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1. Профіль освітньої програми «Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур» зі спеціальності 201 «Агрономія» 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Харківський національний аграрний університет 

 ім. В.В. Докучаєва  

Агрономічний факультет 

Кафедра генетики, селекції та насінництва 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу  

Магістр за спеціальністю 201 «Агрономія» ОПП 

«Селекція і генетика сільськогосподарських 

культур» (спеціалізації „Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур” та „Генетична 

інженерія рослин”), кваліфікація – дослідник з 

селекції і генетики сільськогосподарських культур 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань – 

20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 

201 «Агрономія», ОПП «Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

одиничний; 

90 кредитів ЄКТС; 1,4 року 

Наявність акредитації - 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

EQF-LLL - 7 рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра за 

умови наявності ступеня бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст). 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

 

2. Мета освітньої програми 

Забезпечити здобуття студентами поглиблених компетентностей за 

спеціальністю 201 «Агрономія» ОПП «Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур» (спеціалізації «Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур» та «Генетична інженерія рослин»); освоєння 

засад методології професійної та наукової діяльності, інших 

компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань відповідного 

рівня професійної діяльності дослідника з селекції і генетики 

сільськогосподарських культур. 
  



3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

галузь знань – 20 «Аграрні науки та 

продовольство» спеціальність 201 «Агрономія» 

ОПП «Селекція і генетика сільськогосподарських 

культур», спеціалізації «Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур», «Генетична 

інженерія рослин» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітня програма підготовки магістрів з селекції і 

генетики сільськогосподарських культур 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта і професійна підготовка в галузі 

20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 

201 «Агрономія» ОПП «Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур», спеціалізації: 

«Селекція і генетика сільськогосподарських 

культур», «Гентична інженерія рослин». 

Ключові члова: сортові ресурси, створення сортів, 

закономірності успадкування ознак, методи 

ідентифікації сортів рослин, конструювання 

геномів. 

Особливості 

програми 

Програма передбачає обовязковою умовою 

проходження виробничої (науково-дослідної) 

практики в науково-дослідних установах та 

сільськогосподарських підприємствах різних форм 

власності. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи за видом 

діяльності згідно галузевого стандарту вищої освіти 

з напряму фахівці в галузі агрономії та Державного 

класифікатора професій ДК 003:2010. 

Вони можуть займати первинні посади: науковий 

співробітник у науково-дослідних установах,  

лаборант, асистент або викладач у вищих 

навчальних закладах, агроном з селекції с.-г. 

культур, агроном, агроном з насінництва, агроном-

дослідник, агроном-інспектор, агроном-

плодоовочівник, агроном-рільник, головний 

агроном, головний спеціаліст-агроном в районних, 

обласних управліннях, керівник відділу в структурі 

управління Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, керівник підприємства, 

керуючий відділенням. 

Подальше навчання Можливість навчатися за програмами третього 

циклу; можливість отримати необхідну 

кваліфікацію для викладання у ВНЗ. 



5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Основними підходами є студентоцентроване та 
проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання і 
навчання на основі досліджень.  
Викладання проводиться у вигляді лекцій, 
семінарів і практичних занять, консультацій, 
практики з акцентом на особистісному 
саморозвитку, груповій, самостійній та проектній 
роботі. Навчання критиці власної роботи, 
конструктивній критиці роботи інших, 
продуктивному використанню критичних 
зауважень з боку інших.  
Напрям дослідження студент обирає протягом 
першого року навчання. В останній рік навчання 
більше часу присвячується проведенню практичної 
частини дослідження, написанню магістерської 
роботи та підготовці до її презентації. 

Оцінювання Поточне та проміжне оцінювання: усне опитування, 

тестування знань та вмінь, консультації для 

обговорення результатів поточного та проміжного 

оцінювання. Підсумкове оцінювання з дисциплін: 

захист звітів з виробничої (науково-дослідної) 

практики, заліки, письмові або усні екзамени. 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти 

здійснюється у формі захисту випускної 

кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері агрономії, селекції та генетики рослин при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій, які характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. 

3. Здатність діяти соціально відповідально та 

громадянсько свідомо. 

4. Знання і розуміння предметної сфері та 

розуміння професії. 

5. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, 

так і письмово. 

6. Здатність спілкуватись іншими мовами. 

7. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 



8. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

9. Здатність учитися і бути сучасно навченим. 

10.Здатність до пошуку, оброблення й аналізу 

інформації з різних джерел. 

11.Здатність бути критичним і самокритичним. 

12. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність застосовувати знання про сучасні 

досягнення в предметній сфері. 

2 Здатність самостійно організовувати та проводити 

наукові дослідження з використанням 

загальноприйнятих методів аналізу в генетиці 

3 Уміння розробити практичні рекомендації з 

використання результатів наукових досліджень. 

4. Здатність використовувати навички роботи з 

комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних 

інформаційних технологій для вирішення 

експериментальних і практичних завдань. 

5. Здатність застосовувати знання законодавства і 

державних стандартів України. 

6. Здатність організувати роботу відповідно до 

вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. 

7. Знання та володіння методами опису, 

ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва. 

8. Проектно-технологічна діяльність: готовність 

застосовувати кваліфіковані методологічні підходи 

до моделювання сортів, систем захисту сортів, 

прийомів і технологій виробництва продукції 

рослинництва. 

9. Здатність обґрунтовувати завдання досліджень, 

обирати методи експериментальної роботи, 

інтерпретувати та представляти результати 

наукової роботи, впроваджувати їх у виробництво. 

10. Здатність аналізувати існуючі процеси 

виробництва, проектувати сучасні ефективні 

процеси виробництва з використанням принципів 

ІТ-технологій. 

11. Здатність використовувати знання й практичні 

навички щодо техніко-економічного обґрунтування 

вибору сировини, устаткування технологічних 

об’єктів та оптимізації їх функціонування. 

12. Здатність використовувати знання й практичні 

навички щодо експлуатації, обслуговування і 

контролю працездатності. 



13. Уміння застосовувати математичні знання для 

освоєння теоретичних основ і практичного 

застосування методів аналізу, проектування 

технологічних параметрів і властивостей 

матеріалів. 

14. Уміння застосовувати сучасні експериментальні 

методи для оцінки якості матеріалів у лабораторних 

умовах і в умовах виробництва. 

15. Уміння представляти результати звітів, 

рефератів, публікацій та публічних обговорень. 

16. Проектно-технологічна діяльність: здатність 

забезпечити екологічну безпечність 

агроландшафтів та економічну ефективність при 

вирощуванні сільськогосподарських культур. 

17. Здатність розуміти сутність сучасних проблем 

агрономії, науково-технічну політику в межах 

виробництва екологічно-безпечної продукції 

рослинництва. 

18. Володіння методами оцінки стану 

агрофітоценозів та прийомами створення сортів і 

гібридів сільськогосподарських культур з 

урахуванням ґрунтово-кліматичних умов. 

19. Володіти методами ведення селекційного 

процесу, методами оцінки вихідного і селекційного 

матеріалу, прийомами виробництва насіння с.-г. 

культур. 

20. Здатність самостійно організовувати та 

проводити наукові дослідження з використанням 

загальноприйнятих методів і стандартів аналізу 

генетичного матеріалу. 

7 – Програмні результати навчання  

 1. Здатність підбирати та розробляти схеми 

селекційно-генетичних досліджень. 
2. Уміння користуватись комп'ютерними базами 

даних інформаційної системи „Генофонд" та 

добирати молекулярні маркери для ідентифікації 

сортів. 

3. Уміння формувати бази даних результатів 

генетичних і селекційних експериментів та 

здатність добирати методи цілеспрямованого 

пошуку локальних пошкоджень в геномі для 

отримання та ідентифікації мутацій певних генів. 

4. Здатність використовувати внутрішньовидову 

та віддалену гібридизацію, мутагенез при створенні 

сортів рослин, стійких до хвороб. 



5. Здатність здійснювати закладання всіх видів 

селекційних розсадників та проводити 

сортовипробування сортів і гібридів технічних та 

олійних культур. 

6. Уміти підбирати вихідний матеріал для ведення 

селекційної роботи за певними напрями селекції 

окремих овочевих культур. 
7. Здатність добирати методи оцінки вихідного та 

селекційного матеріалу, проводити добір в 

залежності від задач селекції. 

8. Уміти використовувати генетико-статистичні 

методи розрахунку пластичності і адаптивного 

потенціалу селекційного матеріалу. 

9. Уміти користуватися каталогами НД, 

нормативно-технічною документацією і визначати 

якісну градацію продукції рослинництва залежно 

від її основних властивостей. 

10. Уміти використовувати знання законів про 

охорону праці при організації безпечної та здорової 

роботи, навчально-виховного процесу згідно свого 

фахового спрямування. 

11. Володіти методами впливу на регулювання 

біохімічних процесів у рослинах. 
12. Здатність застосовувати сучасні інформаційні 

технології, програмні і комп’ютерні засоби для 

обробки вихідного і селекційного матеріалу. 

13. Здатність описувати філогенетичні дерева. 

14. Уміння застосовувати методи маркер-

асоційованої селекції та геномної селекції рослин. 

15. Уміння підбирати, систематизувати, 

опрацьовувати і використовувати необхідну 

інформацію, вільно користуватися інформаційними 

базами. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти. 

Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, 
які обслуговують спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним місцем роботи, 
або за сумісництвом, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних посібників 

Проектна група: 1 доктор наук, професор, 1 



доктор наук доцент, 1 кандидат с.-г. наук, доцент, 1 
кандидат біол. наук, доцент. 

Гарант освітньої програми (керівник проектної 
групи): завідувач кафедри генетики, селекції та 
насінництва, професор, доктор с.-г. наук Гопцій 
Тетяна Іванівна. 

Член проектної групи Шевченко Микола 
Вікторович доктор с.-г. наук, доцент кафедри 
землеробства ім. О.М. Можейка. 

Член проектної групи Криворученко Роман 
Володимирович канд. с.-г. наук, доцент кафедри 
генетики, селекції та насінництва.  

Член проектної групи Чечуй Олена Федорівна 
канд. біол. наук, доцент кафедри агрохімії.  

Переважна більшість науково-педагогічних 
працівників, залучених до реалізації освітньої 
складової освітньо-наукової 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. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів (кв. 

метрів на одну особу для фактичного контингенту 

студентів та заявленого обсягу з урахуванням 

навчання за змінами); 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях 

(мінімальний відсоток кількості аудиторій); 

Наявність соціально-побутової інфраструктури: 

бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів 

харчування, актового чи концертного залу, 

спортивного залу, стадіону та/або спортивних 

майданчиків, медичного пункту, Забезпеченість 

здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний 

відсоток потреби),  

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідними для виконання 

навчальних планів. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Наявність опису освітньої програми 

Наявність навчального плану та пояснювальної 

записки до нього 

Наявність робочої програми з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану 



Наявність комплексу навчально-методичного 

забезпечення з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

Наявність програми практичної підготовки, 

робочих програм практик 

Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з 

кожної навчальної дисципліни навчального плану 

Наявність методичних матеріалів для проведення 

атестації здобувачів 

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

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

До керівництва науковою роботою здобувачів 

можуть бути залучені провідні фахівці науково-

дослідних установ України на умовах 

індивідуальних договорів.  

Допускається перезарахування кредитів, отриманих 

у інших університетах України, за умови 

відповідності їх набутим компетентностям. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ХНАУ ім. 

В.В. Докучаєва та фермерськими господарствами і 

аграрноми компаніями країн партнерів відбувається 

стажування студентів агрономічного факультету. 

Зокрема діють партнерські договори з 

господарствами Данії (ПП «Agrosuccess» 

м. Оденце), Німеччини (Heinz Schlangen 26683 

Saterland/Scharrel Westermoorstraße 33; Thiermann 

Gartenbaubetriebe GmbH Scharringhausen 23 D-27245 

Kirchdorf; Spargel & Obsthof Wendel Spargelhof 1 

64673 Zwingenberg; Oliver Krebs GmbH & Co. KG 

Brägeler Str. 110; Christoph Luske, Klopenburg; Karls 

Erdeer-Hof, Rostok; AM Cutshof Hohen Weschendorf, 

Clantz; Spreewaidbauer Ricken; ТОВ «Селф Інвест»), 

Франції (Федерація «Обміни Франція - Україна»), 

Швейцарії (Gemuse Obst, Beeren; Obstbau Stall und 

|Feld, Sunnnehof), Португалії (Campina LTD, Luz de 

Tavira) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 

проводиться на загальних умовах з додатковою 

мовною підготовкою. 

 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної / наукової програми та їх 
логічна послідовність 

2.1 Перелік компонент ОП 
Код з/п Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОЗК 1 Аграрне та екологічне право 3 З 

ОЗК 2 Моделювання технологічних процесів і систем 3 Е 

ОЗК 3 Інформаційні технології 3 З 

ОЗК 4 Філософія науки 3 З 

ОЗК 5 Психологія і педагогіка 3 З 

ОЗК 6 Ділова іноземна мова 3 Е 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 18 

ОПК 1 Спеціальна генетика сільськогосподарських 

культур 

3 
Е 

ОПК 2 Генетичні ресурси рослин 3 З 

ОПК 3 Генетична інженерія та біотехнологія 3 З 

ОПК 4 Генетика кількісних ознак  3 Е 

ОПК 5 Сучасні методи селекційно-генетичних 

дослдіжень 

3 
З 

ОПК 6 Імунітет рослин і селекція на стійкість проти 

хвороб та шкідників 

3 
З 

ОПК 7 Спеціальна селекція і насінництво польових 

культур 
3,5 Е 

ОПК 8 Спеціальна селекція і насінництво овочевих і 

плодових культур 
5,5 Е 

ОПК 9 Спеціальна селекція і насінництво кормових 

культур 
3 Е 

ОПК 10 Екологічна та адптивна селекція 3 З 

ОПК 11 Стандартизація і управління якістю продукції 3 З 

ОПК 12 Охорона праці в галузі 3 З 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 39 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1. 

Спеціалізація «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» 

ВЗК 1 Аграрний консалтинг 3 З 

ВПК 1 Основи біохімії в селекції рослин 3 З 

ВПК 2 Селекція і насінництво гетерозисних гібридів 4,5 З 

ВПК 3 Методика селекційного експерименту 5 Е 

ВПК 4 Насінництво овочевих і кормових культур 4,5 Е 

  20 

Вибірковий блок 2. 

Спеціалізація «Генетична інженерія рослин» 

ВЗК 1 Аграрний консалтинг 3 З 

ВПК 1 Генетичний аналіз 3 З 



ВПК 2 Генетика розвитку рослин 4,5 З 

ВПК 3 Багатомірна статистика і біоінформатика 5 Е 

ВПК 4 Геноміка 4,5 Е 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 20 

П Науково-дослідна практика 9 З 

 Дипломне проектування 
4 Е 

 Підсумкова атестація 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 
 

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітнбої програми «Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур» спеціалізацій «Селекція і генетика 

сільськогосподарських культур», «Генетична інженерія рослин» спеціальності 

201 «Агрономія» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської 

роботи та закінчується видачею документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Дослідник з 

селекції і генетики сільськогосподарських культур». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Атестація здійснюється відповідно до «Положення про порядок 

створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Харківському 

національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва. 

 

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ 
КОМПОНЕНТИ

НАУКОВО-
ДОСЛІДНА 
ПРАКТИКА

ПІДСУМКОВА 
АТЕСТАЦІЯ

ВИБІРКОВІ 
КОМПОНЕНТИ



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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ЗК 1 +   +                         

ЗК 2            +        +        + 

ЗК 3     +             +           

ЗК 4       +    +        +         + 

ЗК 5                            + 

ЗК 6      +                      + 

ЗК 7  + +                +   +  + + + + + 

ЗК 8           +          +  +     + 

ЗК 9   +              +       +    + 

ЗК 10  +          +        +    + + + +  

ЗК 11     +                        

ЗК 12 +           +    +    +         

ФК 1    +   +      + + + + +         +  + 

ФК 2       +  +                    

ФК 3          +                   

ФК 4   +     +  +            +  +  + +  

ФК 5 +       +         + + +         + 

ФК 6                  +          + 

ФК 7        +         +       + + + +  

ФК 8           +  + + +      +  +      

ФК 9           +         + +  +  +    

ФК 10 + +                 +         + 

ФК 11                    +         

ФК 12                  +           

ФК 13          +            +       

ФК 14       +  +    + + +  +     +  + +  +  

ФК 15      +     +  + + +              

ФК 16            +                 

ФК 17            +    +    +         

ФК 18                +             

ФК 19                     +  +      

ФК 20                         +    



Відповідність програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 

Шифр 

програмних 

компетент-

ностей 

Програмні компетентності ОП 
Компоненти 

ОП 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

 

ОЗК 1 

ЗК 12 Прагнення до збереження навколишнього середовища. ОЗК 1 

ФК 5 Здатність застосовувати знання законодавства і державних стандартів України. ОЗК 1 

ФК 10 Здатність аналізувати існуючі процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси 

виробництва з використанням принципів ІТ-технологій. 

ОЗК 1 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ОЗК 2 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. ОЗК 2 

ФК 10 Здатність аналізувати існуючі процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси 

виробництва з використанням принципів ІТ-технологій. 

ОЗК 2 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ОЗК 3 

ЗК 9 . Здатність учитися і бути сучасно навченим. ОЗК 3 

ФК 4 Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних 
інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань. 

ОЗК 3 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ОЗК 4 

ФК 1 Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері. ОЗК 4 

ЗК 3 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. ОЗК 5 

ЗК 11 Здатність бути критичним і самокритичним. ОЗК 5 

ЗК 6 Здатність спілкуватись іншими мовами. ОЗК 6 

ФК 15 Уміння представляти результати звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень. ОЗК 6 

ЗК 4 Знання і розуміння предметної сфері та розуміння професії. ОПК 1 

ФК 1 Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері. ОПК 1 

ФК 2 Здатність самостійно організовувати та проводити наукові дослідження з використанням ОПК 1 



загальноприйнятих методів аналізу в генетиці. 

ФК 14 Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості матеріалів у 

лабораторних умовах і в умовах виробництва. 

ОПК 1 

ФК 4 Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних 

інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань. 

ОПК 2 

ФК 5 Здатність застосовувати знання законодавства і державних стандартів України. ОПК 2 

ФК 7 Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва. ОПК 2 

ФК 2 Здатність самостійно організовувати та проводити наукові дослідження з використанням 

біотехнологічних  методів аналізу. 

ОПК 3 

ФК 14 Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості матеріалів у 

лабораторних умовах і в умовах виробництва. 

ОПК 3 

ФК 3 Уміння розробити практичні рекомендації з використання результатів наукових досліджень. ОПК 4 

ФК 4 Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних 

інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань 

ОПК 4 

ФК 13 Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного 

застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей матеріалів. 

ОПК 4 

ЗК 4 Знання і розуміння предметної сфері та розуміння професії. ОПК 5 

ЗК 8 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ОПК 5 

ФК 8 Проектно-технологічна діяльність: готовність застосовувати кваліфіковані методологічні 

підходи до моделювання сортів, систем захисту сортів, прийомів і технологій виробництва 

продукції рослинництва. 

ОПК 5 

ФК 9 Здатність обґрунтовувати завдання досліджень, обирати методи експериментальної роботи, 

інтерпретувати та представляти результати наукової роботи, впроваджувати їх у виробництво. 

ОПК 5 

ФК 15 Уміння представляти результати звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень. ОПК 5 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ОПК 6 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. ОПК 6 

ЗК 12 Прагнення до збереження навколишнього середовища. ОПК 6 

ФК 16 Проектно-технологічна діяльність: здатність забезпечити екологічну безпечність 

агроландшафтів та економічну ефективність при вирощуванні сільськогосподарських культур. 

ОПК 6 



ФК 17 Здатність розуміти сутність сучасних проблем агрономії, науково-технічну політику в межах 

виробництва екологічно-безпечної продукції рослинництва. 

ОПК 6 

ФК 1 Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері. ОПК 7 

ФК 8 Проектно-технологічна діяльність: готовність застосовувати кваліфіковані методологічні 

підходи до моделювання сортів, систем захисту сортів, прийомів і технологій виробництва 

продукції рослинництва. 

ОПК 7 

ФК 14 Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості вихідного та 

селекційного матеріалів у лабораторних умовах і в умовах виробництва. 

ОПК 7 

ФК 15 Уміння представляти результати звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень. ОПК 7 

ФК 1 Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері. ОПК 8 

ФК 8 Проектно-технологічна діяльність: готовність застосовувати кваліфіковані методологічні 

підходи до моделювання сортів, систем захисту сортів, прийомів і технологій виробництва 

продукції рослинництва. 

ОПК 8 

ФК 14 Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості вихідного та 

селекційного матеріалів у лабораторних умовах і в умовах виробництва. 

ОПК 8 

ФК 15 Уміння представляти результати звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень. ОПК 8 

ФК 1 Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері. ОПК 9 

ФК 8 Проектно-технологічна діяльність: готовність застосовувати кваліфіковані методологічні 

підходи до моделювання сортів, систем захисту сортів, прийомів і технологій виробництва 

продукції рослинництва. 

ОПК 9 

ФК 14 Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості вихідного та 

селекційного матеріалів у лабораторних умовах і в умовах виробництва. 

ОПК 9 

ФК 15 Уміння представляти результати звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень. ОПК 9 

ЗК 12 Прагнення до збереження навколишнього середовища. ОПК 10 

ФК 1 Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері. ОПК 10 

ФК 17 Здатність розуміти сутність сучасних проблем агрономії, науково-технічну політику в межах 

виробництва екологічно-безпечної продукції рослинництва. 

ОПК 10 

ФК 18 Володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами створення сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов. 

ОПК 10 



ЗК 9 Здатність учитися і бути сучасно навченим. ОПК 11 

ФК 1 Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері. ОПК 11 

ФК 5 Здатність застосовувати знання законодавства і державних стандартів України. ОПК 11 

ФК 7 Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва. ОПК 11 

ФК 14 Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості матеріалів у 

лабораторних умовах і в умовах виробництва. 

ОПК 11 

ЗК 3 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. ОПК 12 

ФК 5 Здатність застосовувати знання законодавства і державних стандартів України. ОПК 12 

ФК 6 Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. ОПК 12 

ФК 12 Здатність використовувати знання й практичні навички щодо експлуатації, обслуговування і 

контролю працездатності. 

ОПК 12 

ЗК 4 Знання і розуміння предметної сфері та розуміння професії. ВЗК 1 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ВЗК 1 

ФК 5 Здатність застосовувати знання законодавства і державних стандартів України. ВЗК 1 

ФК 10 Здатність аналізувати існуючі процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси 

виробництва з використанням принципів ІТ-технологій. 

ВЗК 1 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ВПК 1 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. ВПК 1 

ЗК 12 Прагнення до збереження навколишнього середовища. ВПК 1 

ФК 9 Здатність обґрунтовувати завдання досліджень, обирати методи експериментальної роботи, 

інтерпретувати та представляти результати наукових експериментів, впроваджувати їх у 

виробництво. 

ВПК 1 

ФК 11 Здатність використовувати знання й практичні навички щодо техніко-економічного 

обґрунтування вибору сировини, устаткування технологічних об’єктів та оптимізації їх 

функціонування. 

ВПК 1 

ФК 17 Здатність розуміти сутність сучасних проблем агрономії, науково-технічну політику в межах 

виробництва екологічно-безпечної продукції рослинництва 

ВПК 1 

ЗК 8 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ВПК 2 



ФК 8 Проектно-технологічна діяльність: готовність застосовувати кваліфіковані методологічні 

підходи до моделювання сортів, систем захисту сортів, прийомів і технологій виробництва 

продукції рослинництва. 

ВПК 2 

ФК 9 Здатність обгрунтовувати завдання досліджень, обирати методи експериментальної роботи 

інтерпритувати та представляти результати наукових експериментів та впроваджувати їх у 

виробництво. 

ВПК 2 

ФК 19 Володіти методами ведення селекційного процесу, методами оцінки вихідного і селекційного 

матеріалу, прийомами виробництва насіння с.-г. культур. 

ВПК 2 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ВПК 3 

ФК 4 Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних 

інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань. 

ВПК 3 

ФК 13 Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного 

застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей 

селекційного матеріалу. 

ВПК 3 

ФК 14 
Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості селекційного 

матеріалу у лабораторних умовах і в умовах виробництва. 

ВПК 3 

ЗК 8 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ВПК 4 

ФК 8 Проектно-технологічна діяльність: готовність застосовувати кваліфіковані методологічні 

підходи до моделювання сортів, систем захисту сортів, прийомів і технологій виробництва 

продукції рослинництва. 

ВПК 4 

ФК 9 Здатність обгрунтовувати завдання досліджень, обирати методи експериментальної роботи 

інтерпритувати та представляти результати наукових експериментів та впроваджувати їх у 

виробництво. 

ВПК 4 

ФК 19 Володіти методами ведення селекційного процесу, методами оцінки вихідного і селекційного 

матеріалу, прийомами виробництва насіння с.-г. культур. 

ВПК 4 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ВПК 1 

ЗК 9 Здатність учитися і бути сучасно навченим. ВПК 1 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. ВПК 1 

ФК 4 Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних ВПК 1 



інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань. 

ФК 7 Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва. ВПК 1 

ФК 14 Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості селекційного 

матеріалу у лабораторних умовах і в умовах виробництва. 

ВПК 1 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ВПК 2 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. ВПК 2 

ФК 7 Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва. ВПК 2 

ФК 9 Здатність обгрунтовувати завдання досліджень, обирати методи експериментальної роботи 

інтерпритувати та представляти результати наукових експериментів та впроваджувати їх у 

виробництво. 

ВПК 2 

ФК 14 Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості селекційного 

матеріалу у лабораторних умовах і в умовах виробництва. 

ВПК 2 

ФК 20 Здатність самостійно організовувати та проводити наукові дослідження з використанням 

загальноприйнятих методів і стандартів аналізу генетичного матеріалу. 

ВПК 2 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ВПК 3 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. ВПК 3 

ФК 1 Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері. ВПК 3 

ФК 4 Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних 

інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань. 

ВПК 3 

ФК 7 Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва. ВПК 3 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ВПК 4 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. ВПК 4 

ФК 4 Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних 

інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань. 

ВПК 4 

ФК 7 Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва. ВПК 4 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. П 

ЗК 4 Знання і розуміння предметної сфері та розуміння професії. П 

ЗК 5 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово. П 



ЗК 6 Здатність спілкуватись іншими мовами. П 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. П 

ЗК 8 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. П 

ЗК 9 Здатність учитися і бути сучасно навченим. П 

ФК 1 Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній сфері. П 

ФК 5 Здатність застосовувати знання законодавства і державних стандартів України. П 

ФК 6 Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. П 

ФК 10 Здатність аналізувати існуючі процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси 

виробництва з використанням принципів ІТ-технологій. 

П 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними  компонентами освітньої 

програми 
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Відповідність програмних результатів навчання (ПРН) компонентам освітньої програми 
 

Шифр 

програмних 

результатів 

навчання 

Програмні результати навчання 
Компоненти 

ОП 

ПРН 1 Здатність підбирати та розробляти схеми селекційно-генетичних досліджень. ОПК 1 

ПРН 2 Уміння користуватись комп'ютерними базами даних інформаційної системи „Генофонд» та 

добирати молекулярні маркери для ідентифікації сортів. 

ОПК 2  
ВПК 2 (Блок 1) 

ПРН 3 Уміння добирати генетичні маркери для ідентифікації сортів  ОПК 3 

ПРН 4 Уміння використовувати принципи системного аналізу для обробки експериментальних даних ОПК 4 

ПРН 5 Уміння формувати бази даних результатів генетичних і селекційних експериментів та здатність 

добирати методи цілеспрямованого пошуку локальних пошкоджень в геномі для отримання та 

ідентифікації мутацій певних генів. 

ОПК 5 

ПРН 6 Здатність використовувати внутрішньовидову та віддалену гібридизацію, мутагенез при 

створенні сортів рослин, стійких до хвороб. 

ОПК 6 

ПРН 7 Здатність здійснювати закладання всіх видів селекційних розсадників та проводити 

сортовипробування сортів і гібридів польових (технічних та олійних) культур. 

ОПК 7 

ПРН 8 Уміти підбирати вихідний матеріал для ведення селекційної роботи за певними напрями 

селекції окремих овочевих культур. 

ОПК 8 

ПРН 9 Здатність добирати методи оцінки вихідного та селекційного матеріалу, проводити добір в 

залежності від задач селекції. 

ОПК 9 

ПРН 10 Уміти використовувати генетико-статистичні методи розрахунку пластичності і адаптивного 

потенціалу селекційного матеріалу. 

ОПК 10 

ПРН 11 Уміти користуватися каталогами НД, нормативно-технічною документацією і визначати якісну 

градацію продукції рослинництва залежно від її основних властивостей. 

ОПК 11 

ПРН 12 Уміти використовувати знання законів про охорону праці при організації безпечної та здорової ОПК 12 



роботи, навчально-виховного процесу згідно свого фахового спрямування. 

ПРН 13 Володіти методами впливу на регулювання біохімічних процесів у рослинах. ВПК 1 (Блок 1) 

ПРН 14 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, програмні і комп’ютерні засоби для 

обробки вихідного і селекційного матеріалу. 

ВПК 3 (Блок 1) 

ПРН 15 Уміння вести первинне і репродукційне насінництво овочевих і кормових культур ВПК 4 (Блок 1) 

ПРН 16 Уміння описувати та працювати з основними комп’ютерними програмами для генетичного 

аналізу 

ВПК 1 (Блок 2) 

ПРН 17 Здатність використовувати гени розвитку в селекції на адаптивність нта якість ВПК 2 (Блок 2) 

ПРН 18 Здатність описувати філогенетичні дерева. ВПК 3 (Блок 2) 

ПРН 19 Уміння застосовувати методи маркер-асоційованої селекції та геномної селекції рослин. ВПК 4 (Блок 2) 

ПРН 20 Уміння підбирати, систематизувати, опрацьовувати і використовувати необхідну інформацію, 

вільно користуватися інформаційними базами. 
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