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ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене звання, 

займана посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропонують-

ся зміни 

Попередня 

редакція розділу 

Зміни, що 

пропонують-

ся 

Нова редакція розділу ОП 
Приміт-

ки 

Члени проектної 

групи 

 

 

 

 

Різниченко 

Ганна Сергіївна 

НПП 

 

 

 

 

 

Здобувач освіти 

Харківський НАУ 

ім. В.В. Докучаєва 

 

 

 

 

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 здобувачем вищої освіти 

індивідуального навчального плану на робочому 

місці;  

- порядок оцінювання результатів навчання, 

здобутих на робочому місці. 

Урахо-

вано  

Попов Сергій Роботодавець Керівник відділу 6. Програмні В ОП програмні Привести у 6.1. Інтегральна компетентність (ІК) Урахо-



Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огурцов Євгеній 

Миколайович 

 

 

 

 

 

Скоромний 

Сергій 

Васильович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПП 

 

 

 

 

 

 

Роботодавець 

рослинництва та 

сортовивчення 

Інституту 

рослинництва 

ім. В.Я. Юр’єва, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

 

 

Кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри 

рослинництва ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва  

 

 

Продукт-менеджер 

ТОВ «Agrii Ukraine», 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент 

компетентно

сті 

компетентності не 

в повній мірі 

відповідають 

Стандарту вищої 

освіти 

відповідність 

до Стандарту 

вищої освіти 

програмні 

компетентно

сті 

ІК.01 Здатнiсть розв’язувати складнi задачі i 

проблеми у сфері агрономії під час здійснення 

професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

6.2. Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК.01 Здатнiсть до абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу.  

ЗК.02 Здатнiсть діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). ЗК.03 Здатнiсть виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК.04 Здатнiсть працювати в міжнародному 

контексті. 

ЗК.05 Здатнiсть розробляти проекти та управляти 

ними.  

ЗК.06 Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

6.3. Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК.01 Здатнiсть керувати колективом, 

забезпечувати розвиток персоналу, толерантно 

сприймати соціальні, етнічні та культурні 

відмінності. 

СК.02 Здатнiсть аналізувати та оцінювати сучасні 

проблеми, перспективи розвитку та науково-

технічну політику в сфері агрономії. 

СК.03 Здатнiсть створювати нові технології та 

застосовувати сучасні технології агрономії, 

враховуючи їх особливості та користуючись 

передовим досвідом їх впровадження, розробляти 

наукові основи технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. 

СК.04 Здатність оцінювати придатність земель для 

вирощування сільськогосподарських культур з 

урахуванням вимог щодо забезпечення кількості та 

якості продукції.  

СК.05 Здатнiсть розв’язувати складнi задачі у 

широких або мультидисциплiнарних контекстах на 

основі спеціалізованих концептуальних знань, що 

включають сучасні наукові здобутки у сфері 

вано 



агрономії. 

СК.06 Здатнiсть презентувати результати 

професійної та наукової діяльності фахівцям i 

нефахівцям.  

СК.07 Здатність самостійно організовувати та 

проводити наукові дослідження з використанням 

загальноприйнятих методів i стандартів ґрунтових i 

рослинних зразків.  

СК.08 Здатнiсть до розробки та викладання 

навчальних дисциплін у закладах вищої та фахової 

передвищої освіти. 

Попов Сергій 

Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огурцов Євгеній 

Миколайович 

 

 

 

 

 

Скоромний 

Сергій 

Васильович 

Роботодавець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПП 

 

 

 

 

 

 

Роботодавець 

 

Керівник відділу 

рослинництва та 

сортовивчення 

Інституту 

рослинництва 

ім. В.Я. Юр’єва, 

доктор 

сільськогосподарських 

наук, професор 

 

 

Кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри 

рослинництва ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва  

 

 

Продукт-менеджер 

ТОВ «Agrii Ukraine», 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент 

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. Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН.01 Використовувати методологію наукових 

досліджень, спеціальні методи та інструменти 

експериментальних досліджень, сучасні методи 

обробки даних для розв’язання складних задач 

агрономії.  

ПРН.02 Інтегрувати знання з різних галузей для 

розв’язання складних теоретичних та/або 

практичних задач i проблем агрономії.  

ПРН.03 Розробляти i реалізовувати економічно 

значущі виробничі i дослідницькі проекти в сфері 

агрономії з урахуванням наявних ресурсів та 

обмежень, технічних, соціальних, правових та 

екологічних аспектiв. 

ПРН.04 Здійснювати пошук необхідної інформації 

та оцінювати її в науково-технічній літературі, 

аналізувати, обробляти та оцінювати цю 

інформацію.  

ПРН.05 Планувати i виконувати наукові i 

прикладні дослідження в сфері агрономії, 

аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.  

ПРН.06 Оцінювати та аналізувати сучасний 

асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів 

захисту рослин, продуктів біотехнологій з метою 

розробки науково обґрунтованих систем їхнього 

застосування.  

ПРН.07 Розробляти та реалізовувати проекти 

екологічно безпечних прийомів i технологій 

виробництва високоякісної продукції 

Урахо-

вано 



рослинництва з урахуванням особливостей 

агроландшафтів та економічної ефективності. 

ПРН.08 Управляти робочими процесами, які є 

складними, непередбачуваними, приймати 

ефективні рішення, оцінювати та порівнювати 

альтернативи, аналізувати ризики. 

ПРН.09 Вільно спілкуватися державною та 

іноземною мовами для обговорення результатів 

професійної діяльності, досліджень та 

інноваційних проектів у сфері аграрних наук та 

продовольства. 

ПРН.10 Здійснювати ефективне управління 

персоналом і ресурсами, забезпечувати 

професійний розвиток персоналу, об’єктивно 

оцінювати результати діяльності колективу та 

внесок його учасників до цих результатів. 

ПРН.11 Здійснювати бізнесове проектування та 

маркетингове оцінювання виконання i 

впровадження інноваційних розробок.  

ПРН.12 Добирати оптимальну стратегію 

господарювання в агрономії, у тому числі за 

нечіткості цілей та невизначеності умов. 

ПРН.13 Надавати консультації з питань 

інноваційних технологій в агрономії. 

 

 

Декан агрономічного факультету        О. Романов     

Гарант освітньої програми                 В. Дегтярьов    


