підвищення продуктивності культурних рослин, якості й

екологічної чистоти продукції.
5. Вивчення теоретичних та практичних питань захисту рослин від

шкідливих організмів та регулювання їх чисельності в сівозмінах.
6. Розробка методів створення вихідного матеріалу, сортів і гібридів

сільськогосподарських рослин, а також методів їх відтворення та технологій
виробництва насіння.

7. Дослідження з питань реалізації генетичного потенціалу процуктивності
рослин, створення та розмноження вихідних, форм, сортів і гібридів стійких

проти біотичних та абіотичних стресових чинників середовища, прИДатних для
вирощування за інтенсивними технологіями.

8. Вивчення продуктивних властивостей і посівних якостей насіння
залежно від генетичних та екологічних умов навколишнього середовища.

9. Розробка та впровадження методів одержання біологічних об”єктів із

новими цінними властивостями;
10.Дослідження з підвищення ефективності селекційного процесу у рослин

за рахунок використання клітинної та генетичної інженерії, молекулярно-
генетичної оцінки селекційного матеріалу.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що освітньо-наукова
програма «Агрономія» зі спеціальності 201 - Агрономія, запропонована в

аспірантурі ДУ Інститут зернових культур НААН України, є актуальною і

відповідає кваліфікаційному рівню підготовки докторів філософії за цією
спеціальністю.

Директор Інституту

сільського господарства Сте

%еняка І. М.КЕІНДИДЗТ С.-Г. наук, ДОЦЄНТ












