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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Перший (бакалаврський) рівень передбачає здобуття особою теоретичних 
знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання 
професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Освітньо-професійна програма (ОПП)  – система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 
ступеня вищої освіти. 

Компетентність визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 
певному рівні вищої освіти. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-
професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно 
оцінити та виміряти. 

Другий (магістерський) рівень має передбачати здобуття особою 
поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною 
спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або 
професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 
виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 
діяльності. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України «Про 
вищу освіту») така структура освітньої програми: 

1)  обсяг та термін навчання магістрів; 
2)  загальні компетенції; 
3)  професійні компетентності за спеціальністю; 
4)  перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей 

освітньої програми; 
5)  вимоги до структури навчальних дисциплін. 
Освітня програма використовується для: 

- проведення ліцензійної та акредитаційних експертиз на провадження 
освітньої діяльності зі спеціальності 201 «Агрономія» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, інспектування освітньої діяльності 
за спеціальністю;  

- складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 
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- формування індивідуальних планів студентів; 
- формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 
- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 
- атестації магістрів спеціальності 201  «Агрономія»; 
- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації;  
- професійної орієнтації здобувачів вищої освіти.  

Користувачі освітньої програми: 
- здобувачі вищої освіти, які навчаються в Одеському державному 

аграрному університеті (Університету); 
- викладачі Університету, які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 

201 «Агрономія»; 
- Екзаменаційна комісія спеціальності 201 «Агрономія»; 
- Приймальна комісія Університету. 
 

 

2. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 
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3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
 

1. Опис освітньо-професійної програми 
 

польових і овочевих культурагрономіїАгрономіяПСЗО  та скорочений термін навчання 
180 кредитів – 2 роки 10 місяців  УД01172726 2. Мета освітньо-професійної програми 

Метою ОПП за спеціальністю 201 «Агрономія» є підготовка 
висококваліфікованих фахівців ступеня бакалавр. Професійна підготовка передбачає 
формування таких навичок та вмінь, які дозволять бакалавру розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі агрономії 
або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної 
науки і характеризується певною невизначеністю умов. 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 
Предметна  
область  (галузь знань, 
спеціальність)  

Сільське господарство та продовольство; агрономія; 
рослинництво; землеробство; селекція  

Основний  
фокус освітньої 
програми і спеціалізації 

Акцент на глибоких знаннях в області агрономії, а також 
здатність їхнього застосування для організації вирощування, 
зберігання і розмноження польових культур, використання 
сучасних систем землеробства та інтенсивних технологій, 
технологій вирощування польових культур та проведення 
науково-дослідних робіт з даної тематики. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Спрямована на забезпечення теоретичної, практичної та 
наукової підготовки висококваліфікованих кадрів, які б 
набули глибоких міцних знань для виконання професійних 
завдань науково-дослідницького та інноваційного характеру 
в галузі агрономії, здатності до самостійної науково-
виробничої діяльності в умовах вищих навчальних закладів 
різних рівнів акредитації, в науково-дослідних установах та 
підприємствах аграрного профілю тощо. 

Особливості та 
відмінності 

Програма орієнтована на засвоєння методів догляду за 
посівами польових культур, використання сучасних 
технологій вирощування та опанування принципами 
отримання високих урожаїв з високою якістю основної 
продукції.   

4. Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та 
подальшого навчання 

Працевлаштування  Робота на аграрних підприємствах різних форм 
організації та спеціалізації агрономії, закладах комерційної 
діяльності з проведення консалтингових послуг, 
проектування вирощування польових культур; 
фітомоніторингові послуги.  
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Подальше навчання  
 

Продовження навчання для здобуття другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

 

Проведення лекційних, практичних та лабораторних 
занять, тренінгів; самостійна робота на основі підручників, 
навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації зі 
викладачами, підготовка бакалаврської роботи; організація 
круглих столів, семінарів; залучення студентів до участі в 
конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних заходах.  

Застосовуються інноваційні технології електронного 
навчання.  

Оцінювання 

Поточний та рубіжний контроль; захист курсових робіт 
(проектів), практик, кваліфікаційної роботи, складання  
іспитів та заліків з дисциплін загальної та професійної 
підготовки (у вигляді комп’ютерного тестування, письмово 
чи усно) 

Атестація проводиться у формі: 
- єдиного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 
- та публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної 

роботи 

Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми професійної діяльності у галузі агрономії або у процесі 
навчання, що передбачає застосування положень і методів 
відповідної науки і характеризується певною невизначеністю 
умов 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК2. Здатність до спілкування державною мовою, застосовуючи 
комунікативні навички та здатність працювати у колективі 
ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою, здатність до 
роботи в іншомовному середовищі 
ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності 
ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами 
ЗК7. Навички здійснення безпечної діяльності 
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації  з 
різних джерел 
ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

Фахові (спеціальні) 
компетентності (СК) 

СК 1. Здатність обирати та використовувати базові знання зі 
спеціалізованих підрозділів аграрної науки  
СК 2. Здатність практично використовувати навички з технологій 
вирощування насіннєвого матеріалу  польових культур 
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СК 3. Здатність демонструвати знання та розуміння основних 
біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, 
пов’язаних з польовими культурами 
СК 4.Уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних 
процесів польових культур для розв’язання виробничих 
технологічних задач 
СК 5. Оцінювання, інтерпретація і синтез теоретичної інформації 
та практичних виробничих і дослідних даних в області агрономії 
СК 6. Обчислювальні навички та навички обробки дослідних 
даних, пов’язаних з інформацією з агрономії 
СК 7. Уміння науково- обґрунтовано використовувати добрива та 
засоби захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних 
властивостей та впливу на навколишнє середовище 
СК 8.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт 
СК 9. Розуміння фундаментальних основ і використання 
практичних навичок вирощування польових культур 
СК 10. Здатність обирати та використовувати базові знання зі 
спеціалізованих підрозділів аграрної науки 

7. Програмні результати навчання 
ПРН1 методами збирання, обробки та інтерпретації результатів агрономічних досліджень;  
ПРН2 основними навичками науково-виробничої, організаційної та управлінської діяльності;  
ПРН3 здатністю до педагогічної та просвітницької діяльності в сфері агрономії; 
ПРН4 визначати культурні та дикоростучі рослини, їх фізіологічний стан;  
ПРН5 прогнозувати наслідки шкідливих для сільського господарства метеорологічних явищ на 
врожайність культур;  
ПРН6 визначати основні типи і різновиди ґрунтів, користуватися ґрунтовими картами та 
агрохімічними картограмами;  
ПРН7 користуватися геодезичними приладами при проведенні землеустрою;  
ПРН8 застосовувати статистичні методи аналізу результатів досліджень;  
ПРН9 складати схеми сівозмін, технологій обробітку ґрунту і захисту культур від шкідливих 
організмів;  
ПРН10 оцінювати якість польових робіт; 
ПРН11 проводити розрахунок доз добрив та хімічних меліорантів; 
ПРН12 складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур; 
ПРН13 розраховувати і складати робочі плани по періодам сільськогосподарських робіт; 
ПРН14 обирати і застосовувати раціональні форми і методи організації праці в агрономії; 
ПРН15 компонувати  оптимальні та ефективні ґрунтообробні та посівні агрегати у відповідності 
до агроландшафтів. 
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4. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

  
4.1. Розподіл змісту  освітньо-професійної програми за групами компонентів 

та циклами підготовки 
№ Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 

освіти 
обов’язкові 

компоненти ОПП 
вибіркові 

компоненти 
ОПП 

Всього за весь 
термін навчання 

1. Цикл загальної 
підготовки 

66  (27,5%) 12 (5%) 78 (32,5%) 

2. Цикл професійної 
підготовки 

113 (47,1%) 49 (20,4%) 162 (64,6%) 

Всього за весь термін 
навчання 

179 (74,6 %) 61 (25,4%) 240 (100%) 

 

 
4.2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Шифр Назва компоненти ОПП 
Кіль-
кість 
годин  

Кіль-
кість  

кредитів  

Форма 
контролю 

1. ОБОВЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

1.1. Цикл загальної підготовки (шифр – ЗО) 

ЗО 1. Історія України 90 3 іспит 

ЗО 2. Історія української культури 90 3 залік 

ЗО 3. Філософія 90 3 іспит 

ЗО 4. Іноземна мова (за фах. спрям) 210 7 залік  
іспит 

ЗО 5. Українська мова (за фахом спр.) 90 3 іспит 

ЗО 6. Ботаніка  240 8 залік  
іспит 

ЗО 7. Вища математика та статистика 120 4 залік 

ЗО 8. Фізика з основами біофізики рослин 120 4 іспит 

ЗО 9. Хімія 360 12 
залік 
залік 
іспит 

ЗО 10. Інформаційні системи і технології 90 3 залік 

ЗО 11. Екологія з основами радіобіології 120 4 залік 

ЗО 12. Генетика 120 4 іспит 

ЗО 13. Фізіологія рослин з основами біохімії 150 5 іспит 
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Шифр Назва компоненти ОПП 
Кіль-
кість 
годин  

Кіль-
кість  

кредитів  

Форма 
контролю 

ЗО14. Мікробіологія з основами вірусології 90 3 залік 

 Усього за циклом  1980 66  

1.2. Цикл професійної підготовки (шифр – ПО) 

ПО1 Агрометеорологія 90 3 залік 

ПО2 Агрофармакологія 105 3,5 іспит 

ПО3 Агрохімія 
150 5 

залік 
іспит 

РР 
ПО4 Гербологія 120 4 іспит 

ПО5 Грунтознавство з основами геології 180 6 
залік 

іспит, КР 

ПО6 БЖД та основи охорони праці 90 3 
диференційований  

залік 
ПО7 Сільськогосподарська ентомологія 120 4 іспит 

ПО8 Землеробство  300 10 іспит, КР 

ПО9 Овочівництво 150 5 
залік 
іспит  

ПО10 Плодівництво 150 5 
залік 
іспит 

ПО11 Рослинництво 210 7 іспит 

ПО12 Діджитал технології у землеробстві 180 6 
іспит 

РР 
ПО13 Селекція та насінництво с.-г. культур 120 4 іспит 

ПО14 Основи наукових досліджень 90 3 залік 

ПО15 Сільськогосподарська фітопатологія 90 3 іспит 

ПО16 МЕА с-г виробництва 165 5,5 
залік 
іспит 

ПО17 Навчальна практика за дисциплінами 450 15 залік, 

ПО18 Виробнича практика 540 18 звіт 

ПО19 Кваліфікаційна  атестація 90 3 іспит 

 Усього за циклом  3390 113  
 Разом обов’язкові компоненти спеціальності 5370 179  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
2.1. Цикл загальної підготовки (шифр – ЗВ) 

ЗВ1 

Менеджмент 

90 3 залік Логістика 

Маркетинг 

ЗВ2 
Етика ділового спілкування  

90 3 залік 
Культурологія 
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Шифр Назва компоненти ОПП 
Кіль-
кість 
годин  

Кіль-
кість  

кредитів  

Форма 
контролю 

Етика та естетика 

ЗВ3 

Економіка і підприємництво 

90 3 іспит Облік і аудит в галузях АПК та статистика 

Економіка і організація аграрного бізнесу 

ЗВ4 

Релігієзнавство 

90 3 залік 
Соціологія  

Політологія  

Психологія 

Усього за циклом 660 22  

 2.2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (шифр – ПВ) 

Вибірковий блок 2.2.1. "Землеробство та агрохімія" 
ПВ1 Вступ до фаху 90 3 залік 
ПВ2 Геодезія та землевпорядкування  90 3 залік 
ПВ3 Меліорація земель  90 3 залік 
ПВ4 Системи застосування добрив 90 3 залік 
ПВ5 Програмування врожаю  90 3 залік 
ПВ6 Технічні  культури 90 3 іспит 
ПВ7 Зрошуване землеробство  120 4 залік 
ПВ8 Виноградарство 90 3 залік 
ПВ9 Діагностика живлення рослин 120 4 залік 
ПВ10 Охорона земель 90 3 залік 
ПВ11 Основи точного землеробства 120 4 іспит 

ПВ12 
Технологія  зберігання та переробки 

продукції рослинництва  
90 3 залік 

ПВ13 Основи біотехнології в рослинництві  90 3 залік 
ПВ14 Кормовиробництво та луківництво 120 4 іспит 
ПВ15 Тваринництво 90 3 залік 

 Всього за циклом 1470 49  
Вибірковий блок 2.2.2. "Рослинництво та селекція" 

ПВ1 Вступ до фаху 90 3 залік 
ПВ2 Геодезія та землевпорядкування  90 3 залік 
ПВ3 Меліорація земель  90 3 залік 
ПВ4 Овочівництво закритого ґрунту  90 3 залік 
ПВ5 Програмування врожаю  90 3 залік 
ПВ6 Технічні  культури 90 3 іспит 
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Шифр Назва компоненти ОПП 
Кіль-
кість 
годин  

Кіль-
кість  

кредитів  

Форма 
контролю 

ПВ7 Лікарські рослини 120 4 залік 
ПВ8 Виноградарство 90 3 залік 
ПВ9 Спеціальна селекція с-г культур  120 4 залік 
ПВ10 Генетичні ресурси рослин 90 3 залік 
ПВ11 Насіннєзнавство та сортознавство 120 4 іспит 

ПВ12 
Технологія зберігання та переробки 

продукції рослинництва  
90 3 залік 

ПВ13 Основи біотехнології в рослинництві  90 3 залік 
ПВ14 Кормовиробництво та луківництво 120 4 іспит 
ПВ15 Бджільництво 90 3 залік 
 Всього за циклом 1470 49  
Разом вибіркові компоненти спеціальності 1830 61  

РАЗОМ ЗА ОПП 7200 240  

 

  



4.3. Структурно-логічна схема 
Позначення: 

Обов’язкові компоненти спеціальності 

ЗО   цикл загальної підготовки 

ПО   цикл професійної підготовки 

Вибіркові компоненти спеціальності 

ЗВ цикл загальної підготовки 

ПВ цикл професійної підготовки 
 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
ЗО1 ЗО4 ЗО3 ЗО11 ПО3 ПО9 ПО2 ПО12 

ЗО2 ЗО6 ЗО4 ЗО12 ПО7 ПО10 ПО4 ЗВ3 

ЗО5 ЗО8 ЗО9 ЗО11 ПО8 ПО11 ПО11 ЗВ4 

ЗО6 ЗО9 ЗО11 ЗО12 ПО9 ЗВ1 ПО12 ПВ9 

ЗО7 ПО5 ЗО14 ЗО13 ПО10 ПВ3 ПО13 ПВ10 

ЗО9 ПО16 ПО1 ПО3 ПО11 ПВ5 ПВ4 ПВ11 

ЗО10 ЗВ1 ПО5 ПО14 ПО15 ПВ6 ПВ8 ПВ12 

ПО16 ПВ1 ПО6 ПВ2 ПВ15 ПВ7  ПВ14 

 ПО17  ПО17  ПО17  ПО17 

ПО18 

ПО19 Кваліфікаційна  атестація 
 



5. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра – це встановлення 
фактичної відповідності рівня та обсягу знань, умінь та компетентностей 
здобувача вищої освіти, який навчається за освітньою програмою, вимогам 
стандартів вищої освіти. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Атестація випускників спеціальності 201 «Агрономія» проводиться у формі 
єдиного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю та завершується видачею 
документів встановленого зразка про присудження їм ступеня бакалавра з 
присвоєнням кваліфікації «Технолог з агрономії» 

 
  



ЗО14                    

ЗО14.                

 



 

8. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01 липня  2014 року.  
[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/1556-18. 

2.  Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 867-
VIII від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.40 [Електронний ресурс]: Режим 
доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19.  

3. Закон України «Про освіту» №2145-19 від 05 вересня 2017 року. [Електронний 
ресурс]: Режим доступу: http: // zakon2. rada. gov. ua / laws / show /2145-19. 

4. Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 
2010-11-01. – (Національний класифікатор України).  

5. Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 
009:2005; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України). 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: проект 
[Електронний ресурс] / М -во освіти і науки України. – К. – Режим доступу: 
(http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya 
2016.html). 

7. Наказ МОН України від 06.11.2015 №1151 «Про особливості запровадження 
переліку галузей знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти, затвердженого постановою КМУ від 29 квітня 2015 року № 266». 
[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

8. 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. – К. : ТОВ 
«Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0.  

9. Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Електронний ресурс]: 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

10. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7. 
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