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Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: третій 

(освітньо-науковий) рівень, дев’ятий рівень НРК, третій цикл –FQ-EHEA, 

8 рівень EQF-LLL. 

 

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: агрономічний 

факультет Житомирського національного агроекологічного університету. 

Особливі умови вступу:  

Обов’язковим при вступі є наявність у вступника диплома магістра 

(спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності. Вступні випробування для 

здобуття ступеня доктора філософії складаються з: вступного екзамену зі 

спеціальності, іноземної мови та презентації дослідницьких пропозицій чи 

досягнень.  

 

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право 

здобувати третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти ступеня доктора 

філософії за умови наявності другого (магістерського) рівня вищої освіти або 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». 

 

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту 

видається здобувачу, який успішно виконав освітньо-наукову програму та 

пройшов атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінюванням 

ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист 

дисертаційної  роботи. 

Характеристика освітньої програми 

Мета освітньо-наукової програми: Забезпечити підготовку 

висококваліфікованих фахівців ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 

«Агрономія», здатних до самостійного розв’язання наукових проблем, 

здійснення експериментально-дослідницької, організаційної та практичної 



діяльності у галузі агрономії, а також науково-педагогічної роботи у закладах 

вищої освіти. 

 

Цілі навчання: формування науково-професійних компетентностей, що 

передбачають здійснення інноваційної, педагогічної, експериментально-

дослідницької, професійної та науково-організаційної діяльності в аграрному 

секторі та закладах вищої освіти. 
Теоретичний зміст предметної області: прикладні наукові дослідження в 

агрономії; науково-методичні засади організації дослідницько-інноваційної 
діяльності; методологія науково-педагогічної роботи; розробка і впровадження 
теорій та концепцій управління агрономічними процесами. 

Методи, методики та технології: Освітня підготовка аспірантів ґрунтується 

на людиноцентрованому та проблемно-орієнтованому навчанні з 

використанням лекцій, практичних занять, проведенні викладацької практики. 

Під час освітньо-наукової підготовки здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії має оволодіти сучасними методами та методиками наукових 

досліджень у агрономії, що передбачають здобуття нових знань та навичок 

щодо закономірностей росту і розвитку рослин, їх взаємодії із навколишнім 

середовищем, формування сталих агрофітоценозів, розробки новітніх 

агротехнологій для виробництва конкурентоспроможної рослинницької 

продукції, а також технологією інформаційного пошуку, комунікацій, 

презентацій результатів дослідження, написання та захист дисертаційної 

роботи тощо. 
 

Програмні результати навчання:  

– Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними 

знаннями при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і 

на межі предметних галузей знань. 

– Мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання 

праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у 

галузі дослідження, формулювати мету власного наукового дослідження як 

складову загально-цивілізаційного процесу. 

– Володіти принципами фінансового забезпечення науково-дослідної 

роботи, структури кошторисів на її виконання, підготовки запиту на отримання 

фінансування, складання звітної документації. 

– Знати процедуру встановлення інформаційної цінності та якості 

літературних і фондових джерел. 

– Вміти організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в 

умовах динамічних змін розвитку суспільства. 

– Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних 

ідей. 

– Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у  



– Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 

суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у 

сфері агрономії. 

– Аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та малодосліджені 

питання, здійснювати моніторинг наукових джерел інформації стосовно 

проблеми, яка досліджується встановлювати їх інформаційну цінність шляхом 

порівняльного аналізу з іншими джерелами 

– Проводити професійну інтерпретацію отриманих матеріалів на основі 

сучасного програмного забезпечення з використанням існуючих теоретичних 

моделей, створювати власні об’єкт-теорії 

– Вільно спілкуватися з світовою академічною спільнотою та 

громадськістю у відповідній галузі наукової та/або професійної діяльності. 

– Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових 

статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз. 

– Використовувати іноземну мову у науковій, освітній та інноваційній 

діяльності, презентувати результати досліджень світовій академічній спільноті. 

– Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології при 

спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел. 

– Вміти працювати з різними джерелами, здійснювати, обробляти, 

аналізувати та систематизувати отриману інформацію. Розуміння наукових 

статей у сфері обраної спеціальності. Вміння та навики працювати з сучасними 

бібліографічними і реферативними базами даних, а також науметричними 

платформами, такими як Web of Science, Scopus та ін. Наукову літературу щодо 

сучасного стану та тенденцій розвитку світової і вітчизняної науки з розробки 

сучасних еколого-адаптованих технологій вирощування. Вміння та навички 

проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел, наукової літератури, 

досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів з питань розробки сучасних 

еколого-адаптованих технологій вирощування. Вміння та навики 

відслідковувати найновіші досягнення в аграрному виробництві та агрономії та 

знаходити наукові джерела, що мають відношення до сфери наукових інтересів 

здобувача. Знання, розуміння, вміння та навики використання правил цитування 

та посилання на використані джерела, правил оформлення бібліографічного 

списку. Знання та розуміння змісту і порядку розрахунку основних кількісних 

наукометричних показників ефективності наукової діяльності (індекс 

цитування, індекс Хірша (h-індекс), імпакт-фактор). Вміння та навички 

аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя і невирішенні раніше 

проблеми або їх частини, формулювати робочі гіпотези. 

– Здійснювати організацію досліджень відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони праці 



– Започатковувати, планувати, реалізовувати та коригувати науково-

педагогічну діяльність. 

– Приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за новизну наукових досліджень 

та прийняття експертних рішень, мотивувати співробітників та рухатися до 

спільної мети. 

 

Здатність до працевлаштування:  

Випускник з кваліфікацією доктор філософії може працювати на посадах, 

пов’язаних з науково-дослідною, викладацькою, експертною та прикладною 

професійною діяльністю в галузі агрономії та продовольства. 

У сфері аграрного бізнесу та підприємництва може займати посади керівників 

виробничих структурних підрозділів, начальників функціональних служб, 

заступників директорів, керівників підприємств. У сфері науково-педагогічної 

діяльності може працювати на посадах асистента, викладача навчального 

закладу, наукового співробітника, експерта, консультанта. Працевлаштування 

може здійснюватися на різноманітних посадах в органах державного управління 

та місцевого самоврядування. 

Доступ до подальшого навчання: 

Успішне завершення навчання передбачає можливість виконання наукової 

програми 10-го рівня НРК та отримання 2-го наукового ступеня доктора наук. 

Випускна кафедра: кафедра рослинництва. 

Інститут/факультет: агрономічний факультет. 

Керівник освітньо-наукової програми, контактна особа: доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва 

Мойсієнко В. В.,  e-mail:  veraprof@ukr.net. 

 


