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ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене звання, 

займана посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропонуються 

зміни 

Попередня 

редакція розділу 

Зміни, що 

пропонуються 
Нова редакція розділу ОП 

Приміт-

ки 

Олійник 

Вікторія 

Сергіївна 

 

 

 

Різниченко 

Ганна 

Сергіївна 

Роботодавець 

 

 

 

 

 

Здобувач освіти 

Агрохімік 

агропромхолдингу 

«Астарта-Київ» 

 

 

 

Голова Ради 

студентського 

самоврядування 

агрономічного 

факультету 

3.4 

Особливості 

програми 

Відсутня 

інформація щодо 

дуальної форми 

навчання 

Додати до 

підрозділу 

«практична 

складова 

програми» 

Програмою передбачається 

можливість набуття здобувачами 

практичних навиків за дуальною формою 

освіти, яка передбачає навчання на 

робочому місці на підприємствах, в 

установах та організаціях для набуття 

певної кваліфікації обсягом від 15 до 

60 % загального обсягу освітньої 

програми на основі договору. Навчання 

на робочому місці передбачає виконання 

посадових обов’язків відповідно до 

трудового договору. Дуальна освіта 

здійснюється на підставі договору між 

закладом вищої освіти та роботодавцем 

(підприємством, установою, організацією 

тощо), що передбачає: 

- порядок працевлаштування 

здобувача вищої освіти та оплати його 

праці;  

- обсяг та очікувані результати 

навчання здобувача вищої освіти на 

робочому місці;  

- зобов’язання закладу вищої освіти та 

роботодавця в частині виконання 

Урахо-

вано 



здобувачем вищої освіти індивідуального 

навчального плану на робочому місці;  

- порядок оцінювання результатів 

навчання, здобутих на робочому місці. 

Мирошниченко 

Микола 

Миколайович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боровик Сергій 

Олександрович 

Роботодавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випускник 

Голова Ради 

роботодавців 

агрономічного 

факультету 

Харківського НАУ 

ім. В.В. Докучаєва, 

заступник директора 

ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та 

агрохімії імені 

О.Н. Соколовського», 

член-кор. НААН, 

доктор біологічних 

наук; 

 

Голова Ради 

випускників 

агрономічного 

факультету 

Харківського НАУ 

ім. В.В. Докучаєва, 

головний агроном 

СТОВ «Колос 2000», 

с. Тернова, 

Чугуївський район, 

Харківська область; 

4.1 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

Відсутні шифри 

посад за якими 

може бути 

працевлаштован

ий випускник 

Ввести шифри 

посад 

випускник може працевлаштуватися 

на посади з наступними професійними 

назвами робіт: (1221.1) головний 

агроном, (1221.1) головний агроном із 

захисту рослин, (1221.1) головний 

агрохімік, (1221.2) завідувач 

господарства підсобного сільського, 

(1221.2) керуючий відділенням, (1221.2) 

керуючий дільницею 

(сільськогосподарською), (2213.2) 

агроном, (2213.2) агроном аеродрому, 

(2213.2) агроном з насінництва, (2213.2) 

агроном із захисту рослин, (2213.2) 

агроном-інспектор, (2213.2) агрохімік, 

(2213.2) ґрунтознавець, (2213.2) фахівець 

із агрохімії та ґрунтознавства, (2213.2) 

фахівець із селекції та генетики 

сільськогосподарських культур, (3212) 

агроном відділення (бригади, 

сільськогосподарської дільниці, ферми, 

цеху), (3212) агротехнік, (3212) технік-

агрохімік, (3212) технік-ґрунтознавець, 

(3212) технолог із агрономії, (3212) 

фахівець з плодоовочівництва і 

виноградарства, (3213) фахівець з 

організації та ведення фермерського 

господарства, (3491) лаборант наукового 

підрозділу (інші сфери (галузі) наукових 

досліджень), (6111) ефіроолійник, (6111) 

овочівник, (6111) плодоовочівник, (6111) 

рисівник, (6111) тютюнник, (6112) 

виноградар, (6112) садовод, (6112) 

хмеляр, (6113) грибовод, (6113) 

квітникар, (6113) озеленювач, (6113) 

садівник, (6131) робітник фермерського 

господарства, (6131) фермер. 

Урахо-

вано  



Мирошниченко 

Микола 

Миколайович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криворученко 

Роман 

Володимирович 

 

 

 

 

 

Куц Олександр 

Володимирович 

Роботодавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПП 

 

 

 

 

 

 

 

Роботодавець 

 

Голова Ради 

роботодавців 

агрономічного 

факультету 

Харківського НАУ 

ім. В.В. Докучаєва, 

заступник директора 

ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та 

агрохімії імені 

О.Н. Соколовського», 

член-кор. НААН, 

доктор біологічних 

наук 

 

Кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри 

генетики, селекції та 

насінництва ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва 

 

 

Заступник директора 

Інституту овочівництва 

і баштанництва НААН, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук 

6. Програмні 

компетентності 

В ОП програмні 

компетентності 

не в повній мірі 

відповідають 

Стандарту вищої 

освіти 

Привести у 

відповідність 

до Стандарту 

вищої освіти 

програмні 

компетентності 

6.1. Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК.01 Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми з агрономії, що передбачає 

застосування теорій та методів 

відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

6.2. Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК.01 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. 

ЗК.02 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 активного 

відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

ЗК.03 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК.04 Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК.05 Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК.06 Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК.07 Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК.08 Навички здійснення безпечної 

діяльності. 

Урахова

но 



ЗК.09 Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК.10 Здатність працювати в команді. 

ЗК.11 Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

6.3. Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) 

СК.01 Здатність використовувати базові 

знання основних підрозділів аграрної 

науки (рослинництво, землеробство, 

селекція та насінництво, агрохімія, 

плодівництво, овочівництво, 

ґрунтознавство, кормовиробництво, 

механізація в рослинництві, захист 

рослин). 

СК.02 Здатність вирощувати, 

розмножувати сільськогосподарські 

культури та здійснювати технологічні 

операції з первинної переробки і 

зберігання продукції. 

СК.03 Знання та розуміння основних 

біологічних і агротехнологічних 

концепцій, правил і теорій, пов’язаних із 

вирощуванням сільськогосподарських та 

інших рослин. 

СК.04 Здатність застосовувати знання та 

розуміння фізіологічних процесів 

сільськогосподарських рослин для 

розв’язання виробничих технологічних 

задач. 

СК.05 Здатність оцінювати, 

інтерпретувати й синтезувати теоретичну 

інформацію та практичні, виробничі і 

дослідні дані у галузях 

сільськогосподарського виробництва. 

СК.06 Здатність застосовувати методи 

статистичної обробки дослідних даних, 

пов’язаних з технологічними та 

селекційними процесами в агрономії. 

СК.07 Здатність науково обґрунтовано 



використовувати добрива та засоби 

захисту рослин з урахуванням їх хімічних 

і фізичних властивостей та впливу на 

навколишнє середовище. 

СК.08 Здатність розв’язувати широке 

коло проблем та задач у процесі 

вирощування сільськогосподарських 

культур шляхом розуміння їх біологічних 

особливостей та використання як 

теоретичних, так і практичних методів. 

СК.09 Здатність управляти комплексними 

діями або проектами, відповідальність за 

прийняття рішень у конкретних 

виробничих умовах. 

Мирошниченко 

Микола 

Миколайович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криворученко 

Роман 

Володимирович 

 

 

 

 

 

Куц Олександр 

Володимирович 

Роботодавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПП 

 

 

 

 

 

 

 

Роботодавець 

 

Голова Ради 

роботодавців 

агрономічного 

факультету 

Харківського НАУ 

ім. В.В. Докучаєва, 

заступник директора 

ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та 

агрохімії імені 

О.Н. Соколовського», 

член-кор. НААН, 

доктор біологічних 

наук 

 

Кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри 

генетики, селекції та 

насінництва ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва 

 

 

Заступник директора 

Інституту овочівництва 

і баштанництва НААН, 

7. Програмні 

результати 

навчання 

В ОП програмні 

результати 

навчання не в 

повній мірі 

відповідають 

Стандарту вищої 

освіти 

Привести у 

відповідність 

до Стандарту 

вищої освіти 

програмні 

результати 

навчання 

7.1. Загальні (універсальні) програмні 

результати навчання (ЗПРН) 

ЗПРН.01 Аналізувати основні етапи і 

закономірності історичного розвитку для 

формування громадської позиції. 

ЗПРН.02 Прагнути до самоорганізації та 

самоосвіти. 

ЗПРН.03 Обговорювати і пояснювати 

основи, що сприяють розвитку загальної 

політичної культури та активності, 

формуванню національної гідності й 

патріотизму, соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей, знання 

економіки й права. 

ЗПРН.04 Порівнювати та оцінювати 

сучасні науково-технічні досягнення у 

галузі агрономії. 

ЗПРН.05 Проводити літературний пошук 

українською та іноземною мовами та 

аналізувати отриману інформацію. 

7.2. Спеціальні (фахові) програмні 

результати навчання (СПРН) 

СПРН.01 Демонструвати знання й 

розуміння фундаментальних дисциплін в 

обсязі, необхідному для володіння 

відповідними навичками в галузі 

Урахо-

вано 



доктор 

сільськогосподарських 

наук 

агрономії. 

СПРН.02 Демонструвати знання і 

розуміння принципів фізіологічних 

процесів рослин в обсязі, необхідному 

для освоєння фундаментальних та 

професійних дисциплін. 

СПРН.03 Володіти статистичними 

методами опрацювання даних в 

агрономії. 

СПРН.04 Володіти на операційному рівні 

методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, а також 

культивування об’єктів і підтримання 

стабільності агроценозів із збереженням 

природного різноманіття. 

СПРН.05 Аналізувати та інтегрувати 

знання із загальної та спеціальної 

професійної підготовки в обсязі, 

необхідному для спеціалізованої 

професійної роботи у галузі агрономії. 

СПРН.06 Ініціювати оперативне та 

доцільне вирішення виробничих проблем 

відповідно до зональних умов. 

СПРН.07 Проектувати й організовувати 

технологічні процеси вирощування 

насіннєвого матеріалу 

сільськогосподарських культур 

відповідно до встановлених вимог. 

СПРН.08 Проектувати та організовувати 

заходи вирощування високоякісної 

сільськогосподарської продукції та 

відповідно до чинних вимог. 

СПРН.09 Інтегрувати й удосконалювати 

виробничі процеси вирощування 

сільськогосподарської продукції 

відповідно до чинних вимог. 

СПРН.10 Планувати економічно вигідне 

виробництво сільськогосподарської 

продукції. 

СПРН.11 Організовувати результативні і 



безпечні умови роботи. 

Олійник 

Вікторія 

Сергіївна 

 

Леус Віталій 

Володимирович 

Роботодавець 

 

 

 

Роботодавець 

Агрохімік 

агропромхолдингу 

«Астарта-Київ»  

 

Головний агроном 

ТОВ «Харківська 

фруктова компанія», 

кандидат 

сільськогосподарськи

х наук, доцент 

7. Програмні 

результати 

навчання 

В ОП відсутні  

програмні 

результати 

навчання, 

набуття яких 

забезпечує 

виробнича 

практика 

Додати перелік 

програмних 

результатів 

навчання, 

набуття яких 

забезпечує 

виробнича 

практика 

7.3. Програмні результати навчання 

виробничої практики 

ЗПРН.03 Обговорювати і пояснювати 

основи, що сприяють розвитку загальної 

політичної культури та активності, 

формуванню національної гідності й 

патріотизму, соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей, знання 

економіки й права. 

ЗПРН.04 Порівнювати та оцінювати 

сучасні науково-технічні досягнення у 

галузі агрономії. 

ЗПРН.05 Проводити літературний пошук 

українською та іноземною мовами та 

аналізувати отриману інформацію. 

СПРН.01 Демонструвати знання й 

розуміння фундаментальних дисциплін в 

обсязі, необхідному для володіння 

відповідними навичками в галузі 

агрономії. 

СПРН.02 Демонструвати знання і 

розуміння принципів фізіологічних 

процесів рослин в обсязі, необхідному 

для освоєння фундаментальних та 

професійних дисциплін. 

СПРН.03 Володіти статистичними 

методами опрацювання даних в 

агрономії. 

СПРН.04 Володіти на операційному рівні 

методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, а також 

культивування об’єктів і підтримання 

стабільності агроценозів із збереженням 

природного різноманіття. 

СПРН.05 Аналізувати та інтегрувати 

знання із загальної та спеціальної 

професійної підготовки в обсязі, 

необхідному для спеціалізованої 

професійної роботи у галузі агрономії. 

Урахо-

вано 



СПРН.06 Ініціювати оперативне та 

доцільне вирішення виробничих проблем 

відповідно до зональних умов. 

СПРН.07 Проектувати й організовувати 

технологічні процеси вирощування 

насіннєвого матеріалу 

сільськогосподарських культур 

відповідно до встановлених вимог. 

СПРН.08 Проектувати та організовувати 

заходи вирощування високоякісної 

сільськогосподарської продукції та 

відповідно до чинних вимог. 

СПРН.09 Інтегрувати й удосконалювати 

виробничі процеси вирощування 

сільськогосподарської продукції 

відповідно до чинних вимог. 

СПРН.10 Планувати економічно вигідне 

виробництво сільськогосподарської 

продукції. 

СПРН.11 Організовувати результативні і 

безпечні умови роботи. 

Михайленко 

Вікторія 

Олександрівна 

 

Різниченко 

Ганна 

Сергіївна 

Молоді 

викладачі, 

здобувачі освіти 

 

Здобувачі освіти 

Голова Ради молодих 

учених агрономічного 

факультету  

 

Голова Ради 

студентського 

самоврядування 

агрономічного 

факультету 

2.1 Перелік 

компонент 

ОПП 

1. В ОПП 

дисципліни 

загальної і 

професійної 

підготовки 

вибіркового 

блоку даються 

одним переліком 

в розрізі 

спеціалізацій. 

2. Число 

вибірковим 

дисциплін 

бажано 

збільшити 

1. Розмежувати 

компоненти 

загальної 

підготовки і 

професійної 

підготовки 

вибіркового 

блоку 

дисциплін 

2. Збільшити 

перелік ОК  

вибіркового 

блоку 

дисциплін 

3. 

Рекомендувати 

блоки 

вибіркових 

дисциплін 

1. Виділено дві групи вибіркових 

дисциплін: загальної і професійної 

підготовки. 

2. Загальний перелік вибіркових 

дисциплін складає: 

- загальної підготовки -11 

- професійної -72   

3. Вибіркові дисципліни професійної 

підготовки виділені в блоки за освітніми 

траєкторіями. 

Урахо-

вано 



професійної 

підготовки 

здобувачів за 

освітніми 

траєкторіями 

Різниченко 

Ганна 

Сергіївна 

 

 

 

Олійник 

Вікторія 

Сергіївна 

 

Боровик Сергій 

Олександрович 

Здобувачі освіти 

 

 

 

 

 

Роботодавець 

 

 

 

Випускник 

 

Голова Ради 

студентського 

самоврядування 

агрономічного 

факультету 

 

Агрохімік 

агропромхолдингу 

«Астарта-Київ» 

 

Голова Ради 

випускників 

агрономічного 

факультету 

Харківського НАУ 

ім. В.В. Докучаєва, 

головний агроном 

СТОВ «Колос 2000», 

с. Тернова, 

Чугуївський район, 

Харківська область; 

2.1. Перелік 

компонент 

ОПП 

В ОПП 

тривалість 

виробничої 

практики 

складає 12 

кредитів ЄКТС, 

що не зовсім 

достатньо для 

опанування і 

набуття 

практичного 

агрономічного 

досвіду 

здобувачами 

Збільшити 

тривалість 

виробничої 

практики 

Тривалість виробничої практики 

збільшено до 16 кредитів ЄКТС 

Урахо-

вано 

Мирошниченко 

Микола 

Миколайович 

 

 

 

 

 

 

Куц Олександр 

Володимирович 

 

 

 

Роботодавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботодавець 

 

 

 

 

Заступник директора 

ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та 

агрохімії імені 

О.Н. Соколовського», 

член-кор. НААН, 

доктор біологічних 

наук 

 

Заступник директора 

Інституту 

овочівництва і 

баштанництва НААН, 

доктор 

2.1. Перелік 

компонент 

ОПП 

Здобувачі 

спеціальності 

201 «Агрономія» 

не в належній 

мірі можуть 

оформляти 

результати 

досліджень, 

презентувати їх 

перед колегами 

1.Посилити 

практику 

самостійної 

підготовки 

здобувачами 

узагальнень 

результатів 

роботи з 

науковою 

літературою, 

наукових 

досліджень, 

розробки 

різного роду 

1. Ввести до переліку ОК таку форму 

самостійної роботи здобувачів як 

курсовий проект з наступних дисциплін: 

Охорона ґрунтів, Землеробство, 

Рослинництво, Овочівництво, Селекція 

рослин та основи насінництва, Система 

застосування добрив. 

2. Ввести підсумковий контроль у вигляді 

підготовки і захисту кваліфікаційної 

роботи. 

Урахо-

вано 



 

 

 

Кобизєва Любов 

Никифорівна 

 

 

 

Роботодавець 

 

сільськогосподарськи

х наук  

 

Директор Інституту 

рослинництва 

ім. В.Я. Юр’єва НААН, 

член-кореспондент 

НААН, доктор 

сільськогосподарських 

наук, старший 

науковий 

співробітник;; 

агрономічних 

проектів.  

2. Змінити 

форму 

підсумкового 

контролю з 

тестового 

іспиту на 

захист 

кваліфікаційної 

роботи згідно 

Стандарту. 

 
 
 

Декан агрономічного факультету           О. Романов     

Гарант освітньої програми                    В. Дегтярьов    


