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1. Профіль освітньо-професійної програми «Науки про землю» 

спеціальності 103 «Науки про землю» 

 

1. Загальна інформація 

1.1. Повна назва 

закладу вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва. Агрономічний факультет.  

1.2. Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр. 

Бакалавр з наук про Землю 

1.3. Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми 

Освітньо-професійна програма «Науки про Землю» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 

«Природничі науки» 

1.4. Тип диплому та 

обсяг освітньо-

професійної програми 

Диплом бакалавра, одиничний; 

240 кредитів ЄКТС; термін навчання – 3 роки 10 

місяців 

1.5. Наявність 

акредитації 

ОПП не акредитована 

1.6. Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; НРК 

України – 6 рівень; QF-EHEA – перший цикл; EQF-

LLL – 6 рівень. 

1.7. Передумови Наявність повної загальної середньої освіти. 

Наявність ступеня молодшого бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня « молодший спеціаліст»)  

1.8. Мова викладання Українська, англійська 

1.9. Термін дії освітньо-

професійної програми 

До 1 липня 2022 р. 

1.10. Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньо-

професійної програми 

https://knau.kharkov.ua/opp.html  

2. Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі природничих наук шляхом 

розв’язування складних спеціалізованих задачі наук про Землю та практичних 

проблем в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів наук про Землю і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

3.1. Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань ‒ 10  Природничі науки  

Спеціальність ‒ 103  Науки про Землю 

Об’єкт вивчення та діяльності: природні та антропогенні 

об’єкти, процеси та явища у геосферах у взаємозв’язку, 

перетвореннях і розвитку в просторі і часі. 

Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти 

https://knau.kharkov.ua/opp.html


здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі наук про 

Землю та практичні проблеми в процесі професійної 

діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій 

та методів наук про Землю і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

Теоретичний зміст предметної області: знання щодо 

будови, фігури, складу, походження, розвитку Землі або її 

геосфер, явищ і процесів, що в них відбуваються. Базові 

знання з природничих наук, математики та інформаційних 

технологій в обсязі, необхідному для дослідження 

природних та антропогенних об’єктів та процесів у 

геосферах. 

Методи, методики та технології: фізичні і хімічні методи, 

методи натурного, прямого та опосередкованого, 

безпосереднього лабораторного або дистанційного 

дослідження компонентів геосфер, процесів і явищ, методи 

моделювання та опрацювання інформації. 

Інструменти та обладнання: обладнання та устаткування, 

необхідне для польового/лабораторного/дистанційного 

дослідження складу, будови і властивостей геосфер та їхніх 

компонентів. 

 

3.2. Орієнтація 

освітньо-

професійної 

програми 

Освітньо-професійна програма для бакалавра. Освітня, 

прикладна та дослідницька. 

3.3. Основний 

фокус освітньо-

професійної 

програми та 

спеціалізації 

Загальний: 

Знання щодо будови, фігури, складу, походження, 

розвитку Землі або її геосфер, особливо педосфери, явищ і 

процесів, що в них відбуваються. Базові знання з 

природничих наук, математики та інформаційних технологій 

в обсязі, необхідному для дослідження природних та 

антропогенних об’єктів та процесів у геосферах. 

Спеціальний: 

Згідно європейської традиції безперервної освіти 

студенти повинні отримувати, поглиблювати та 

удосконалювати знання щодо наукового пошуку сучасних 

шляхів відтворення (підвищення) родючості ґрунтів та їх 

охорони у напрямі сталого ноосферного розвитку (парадигма 

ООН) набуті раніше знання, уміння та навички згідно 

триєдинства навчальних, виховних та інтелектуально-

розвивальних цілей, а саме: 

- отримати знання студентами щодо різноманітності 

ґрунтового покриву України і світу, факторів і умов 

ґрунтотворення, процесів, що лежать в основі формування 

основних властивостей і показників різних представників 

ґрунтового покриву, оцінювання біосферних, 

агровиробничих, соціосферних та інших екофункцій ґрунтів, 



формувати у фахівців з ґрунтознавства уявлення стосовно 

експертного оцінювання якості ґрунтів та її зміни за 

відсутності повної інформації з відтворення родючості 

ґрунтів за сучасних реалій землегосподарювання; 

- проводити виховання екологічної культури щодо 

прогнозування екологічного стану ґрунтів природних та 

агрогенних екосистем з метою розробки ноосферо 

орієнтованих управлінських рішень, які унеможливлюють 

дестабілізацію гармонійного функціонування ґрунтових 

компонентів природно-антропогенних екосистем під час 

господарського використання їх ґрунтово-ресурсного 

потенціалу, виховувати традицію використання 

національного та світового досвіду з оцінювання ґрунтів як 

процедури світоглядно-методологічного рангу, що 

визначається через: відношення оцінювача (експерта) до 

природних і соціальних явищ, діяльності та поведінки 

людей, встановлення їхньої відповідності принципам моралі 

у контексті соціальної позиції, статусу, світогляду, 

культурного, інтелектуального і морального рівня 

ґрунтознавця при вирішенні гострих ґрунтово-екологічних 

проблем національного, регіонального і глобального 

масштабу; 

- розвивати притаманні творчим особистостям 

(передусім, особистостям з креативним мисленням) 

інтелектуальні здібності у напрямку формування наукової 

методології ноосферного світогляду та використання ними 

ґрунтово-екологічних знань та інформаційних баз даних при 

напрацюванні екологічно орієнтованих шляхів адаптації 

потреб українського суспільства до ґрунтового потенціалу 

земельних ресурсів в епоху глобалізації, загалом постійно 

опановувати концептуальні, методологічні і методичні 

підходи до моніторингу стану та якості ґрунтів природних та 

агрогенних екосистем з метою своєчасного виявлення змін у 

напрямах /тренді ґрунтогенезу/, оцінки цих змін, запобігання 

та ліквідації наслідків впливу на ґрунти негативних 

(деградаційних, екоцидних) процесів – власне моніторингу 

ґрунтів як складової частини моніторингу земель, а загалом, 

моніторингу довкілля (екологічного, у т. ч. агроекологічного 

моніторингу). 

Ключові слова:ґрунт, родючість ґрунту, бонітування 

ґрунтів, моніторинг ґрунтів, управління ґрунтовими 

режимами, методологія наукових досліджень, раціональне 

землекористування, картографія ґрунтів, рекультивація 

ґрунтів, ландшафти, дистанційне зондування землі. 

3.4. Особливості 

освітньо-

професійної 

програми 

Освітня складова програми. Програма реалізується в 

академічних групах здобувачів і передбачає 

диференційований підхід до здобувачів різних форм 

навчання. 



Багатопрофільна підготовка фахівців наук про Землю та 

формування компетентностей ґрунтознавця. 

Програма передбачає 180  кредитів ЄКТС для 

обов’язкових навчальних дисциплін, з яких 41 кредит ЄКТС 

дисципліни загальної та 139 професійної підготовки. Блок 

вибіркових дисциплін включає 18 кредитів ЄКТС дисциплін 

загальної підготовки. 42 кредити ЄКТС передбачено на 

дисципліни професійної підготовки.  

Практична складова програми. Практична складова 

програми передбачає набуття практичних фахових навиків 

на виробництві, в наукових і виробничих установах, на 

дослідному полі та в кафедральних лабораторіях ХНАУ.  

Виробнича практика складає 9 кредитів ЄКТС. 

4. Придатність здобувачів до працевлаштування та продовження освіти 

4.1. Придатність 

до праце-

влаштування 

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері 

сільськогосподарського виробництва, а також охорони 

навколишнього природного середовища. 

Посади згідно класифікатора професій України. Згідно з 

чинною редакцією Національного класифікатора України 

(Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International 

Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) 

випускник може працевлаштуватися на посади з наступними 

професійними назвами робіт:  

(3111) асистент геохіміка, (3111) технік-геолог, (3111) 

технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження), (3118) 

технік-картограф, (3212) технік-ґрунтознавець. 

Місце працевлаштування. Міністерство аграрної політики 

і продовольства України, Інститут (обласні філії) охорони 

ґрунтів України, науково-дослідні інститути (станції, 

лабораторії), комунальні підприємства по утриманню 

зелених насаджень, підприємства системи держгеокадастру,  

коледжі. 

4.2. Продов-

ження освіти 

Продовження навчання для здобуття другого 

(магістерського) рівня. Набуття додаткових кваліфікацій в 

системі післядипломної освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

5.1. Викладання 

та навчання 

Студенто-центроване навчання, технологія проблемного і 

диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та 

індивідуалізації навчання, технологія програмованого 

навчання, інформаційна технологія, технологія 

розвивального навчання, кредитно-трансферна система 

організації навчання, дистанційне навчання в системах 

Moodle, Zoom або DUO, самонавчання, навчання на основі 

досліджень. 

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної 

лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, 

лабораторних робіт, самостійного навчання на основі 



підручників та конспектів, консультації з викладачами. 

5.2. Оцінювання Система оцінювання знань за дисциплінами освітньо-

професійної програми складається з поточного та 

підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань здобувачів проводиться в усній 

формі (опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу). 

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену 

проводиться у письмовій формі, з подальшою усною 

співбесідою. 

Оцінювання здобувачів проводять відповідно до 

«Положення про оцінювання знань у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва». 

6. Програмні компетентності 

6.1. Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності предметної області наук про 

Землю або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та 

методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та 

процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за 

умовами недостатності інформації. 

6.2. Загальні компетентності (ЗК) 

К01 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

К02 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для 

К03 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К04 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

К05 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

К06 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

К07 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

К08 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

К09 Здатність працювати в команді. 

К10 Навички забезпечення безпеки життєдіяльності. 

К11 Прагнення до збереження природного навколишнього середовища. 

К12 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

6.3. Спеціальні (фахові) компетентності (К) 

К13 Знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як 

комплексну природну систему. 

К14 Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, 



математики, інформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її 

геосфер. 

К15 Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою 

відповідних методів і технологічних засобів у польових і 

лабораторних умовах. 

К16 Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер. 

К17 Здатність до всебічного аналізу складу і будови геосфер. 

К18 Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією 

у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і 

моделювання. 

К19 Здатність проводити моніторинг природних процесів. 

К20 Здатність самостійно досліджувати природні матеріали (у 

відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, 

описувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати. 

К21 Здатність до планування, організації та проведення досліджень і 

підготовки звітності. 

К22 Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові 

об’єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. 

7. Програмні результати навчання 

ПР01 Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про 

Землю. 

ПР02 Використовувати усно і письмово професійну українську мову. 

ПР03 Спілкуватися іноземною мовою за фахом. 

ПР04 Використовувати інформаційні технології, картографічні та 

геоінформаційні моделі в області наук про Землю. 

ПР05 Вміти проводити польові та лабораторні дослідження. 

ПР06 Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як 

планетарної системи та її геосфер. 

ПР07 Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, 

математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних 

процесів формування і розвитку геосфер. 

ПР08 Обґрунтовувати вибір та використовувати польові та лабораторні 

методи для аналізу природних та антропогенних систем і об’єктів. 

ПР09 Вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних 

методів аналізу. 

ПР10 Аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) 

на різних просторово-часових масштабах. 

ПР11 Впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лабораторних 

досліджень. 

ПР12 Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в 

науках про Землю відповідно до спеціалізації. 

ПР13 Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

ПР14 Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій в галузі 

наук про Землю. 

ПР15 Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору та обробки даних. 



8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

8.1. Кадрове 

забезпечення 

Основний обсяг навчального роботи з підготовки 

бакалаврів за освітньо-професійною програмою 

спеціальності 103 «Науки про Землю» здійснюють науково-

педагогічні працівники випускових кафедр агрономічного 

факультету. Усі науково-педагогічні працівники, які залучені 

до реалізації освітньої складової освітньо-професійної 

програми мають науковий ступінь та/або вчене звання та є 

штатними співробітниками ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Всі 

науково-педагогічні працівники мають підтверджений рівень 

наукової і професійної активності. 

8.2. Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Структурні підрозділи (кафедри), які відповідають за 

підготовку фахівців означеної спеціальності, повністю 

забезпечено приміщеннями для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів; комп’ютерними робочими 

місцями; мультимедійним обладнанням; лабораторіями; 

обладнанням і устаткуванням, необхідних для виконання 

навчального плану та наукових досліджень. 

У структурі університету є навчальний науково-

виробничий центр «Дослідне поле», який є місцем 

проходження виробничої практики та проведення науково-

дослідної роботи здобувачів. 

Соціально-побутова інфраструктура складається з 

бібліотеки, у тому числі читальних залів, пунктів 

харчування, актового залу, спортивного залу, стадіону та 

спортивних майданчиків, медичного пункту. 

Здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком. 

8.3. Інформа-

ційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт https://knau.kharkov.ua/agrofak.html 

містить інформацію про установчі документи, освітні 

програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти.  

Фонд наукової бібліотеки ХНАУ містить 610233 

примірників навчальної, наукової, довідкової літератури. Всі 

ресурси бібліотеки ХНАУ доступні через сайт університету 

та сайт бібліотеки ХНАУ, звичайний та електронний 

читальні зали бібліотеки ХНАУ забезпечені бездротовим 

доступом до мережі Інтернет. Також здобувачі вищої освіти 

мають вільний доступ до репозитарію ХНАУ. 

Усі компоненти даної освітньої програми забезпечені 

навчально-методичними виданнями та розробками кафедр, 

що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю, є у вільному доступі в якості ресурсів 

бібліотеки ХНАУ. 

9. Академічна мобільність 

9.1. Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Харківським 

національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва та 

вищими навчальними закладами і науковими установами 

http://www.btsau.kiev.ua/
http://www.btsau.kiev.ua/
http://www.btsau.kiev.ua/


України, до проведення навчальних занять та керівництва 

виробничою практикою здобувачів можуть бути залучені 

провідні фахівці агропідприємств, ЗВО та науково-дослідних 

установ України. 

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у 

інших ЗВО України, за умови відповідності їх набутих 

компетентностей. 

9.2. Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках міжнародних програм на основі договорів між 

Харківським національним аграрним університетом 

ім. В.В. Докучаєва та закладами вищої освіти і науковими 

установами країн-партнерів відбувається науково-

інформаційний обмін Білоруською сільськогосподарською 

академією (м. Горки, Білорусія), Республіканським науковим 

унітарним підприємством «Інститут ґрунтознавства і 

агрохімії НАН Білорусі» (м. Мінськ, Республіка Білорусь), 

ТОВ «Казахський НДІ ґрунтознавства і агрохімії ім. У.У. 

Успанова, Інститутом фуражних культур (м. Плевен, 

Болгарія), Цинхайською сільськогосподарською і лісовою 

академією (м.Цинхай, Китай), Вармінсько-Мазурським 

університетом (м. Ольштин, Польша), Республіканським 

науковим унітарним підприємством „Інститут системних 

досліджень в АПК НАН Білорусі” (м. Мінськ, Республіка 

Білорусь), Національним вищим інститутом агрономії, 

харчових технологій та екології, AgroSup Dijon (Франція), 

Вищою національною сільськогосподарською школою (м. 

Бордо, Франція), Університетом Святого Кирила та Мефодія 

(м. Скоп’є, Республіка Македонія), Хєйлунцзянським Бауи 

аграрним університетом (м. Дачин область, Хєйлунцзян 

КНР, Китай), Технологічним університетом Таджикистану 

(м. Душанбе, Республіка Таджикистан), Асоціацію „Учёные 

Юга” Беер Шева, Ізраїль), Стокгольмським королівським 

технологічним інститутом (Швеція).  

На агрономічному факультеті здобувачі мають можливість 

проходити ознайомчу і науково-виробничу практику, а 

також стажування у США, Португалії, Швейцарії, Польщі, 

Фінляндії, Німеччині, Нідерландах, Швеції та Данії. 

9.3. Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться 

на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою (за 

необхідністю), з викладанням дисциплін англійською та 

українською мовами. 

 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код з/п 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. Обов’язкові навчальні компоненти ОПП 

1.1. Компоненти загальної підготовки 

ОК 1 Історія та культура України 3 екзамен 

ОК 2 Філософія 3 екзамен 

ОК 3 Іноземна мова 9 залік/екзамен 

ОК 4 Українська мова  3 залік 

ОК 5 Вища математика 3 залік 

ОК 6 Охорона праці та БЖД 4 екзамен 

ОК 7 Правознавство 3 залік 

ОК 8 Неорганічна і аналітична хімія 6 екзамен 

ОК 9 Фізична і колоїдна хімія 4 залік 

ОК 10 Органічна хімія 3 екзамен 
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1.2. Компоненти професійної підготовки 

ОК 11 Ботаніка з основами геоботаніки 4 екзамен 

ОК 12 Геофізика 4 екзамен 

ОК 13 Метеорологія 3 залік 

ОК 14 Інформаційні технології  3 залік 

ОК 15 Геологія з основами мінералогії 8 екзамен 

ОК 16 Мікробіологія ґрунтів 6 екзамен 

ОК 17 Загальне ґрунтознавство  8 екзамен 

ОК 18 Географія ґрунтів 7 екзамен 

ОК 19 Охорона ґрунтів 7 екзамен, кп 

ОК 20 Управління ґрунтовими режимами 6 екзамен 

ОК 21 Охорона навколишнього середовища 3 екзамен 

ОК 22 

Технології раціонального 

землекористування 

4 екзамен 

ОК 23 Картографія ґрунтів 8 екзамен, кп 

ОК 24 ГІС у ґрунтознавстві 6 залік 

ОК 25 Дистанційне зондування Землі 3 залік 

ОК 26 Землеробство 6 екзамен 

ОК 27 
Основи наукових досліджень у 

ґрунтознавстві 

3 залік 

ОК 28 Моніторинг ґрунтів 6 екзамен 

ОК 29 Бонітування ґрунтів 3 залік 

ОК 30 Фізико-хімічні методи досліджень 4 залік 

ОК 31 Геоморфологія 4 залік 

ОК 32 Навчальні практики 18 залік 

ОК 33 Виробнича практика 9 звіт 

ОК 34 Підготовка кваліфікаційної роботи 3 
кваліфікаційна 

робота 



ОК 35 Підсумкова атестація 3 

захист 

кваліфікаційної 

роботи 
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Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів 

2. Вибіркові навчальні компоненти ОПП 

ВК 1 - 

ВК 6 

Дисципліна за вибором здобувача із 

загально-орієнтованого каталогу 

(6 дисциплін *3 кредити = 18 кредитів) 

18 залік 

ВК 7 – 

ВК 20 

Дисципліна за вибором здобувача із 

професійно орієнтованого каталогу (14 

дисциплін *3 кредити = 42 кредити) 

42 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів 

 



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

 
 

  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти  

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у 

предметній області наук про Землю або у процесі навчання 

із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження 

природних та антропогенних об’єктів та процесів із 

використанням комплексу міждисциплінарних даних, що 

характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із 

застосуванням теорії та методів дизайну. 

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного 

плагіату, фальсифікації, фабрикації та списування. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному 

сайті закладу вищої освіти або його структурного 

підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.  

 

4. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

4.1. Визначення 

принципів та процедур 

забезпечення якості 

вищої освіти 

В університеті затверджені «Політика забезпечення 

якості вищої освіти Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» та 

«Положення про забезпечення якості освітньої 

діяльності і якості вищої освіти в Харківському 

національному аграрному університеті 

ім. В.В. Докучаєва». 

4.2. Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх 

програм відбуваються відповідно до локальних 

нормативних документів університету. Механізм 

розроблення, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм 

регулюється «Положенням про організацію 

освітнього процесу Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва», 

«Методичними рекомендаціями до розроблення та 

оформлення освітньої програми» і «Положенням про 

порядок створення, удосконалення, зміни та закриття 

освітніх програм Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва». 

Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх 

програм, формуються як результат зворотного зв’язку 

з науково-педагогічними працівниками, здобувачами 

вищої освіти, випускниками і роботодавцями, а також 

з урахуванням прогнозування розвитку галузі та 

потреб суспільства. В університеті проходить 

щорічне опитування здобувачів вищої освіти, 

роботодавців, випускників щодо якості освітніх 



програм, результати якого обов’язково враховують 

під час їх перегляду. 

4.3. Оцінювання 

здобувачів вищої освіти 

Оцінювання здобувачів вищої освіти відбувається 

відповідно до «Положення про оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти у Харківському 

національному аграрному університеті 

ім. В.В. Докучаєва» 

4.4. Оцінювання 

науково-педагогічних і 

педагогічних 

працівників 

Оцінювання досягнень науково-педагогічних 

працівників відбувається у кінці календарного року 

відповідно до «Положення про рейтингову систему 

оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників і структурних підрозділів Харківського 

національного аграрного університету  

ім. В.В. Докучаєва». Результати оцінювання 

обов’язково оприлюднюють на сайті університету. 

Рейтингова система оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників університету забезпечує 

вимірювання рівня їхньої індивідуальної професійної 

активності відповідно до змісту наукової, навчально-

методичної та організаційно-виховної роботи і 

мотивує до зростання результативності  професійної 

діяльності. 

4.5. Підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних, 

педагогічних та 

наукових працівників 

Науково-педагогічні працівники, залучені до 

реалізації освітнього процесу в рамках освітньої 

програми, проходять підвищення кваліфікації не 

рідше одного разу на п’ять років. Порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників регулюється «Положенням 

про підвищення кваліфікації (стажування) 

педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва». 

4.6. Наявність 

інформаційних систем 

для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

Освітній процес в університеті забезпечено: 

− комп’ютерними системами, мультимедійним 

обладнанням; 

− необмеженим доступом до мережі «Інтернет»; 

− сайтом університету; 

− електронною бібліотекою; 

− доступом до відкритих освітніх ресурсів; 

− платформою дистанційного навчання «Moodle»; 

− інформаційною системою планування та обліку 

навчальної роботи. 

4.7. Публічність 

інформації про освітні 

програми, ступені 

вищої освіти та 

кваліфікації 

Інформацію про освітні програми, ступені вищої 

освіти і кваліфікації розміщено на сайті університету 

у відкритому доступі. 

4.8. Забезпечення Забезпечення дотримання академічної доброчесності 



дотримання академічної 

доброчесності 

працівниками закладів 

вищої освіти та 

здобувачами вищої 

освіти, у тому числі 

створення і 

забезпечення 

функціонування 

ефективної системи 

запобігання та 

виявлення 

академічного плагіату 

працівниками університету і здобувачами вищої 

освіти регламентовано Кодексом академічної 

доброчесності Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. 

В університеті функціонує система запобігання та 

виявлення плагіату в роботах працівників та 

здобувачів вищої освіти з використанням 

спеціалізованого програмного забезпечення. 

 



5. Матриця відповідності програмних результатів компонентам освітньої програми 

 
 

                                        

 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

ОК 

26 

ОК 

27 

ОК 

28 

ОК 

29 

ОК 

30 

ОК 

31 

ОК 

32 

ОК 

33 

ОК

34 

ОК

35 

ПР01    +     + + + + +   +   + +       + +        
ПР02  + + +         +                    + + + 

ПР03                       + +            
ПР04              + +   +       + + + +     + + + 

ПР05         + +   +   +   +        + + + + +     
ПР06         + +       +     +     +         

ПР07     +  +    + +  + +   +  +     + +  +        

ПР08                     +       + + + +  + + + 

ПР09     +      + +  + + +  + + + +      +   + +     
ПР10         + + + +  + + +   + +       + +        

ПР11      +  +                   +   + +     
ПР12 + + + +       + +     +   +  +       +   + + + + 

ПР13 + + + +   +                + +     +   + + + + 

ПР14                         +   + +       

ПР15     + +  +        +     +    + +  +  + +     
ПР16                         +  +  +       

ПР17            +   +  +   + + +       +    + + + 

ПР18                     +        + +      

ПР19                +   +          +       
ПР20                  +           +       

ПР21                  +           +       
ПР22         + +         +          +       

ПР23                   +          +       
ПР24              +               +    + + + 

ПР25           +                  +       

ПР26 + + +     +               + +     +   +    

 

 



 

ВК 
1 

ВК 
2 

ВК 
3 

ВК 
4 

ВК 
5 

ВК 
6 

ВК 
7 

ВК 
8 

ВК 
9 

ВК 
10 

ВК 
11 

ВК 
12 

ВК 
13 

ВК 
14 

ВК 
15 

ВК 
16 

ВК 
17 

ВК 
18 

ВК 
19 

ВК 
20 

ПР01        
+      

+ + +     

ПР02 
                    

ПР03                     

ПР04     

+ + +  

+       

+ +    

ПР05        
+      

+       

ПР06        

+     

+ +       

ПР07   
+  

+ + +  
+  

+    
+  

+    

ПР08  

+                   

ПР09       
+  

+        
+    

ПР10    

+    

+ +     

+     

+  

ПР11                   
+  

ПР12   

+    

+   

+   

+    

+   

+ 
ПР13             

+        

ПР14 + +  

+      

+ + +   

+      

ПР15 + +   
+ +     

+ +       
+  

ПР16 + +         

+ +         

ПР17         

+            

ПР18   

+               

+   

ПР19    
+             

+ +  
+ 

ПР20          

+           

ПР21          
+          

+ 
ПР22        

+ +     

+  

+  

+   

ПР23            

+         

ПР24      

+            

+   

ПР25 + +              
+     

ПР26                  

+   

 

  



6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми 

 
ОК 

1 
ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ОК 
10 

ОК 
11 

ОК 
12 

ОК 
13 

ОК 
14 

ОК 
15 

ОК 
16 

ОК 
17 

ОК 
18 

ОК 
19 

ОК 
20 

ОК 
21 

ОК 
22 

ОК 
23 

ОК 
24 

ОК 
25 

ОК 
26 

ОК 
27 

ОК 
28 

ОК 
29 

ОК 
30 

ОК 
31 

ОК 
32 

ОК 
33 

ОК 
34 

ОК 
35 

КІ + + + + + + +  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

К01 + + + +   

+ +     

+          

+ +     

+   

+    

К02 + + + +   

+ +               

+ +     

+   

+    

К03      

+ +  

+ + + +  

+ + +  

+ +  

+ +       

+ + + +    

К04   

+   

+    

+   

+   

+  

+         

+ + + +   

+ + + 

К05  

+  

+                         

+    

+ + + 

К06 
                      

+ + 
  

+ + 
       

К07     

+    

+                

+ +   

+    

+ + + 

К08  

+     

+      

+  

+        

+ +     

+  

+ +    

К09 +       

+     

+                

+       

К10      

+     

+ +                 

+ +      

К11         

+        

+  

+   

+       

+       

К12             

+    

+            

+    

+ + + 

К13         

+ + + +        

+         

+    

+ + + 

К14     

+      

+ +    

+  

+  

+     

+ + + + +       

К15          

+    

+ + + + + +  

+      

+ + +       

К16     

+      

+ +  

+           

+ +   

+       

К17         

+        

+   

+         

+       

К18          

+     

+  

+            

+ +      

К19              

+  

+  

+ +  

+ +       

+       

К20          

+     

+     

+         

+ + +     

К21              

+     

+   

+       

+  

+     

К22                           

+ + +       

К23  

+     

+      

+                    

+ + + 

 

 



 
ВК 

1 

ВК 

2 

ВК 

3 

ВК 

4 

ВК 

5 

ВК 

6 

ВК 

7 

ВК 

8 

ВК 

9 

ВК 

10 

ВК 

11 

ВК 

12 

ВК 

13 

ВК 

14 

ВК 

15 

ВК 

16 

ВК 

17 

ВК 

18 

ВК 

19 

ВК 

20 

КІ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

К01                     

К02   + +                 
КОЗ               +    + + 

К04               +    + + 

К05                     
К06                     

К07                     

К08     + +  + + +      +  +   
К09    +     + +           

КІО         +      +      

К11 + +         + +         
К12 + + +        + +         
КІЗ + + +    + + + + + + + +   +    

К14             + + + +  + + + 

К15       + + +        +  +  

К16  +         + +         

К17       +  +     +       

К18        +        + +    
К19  +         + +   +      

К20    +   +  + +           
К21    +                 

К22             +   +  +  + 

К23     + +               

 

 



7. Перелік нормативних документів, на яких базується 

освітньо-професійна програма 

1. Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі 

знань 10 «Природничі науки» спеціальності 103 «Науки про Землю» затверджений 

Наказом МОН України 24 травня 2019 р. № 730. 

2. Закон України «Про вищу освіту» в редакції від 05.02.2021 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. 

3. Закон «Про освіту» в редакції від 01.01.2021 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. 

4. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» в 

редакції від 21.03.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text. 

5. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-

2015-%D0%BF#Text. 

6. Наказ МОН від 19.02.2015 № 166 «Деякі питання оприлюднення 

інформації про діяльність вищих навчальних закладів». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0166729-15#Text. 

7. Наказ МОН від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 року № 266». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-

15#Text. 

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2017 р. № 600 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2017 р. № 1648) 

«Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти». URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf. 

9. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010 в редакції від 18.08.2020 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text. 

10. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 р. № 1/9-239 

URL:https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/List-MON-1-9-239-vid-28-04-

2017-zrazok-OP-bakalavr.pdf. 

11. Національна рамка кваліфікацій зі змінами від 25.06.2020 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n2. 

12. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / 

авт.- уклад. :В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, 

Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – Київ: ТОВ «Видавничий 

дім «Плеяди», 2014. – 100 с.  

13. Проєкти Стандартів вищої освіти (СВО). Інститут модернізації змісту 

освіти. URL: https://imzo.gov.ua/osvita/vyscha-osvita/1719-2/ . 

14. Методичні рекомендації щодо формування стандартів вищої освіти 

(затверджені наказом МОН України від 30.04.2020. № 584). 

URL: https://drive.google.com/file/d/1wCmjmqZhB8PwEiQsNcQhZ9ZCfrdiJpvh/view. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0166729-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/List-MON-1-9-239-vid-28-04-2017-zrazok-OP-bakalavr.pdf
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/List-MON-1-9-239-vid-28-04-2017-zrazok-OP-bakalavr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6MrOoorcAhUIEiwKHWmlAAEQFghBMAI&url=https%3A%2F%2Fimzo.gov.ua%2Fosvita%2Fvyscha-osvita%2F1719-2%2F&usg=AOvVaw2Zpo0ifvqdIlCm180vlI2E
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6MrOoorcAhUIEiwKHWmlAAEQFghBMAI&url=https%3A%2F%2Fimzo.gov.ua%2Fosvita%2Fvyscha-osvita%2F1719-2%2F&usg=AOvVaw2Zpo0ifvqdIlCm180vlI2E
https://imzo.gov.ua/osvita/vyscha-osvita/1719-2/
https://drive.google.com/file/d/1wCmjmqZhB8PwEiQsNcQhZ9ZCfrdiJpvh/view


15. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» 

(зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text. 

16. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки від 11 липня 2019 року № 977. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text. 

17. Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої 

програми (затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти 17 листопада 2020 року). URL: 

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0

%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/. 

18. Tuning Educational Structures in Europe. URL: 
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