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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 

Примітк

и 

Куц  

Олександр 

Володимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крохін 

Станіслав 

Васильович 

 

 

 

 

 

Скоромний 

Сергій 

Роботодавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПП 

 

 

 

 

 

 

 

Роботодавець 

 

Заступник директора 

Інституту овочівництва 

і баштанництва НААН, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри 

ґрунтознавства ХНАУ 

ім. В.В.Докучаєва  

 

 

Менеджер по 

продукту, живлення 

рослин ТОВ «АГРІІ 

6. Програмні 

компетентності 

В ОП програмні 

компетентності 

змістовно 

повторюють 

одна одну 

Провести 

редагування і 

узагальнення 

компетентностей 

здобувачів 

6.1. Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК.01 Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі аграрних наук та 

продовольства, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення 

нових цілісних наукових знань та/або 

професійної практики. 
6.2. Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК.01 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК.02 Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

ЗК.03 Здатність розробляти проекти та 

управляти ними. 

6.3. Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) 

СК.01 Здатність виконувати оригінальні 

дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання в 

агрономії та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах і можуть 

бути опубліковані у провідних наукових 

виданнях з сільськогосподарських наук та 

суміжних галузей. 

СК.02 Здатність застосовувати сучасні 

Урахо-

вано 



Васильович 

 

 

 

Михайленко 

Вікторія 

Олександрівна 

 

 

 

 

 

 

Молоді 

викладачі, 

здобувачі освіти 

 

УКРАЇНИ», кандидат 

сільськогосподарських 

наук 

 

 

Голова Ради молодих 

учених агрономічного 

факультету  

 

інформаційні технології, бази даних та 

інші електронні ресурси, спеціалізоване 

програмне забезпечення у науковій та 

навчальній діяльності. 

СК.03 Здатність здійснювати науково-

педагогічну діяльність у вищій освіті. 

СК.04 Здатність дотримуватись етики 

досліджень, а також правил академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях 

та науково-педагогічній діяльності. 

СК.05 Здатність володіти інформацією 

щодо сучасного стану і тенденцій 

розвитку світових і вітчизняних 

агротехнологій вирощування 

сільськогосподарських культур. 

СК.06 Здатність до встановлення 

природних передумов застосування 

конкретних методів і модифікацій  

досліджень, вибору раціональної 

методики польових і лабораторних 

досліджень та оцінки необхідної точності 

вимірювань і якості кінцевих результатів. 
Куц  

Олександр 

Володимирович 

 

 

 

 

 

Крохін 

Станіслав 

Васильович 

 

 

 

Скоромний 

Сергій 

Васильович 

 

Роботодавець 

 

 

 

 

 

 

 

НПП 

 

 

 

 

 

Роботодавець 

 

 

 

Заступник директора 

Інституту овочівництва 

і баштанництва НААН, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук  

 

 

Кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри 

ґрунтознавства ХНАУ 

ім. В.В.Докучаєва  

 

Менеджер по 

продукту, живлення 

рослин ТОВ «АГРІІ 

УКРАЇНИ», 

7. Програмні 

результати 

навчання 

В ОП наводиться 

дуже великий 

перелік ПРН, які 

часто змістовно 

повторюються  

Узагальнити і 

зменшити перелік 

ПРН  

7.Програмні результати навчання 

(ПРН) 

ПРН.01 Мати передові концептуальні та 

методологічні знання з агрономії та на 

межі предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних 

досліджень на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення 

інновацій. 

ПРН.02 Вільно презентувати та 

обговорювати результати досліджень, 

наукові та прикладні проблеми 

агропромислового виробництва 

державною мовою, кваліфіковано 

відображати результати досліджень у 

наукових публікаціях у провідних 

Урахо-

вано 



 

 

 

 

 

Михайленко 

Вікторія 

Олександрівна 

 

 

 

 

 

 

Молоді 

викладачі, 

здобувачі освіти 

 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук 

 

Голова Ради молодих 

учених агрономічного 

факультету  

 

міжнародних наукових виданнях. 

Професійно презентувати результати 

власних досліджень на вітчизняних та 

міжнародних наукових конференціях, 

семінарах, використовувати іноземну 

мову у науковій, освітній та інноваційній 

діяльності. 

ПРН.03 Формулювати і перевіряти 

гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків результати 

теоретичного аналізу, експериментальних 

досліджень і математичного та/або 

комп’ютерного моделювання, наявні 

літературні дані. 

ПРН.04 Розробляти та досліджувати 

концептуальні, математичні і 

комп’ютерні моделі процесів і систем, 

ефективно використовувати їх для 

отримання нових знань та/або створення 

інноваційних продуктів а агрономії та 

дотичних міждисциплінарних напрямах. 

ПРН.05 Планувати і виконувати 

експериментальні та/або теоретичні 

дослідження з агрономії та дотичних 

міждисциплінарних напрямів з 

використанням сучасних інструментів, 

критично аналізувати результати власних 

досліджень і результати інших 

дослідників у контексті усього комплексу 

сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми. 

ПРН.06 Застосовувати сучасні 

інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, 

зокрема, статистичні методи аналізу 

даних великого обсягу та/або складної 

структури, спеціалізовані бази даних та 

інформаційні системи. 

ПРН.07 Розробляти та реалізовувати 

наукові та/або інноваційні проекти, які 



дають можливість переосмислити наявне 

та створити нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати 

значущі наукові та технологічні 

проблеми агрономії з дотриманням норм 

академічної етики і врахуванням 

соціальних, економічних, екологічних та 

правових аспектів. 

ПРН.08 Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи аграрних наук, а 

також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях у 

сфері агрономії та у викладацькій 

практиці. 

Шевченко 

Микола 

Вікторович 

 

 

 

 

 

 

Рожков 

Артур 

Олександрович 

 

 

НПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПП 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

землеробства ім. 

О.М.Можейка ХНАУ 

ім. В.В.Докучаєва 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

 

 

Завідувач кафедри 

рослинництва ХНАУ 

ім. В.В.Докучаєва 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

2.1. Перелік 

компонент 

ОПП 

В ОНП бажано 

було б ввести 

здачу 

кваліфікаційного 

іспиту в 

останньому 

семестрі перед 

захистом 

дисертаційної 

роботи 

Ввести 

кваліфікаційний 

іспит 

Введено кваліфікаційний іспит в 

останньому семестрі підготовки 

Урахо-

вано 

 

 

Декан агрономічного факультету  _______________ О. Романов     

Гарант освітньої програми  _____________________ В. Дегтярьов   


