
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23835 Агрономія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 201 Агрономія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23835

Назва ОП Агрономія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 201 Агрономія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра ґрунтознавства та землеробства

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедри: рослинництва, технології зберігання та переробки продукції 
рослинництва, захисту рослин, міжнародних економічних відносин та 
європейської інтеграції, іноземних мов, комп’ютерних технологій і 
моделювання систем

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 191902

ПІБ гаранта ОП Журавель Сергій Васильович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

serhii.zhuravel@polissiauniver.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-551-13-71

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Агрономія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 
Агрономія 20 Аграрні науки і продовольство була введена в освітній процес рішенням Вченої ради Житомирського 
національного агроекологічного університету з 01 вересня 2017 року. Основною метою освітньої програми є 
формування навичок дослідницької роботи та експериментування у сільськогосподарському виробництві, науковий 
аналіз отриманих результатів та передового досвіду у аграрній галузі. 
Підготовлена програма орієнтована за такими напрямами: альтернативне землеробство, рослинництво, 
агроекологія, інтегрований захист рослин. При розробці освітньої програми було враховано досвід роботодавців 
(стейкхолдерів) та побажання здобувачів у розрізі сучасних тенденцій розвитку аграрного сектору. Компоненти 
освітньої програми вибиралися таким чином, щоб дати можливість здобувачам вищої освіти навчитися самостійно 
вирішувати складні виробничі задачі і проблеми у галузі агрономії на основі ознайомлення з кращими практиками і 
передовим досвідом з впровадження сучасних інновацій, а також критичного переосмислення навчальної і наукової 
літератури.  До розробки освітньої програми були залучені науково-педагогічні працівники Поліського 
національного університету, співробітники науково-дослідних установ, сільськогосподарські господарства різних 
форм власності, випускники та студенти вузу. Саме участь зовнішніх стейкхолдерів дала можливість адаптувати 
освітню програму до вимог сучасного ринку праці та аграрного виробництва і ввести у навчальний процес необхідні 
освітні компоненти.
У 2017 р. спеціальність «Агрономія» була успішно акредитована Міністерством освіти і науки України (Сертифікат 
про акредитацію АКУ МОНУ (серія НД № 0689205), наказ МОН України від 19.12.2016 р. № 1565). 
Контингент здобувачів вищої освіти за ОП «Агрономія» формувався на основі базової вищої освіти з числа студентів 
ЗВО міст Житомира, Києва, Вінниці, Рівне, Хмельницького, Луганська, Донецька. Не менше ніж один раз на рік 
відбувається перегляд освітніх компонентів та враховуються побажання здобувачів, випускників, роботодавців та 
зовнішніх стейкхолдерів. Для покращення якості освітнього процесу навчальні дисципліни забезпечуються 
необхідним наочно-ілюстративний матеріалом, проводяться виїзні практичні тренінги на базі науково-дослідних 
установ та сільськогосподарських підприємств різних форм власності. На базі дослідного поля Поліського 
національного університету здобувачами вищої освіти проводяться наукові дослідження для написання 
кваліфікаційних робіт.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 29 24 5 0 0

2 курс 2020 - 2021 121 67 54 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 23493 Агрономія
7900 Агрохімія

другий (магістерський) рівень 23835 Агрономія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37258 Агрономія

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа
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Усі приміщення ЗВО 36711 16252

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Агрономія Магістр 2021.pdf nfmR3NLos9rxlVcKXUbY4elYasrYIrpVPTT4eOavOkc=

Навчальний план за ОП НП Магістр.pdf MO6w5SleMGfeFv7BWg+WEKMAlv08L8rLHtczUxo5EQ
E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії на ОП Магістр.pdf ev+S5NxLpvK7DcGVDuZOgHH0o7crch/ywPkyEy7IVyg=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Програма орієнтована на ознайомлення з тенденціями розвитку агрономічної науки, вивчення передового досвіду з 
впровадження сучасних агротехнологій з врахуванням зональних особливостей, а також участь у проведенні 
прикладних досліджень з актуальних проблем агрономії. Важливим аспектом професійного розвитку здобувача 
вищої освіти є відпрацювання органічних технологій вирощування сільськогосподарських культур на збіднених 
(деградованих) землях Полісся з метою їх подальшого впровадження у господарствах різних форм власності. 
Практичне відпрацювання і теоретичне обґрунтування зазначених технологій із залученням здобувачів вищої 
освіти відіграє важливу роль у формуванні їх базового рівня знань і професійних компетенцій. Належний 
професійний рівень сприятиме високій конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти на ринку праці та високій 
соціалізації з можливістю інтеграції в ринкові процеси, що відбуваються у аграрній сфері України.
Усе вище перераховане сприяє високій мотивації до навчання та гарантує належну якість підготовки компетентних 
фахівців у галузі агрономії, здатних забезпечити успішне ведення сільськогосподарського виробництва.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

1.2. Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО 
коротке поле
Місія Поліського університету передбачає підготовку професійної еліти та формування експертної екосистеми для 
сталого регіонального розвитку (https://cutt.ly/UxbMNsS). ОП «Агрономія» відповідає місії та стратегії університету, 
оскільки спрямована на підготовку фахівців, здатних швидко приймати креативні рішення, вирішувати практичні 
проблеми у будь-якій критичній ситуації, генерувати новітні розробки і інновації у галузі, здійснювати дослідницьку 
діяльність, постійно вдосконалювати професіоналізм через відпрацьовування сучасних методів, національних і 
міжнародних практик. ОП є складовою стратегії університету, оскільки спрямована на підтримку державної і 
регіональної політики стосовно екологічно безпечного виробництва фітопродукції, генерування нових поглиблених 
знань у сфері агрономії, здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності, на високому рівні розв’язувати практичні 
проблеми аграрного виробництва та надавати свої пропозиції.
Цілі ОП корелюються із візією університету відповідно до стратегії розвитку, зокрема передбачають вирішення 
проблем забезпечення продовольчої і екологічної безпеки України особливо за зміни клімату. Зазначене полягає у 
підготовці фахівців, які здатні комплексно здійснювати професійну діяльність у агровиробництві, у т. ч. органічному 
землеробстві, швидко адаптуватися до вимог сьогодення і бути конкурентоспроможними професіоналами на ринку 
праці.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Інтереси здобувачів вищої освіти було враховано під час формування сукупності професійних компетентностей з 
напрацювання професійного підходу до науково-виробничих питань вирощування сільськогосподарських культур з 
використанням, як альтернативних, так і традиційних методів обробітку ґрунту з врахуванням абіотичних і 
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біотичних чинників.
Групи здобувачів вищої освіти і випускники беруть активну участь у засіданнях випускової кафедри, надаючи свої 
пропозиції та конкретні зауваження з обґрунтуванням щодо покращення освітнього процесу. Далі пропозиції 
розглядаються на сумісних засіданнях робочих груп кафедр ґрунтознавства та землеробства, рослинництва, 
переробки та зберігання продукції рослинництва, захисту рослин. На такі засідання запрошуються зовнішні 
стейкхолдери, за участі яких проводиться обговорення змін до освітньої програми. Доцільність таких змін (як в 
кількісному, так і якісному виразі) обґрунтовується виходячи з сучасних тенденцій та ринкових потреб галузі, після 
чого вносяться відповідні зміни до освітньої програми.
Відповідно до цього, на вибіркові компоненти в навчальному плані освітньої програми передбачено близько 25 % 
від загального обсягу освітньої програми. Таким чином, представлений вибір є основою для формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ОП «Агрономія».
Для посилення циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти впроваджено у навчальний процес нові 
дисципліни, які сприяють підвищенню їх компетентності.

- роботодавці

Співпрацю з роботодавцями спрямовано на створення нових можливостей та конфігурації взаємозв’язку 
навчального закладу, здобувача вищої освіти та роботодавця з максимальним усвідомленням сторонами сучасних 
потреб та напрямків розвитку сільськогосподарського виробництва та основних критеріїв, яким повинен відповідати 
майбутній фахівець. 
Пропозиції цієї групи враховуються про перегляді та розробці ОП з метою удосконалення професійних 
компетентностей здобувачів. Потреби роботодавців відображені в програмних результатах навчання в більш 
поглибленому вивченні блоку дисциплін з агроекології, біодинамічного та адаптивного землеробства, інноваційних 
технологіях рослинництва, інтегрованому захисті рослин. Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється шляхом 
проведення спільних заходів (конференцій, днів поля та круглих столів), договорів про співробітництво, досліджень 
відкритих джерел та опитувань під час засідання випускової кафедри та спільних робочих груп.

- академічна спільнота

У своїй професійній та освітній діяльності академічна спільнота керується принципами: чесності й порядності, 
взаємної довіри, справедливості, рівної відповідальності, взаємоповаги та принципом лідерства-служіння.
Інтереси академічної спільноти враховані шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних педагогічних 
форм і методів навчання. Академічна спільнота чітко розуміє важливість активізації викладацької діяльності для 
досягнення цілей та результатів, виконання компонентів та складових ОП. Забезпечено права викладачів щодо 
академічної мобільності, саморозвитку, співробітництва із закладами вищої освіти України та закордонними 
партнерами.
Працівники випускової кафедри були залучені до реалізації міжнародного проєкту ПМГ ПРООН/ГЕФ «Інноваційні 
агроекологічні рішення для сталого сільського господарства на деградованих землях Полісся» 
UKR/SGP/OP7/Y1/CORE/LD/2020/03 Виконавці: Журавель С. В., Трембіцька О. І., Кропивницький Р. Б., Кравчук М. 
М., Клименко Т. В., Поліщук В. О.
Для врахування інтересів та пропозицій стейкхолдерів під час формулювання мети та програмних результатів ОП 
«Агрономія» випусковою кафедрою було прийнято рішення про створення робочих груп, до складу яких увійшли 
члени проєктної групи, групи забезпечення, роботодавці, здобувачі вищої освіти та випускники (протокол засідання 
кафедри ґрунтознавства та землеробства від 28.12.2020, № 6).

- інші стейкхолдери

До процесу модернізації ОП залучалися інші стейкхолдери: представник міжнародної організації (Світлана 
Нігрордова – Національний координатор Програми розвитку ООН в Україні), яка підтверджує необхідність 
підсилення класичних компетентностей агронома знаннями та вміннями щодо врахування специфіки спіівпраці з 
міжнародними установами в питаннях екологічної безпеки і сталого розвитку аграрного сектору та сільських 
територій; представник громадського об’єднання малих і середніх аграрних товаровиробників (Юрій Драган – 
Голова Асоціації фермерів і приватних землевласників України в Житомирській області), який зазначив важливість 
впровадження сучасних технологій обробітку грунту з метою мінімізації ерозійних явищ та оптимізації структури 
посівних площ з метою підвищення урожайності с.-г. культур і покращення стійкості агроекосистеми, в цілому. 
Врахування їх позицій було відображено у змістовному наповненні усіх освітніх компонент ОП, що забезпечує 
зміцнення РН7, 10, 11, ЗК4, СК6.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Стрімкий розвиткок аграрного бізнесу, а також зміни на законодавчому рівні, зокрема вступ в силу 01.07.2021 р. 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 
сільськогосподарського призначення» (https://cutt.ly/4EeG9g8) від 31.03.2020 р., вносять свої корективи в 
підготовку сучасних фахівців для аграрного сектору. Це знайшло відображення в ОП «Агрономія», яка націлена на 
врахування потреби ринку у фахівцях, здатних оцінювати придатність земель для вирощування с.-г. культур з 
врахуванням вимог щодо забезпечення кількості і якості продукції (СК4), а також аналізувати та оцінювати сучасні 
проблеми в агрономії (СК2), вдосконалювати існуючі та впроваджувати сучасні агротехнології (СК3), розробляти 
проєкти та здійснювати управління ними (ЗК5). 
Моніторинг змін у запитах ринку праці та відповідності сформованих компетенцій та програмних результатів 
навчання здобувачів освіти здійснюється в результаті співпраці з установами-базами практик та потенційними 
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роботодавцями. 
Останнім часом на ринку праці відмічається високий попит на фахівців, що володіють знаннями з питань 
рентабельного і екологічно безпечного вирощування сільськогосподарських культур і плодово-ягідних насаджень з 
врахуванням зональних особливостей. Ці аспекти підкреслюють актуальність та особливість ОПП «Агрономія» саме 
у Поліському національному університеті.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Формування цілей та програмних результатів навчання об’єктивно передбачає врахування галузевого та 
регіонального контекстів з огляду на інтереси стейкхолдерів, переважно регіонального рівня. 
Упродовж періоду навчання за ОП здобувачі вищої освіти отримують затребувані ринком праці професійні навички 
з альтернативного землеробства, інноваційних технологій в рослинництві, інтегрованого захисту рослин та 
міжнародного агробізнесу тощо. 
У 2019 р. на Житомирщині функціонувало 35 органічних підприємств, що у 4,25 рази більше ніж у 2014 р. та 
становить 5,5% від загальної кількості юридичних осіб (631), що отримали сертифікати відповідності в Україні. 
Загальна площа с.-г. земель з органічним статусом та перехідного періоду Житомирської області у 2019 р. становила 
22592 га, або 1,5% від загальної площі с.-г. угідь регіону. Цей показник перевищує загальноукраїнський на 0,83%. 
Нині університет здійснює підготовку майбутніх фахівців за спеціальністю 201 «Агрономія», здатних до 
самостійного розв’язання наукових проблем, здійснення дослідницької діяльності у складі наукових установ і 
агроформуваннях різних форм власності. З огляду на це, функціонування ОПП відповідає місії, функції та стратегії 
розвитку Житомирської області до 2027 року Регіональний та галузевий контекст враховано у програмних 
результатах навчання, оволодіння якими забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти високого професійного 
рівня у аграрній сфері та конкурентоспроможності на ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Проведений аналіз аналогічних програм Львівського національного аграрного університету 
(https://cutt.ly/8WX3Ijg), Миколаївського національного аграрного університету (https://cutt.ly/iEe0X40), 
Вінницького національного аграрного університету (https://cutt.ly/LEe2tlP), Харківського національного аграрного 
університету ім. В. В. Докучаєва (https://cutt.ly/WWX3BkJ), Національного університету «Чернігівська політехніка» 
(https://cutt.ly/DEe2sJk), Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (https://cutt.ly/VEe2Er5), 
Сумського національного аграрного університету (https://cutt.ly/gWCfW45).
 Під час формулювання цілей та програмних результатів ОП «Агрономія» вивчено та враховано досвід іноземних 
програм, які мають аналогічну освітньо-професійну орієнтацію, зокрема: Університету Вітовта Великого (Vytautas 
Magnus University, (VMU, Каунас, Литва) (https://cutt.ly/SEe2BK5), Університету природничих наук у Вроцлаві 
(Uniwersytet Przyrodniczego we Wrocławiu, UPW, Вроцлав, Польща), Казахського національного аграрного 
університету (7M08101– «Агрономія», https://cutt.ly/QEe9wRH).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Освітня програма «Агрономія» розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 201 
«Агрономія» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2020 р. № 1420). Зміст 
освітньої програми спрямований на оволодіння компетентностями і досягнення результатів навчання, що визначені 
у зазначеному стандарті вищої освіти. Обов’язкові та вибіркові освітні компоненти ОП «Агрономія» націлені на 
формування у здобувачів освіти 12-ти ПРН, що забезпечуються використанням сучасного методичного 
інструментарію та технологіями. Таким чином розкривається професійний, науковий, творчий і комунікативний 
потенціал здобувачів освіти, розвиваються їх лідерські здібності, формується здатність до командної роботи і 
саморозвитку, що забезпечує підготовку фахівців з агрономії, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання і 
практичні проблеми професійної діяльності.
Оскільки ОП чітко відображає кореляцію професійних компетентностей, програмних результатів навчання та 
освітніх компонент, вона є основою для прийняття рішень здобувачами вищої освіти при виборі компонент у 
процесі формування індивідуальної освітньої траєкторії. Для роботодавців програмні результати, які передбачені в 
ОП, відображають потенційну сукупність компетентностей, фахових умінь і здібностей здобувачів вищої освіти, а 
також слугують основою для оцінки їх професійних переваг, характеризують спроможність до вирішення 
оперативних, тактичних і стратегічних завдань в аграрному виробництві.
З метою досягнення програмних результатів навчання у освітній програмі забезпечена відповідність Стандарту 
вищої освіти за критеріями: 
– обсяг освітньої програми у ЄКТС, що необхідні для здобуття другого (магістерського) ступеня вищої освіти; 
– форма атестації здобувачів вищої освіти; 
– перелік освітніх компонент ОП і їх логічна послідовність; 
– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 
– перелік компетентностей випускника; 
– відповідність освітньої діяльності вимогам до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 
Програмні результати навчання, що представлено в освітньо-професійній програмі другого (магістерського) рівня, 
відповідають результатам навчання, що передбачені стандартом вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». 
Відповідність програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання і оцінювання наведено у 
таблиці 3.
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Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 
для другого (магістерського) рівня вищої освіти наявний. Стандарт вищої освіти затверджений наказом Міністерства 
освіти і науки України від 17.11.2020 р. № 1420.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

53

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

23

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

 Зміст ОП «Агрономія» розроблено в повній відповідності до предметної області, що регламентується Стандартом 
вищої освіти України із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. 
 ОП складається з обов’язкової і варіативної компонент, що поділяються на цикли загальної та професійної 
підготовки. Зміст ОП та НП є збалансованим в контексті загального часу навчання (дотримання 30 кредитів ECTS в 
семестр); вони мають чітку та логічну структуру, оскільки освітні компоненти одного семестру доповнюють та 
поглиблюють попередньо отримані компетентності й результати навчання, які вивчені в межах попередніх ОК. 
Структура ОП «Агрономія» містить обов’язкові компоненти освітньої програми: 3 дисципліни загальної і 8 – 
професійної підготовки, а також вибіркові компоненти. До програми входять виробнича і переддипломна практика 
та захист кваліфікаційної роботи. Це дозволяє сформувати у здобувачів вищої освіти сукупність необхідних знань, 
вмінь та навичок, які будуть ключовим у творенні кар’єрного шляху випускника ЗВО. Так, теоретичний зміст 
предметної області ОП реалізується через освітні компоненти, які сприяють формуванню у здобувачів вищої освіти 
фахових компетентностей з методології та організації наукових досліджень (ОК2), володіння фаховою іноземною 
мовою і ведення агробізнесу з врахуванням міжнародного контексту (ОК3, ОК4). Крім того, зміст освітніх компонент 
ОП спрямований на формування фахівців із агрономії, які здатні вирішувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми професійної діяльності з рентабельного і екологічно безпечного вирощування 
сільськогосподарських культур (ОК7, ОК9), проведення досліджень щодо оцінки ефективності і еколого-економічної 
доцільності систем обробітку ґрунту, удобрення та захисту, первинної обробки та зберігання сільськогосподарської 
продукції (ОК6, ОК8, ОК10, ОК11). При цьому, особлива увага приділяється екологічному аспекту, зокрема 
альтернативним методам введення аграрного виробництва, в т. ч. органічного (ОК5, ОК7, ОК, а також забезпечення 
творчої та інноваційної діяльності в освітньому процесі (ОК2). 
 У освітньому процесі передбачено використання здобувачами вищої освіти сучасного лабораторного обладнання, 
комп’ютерної техніки, програмного забезпечення (зокрема, ПЗ «ArcGIS Pro»), інформаційних систем та технологій. 
Так, зміст ОК1 передбачає вивчення можливостей використання даних дистанційного зондування Землі (Sentinel, 
Landsat 8) та ПЗ «ArcGIS» під час розробки і коригування основних ланок системи землеробства.
 З метою дистанційного навчання, наукового пошуку та роботи з пошуковими базами, забезпечується доступ до 
системи дистанційного навчання Moodle, онлайн-сервісів Google та наукометричних баз даних Scopus, Web of 
Science.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Основним інструментом формування індивідуальної освітньої траєкторії є вільний вибір дисциплін здобувачами 
вищої освіти, який регламентується «Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у 
ЖНАЕУ” (https://cutt.ly/9ErhcXz). Частка дисциплін вільного вибору в ОП складає 23 кредити ЄКТС, або 25,6 % від 
загального обсягу ОП.
Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів забезпечується через: можливість брати участь у формуванні освітніх 
компонентів ОП; наявність вибіркових освітніх компонентів навчального плану ОП; самостійний вибір тем 
кваліфікаційних і курсових робіт, індивідуальних завдань, господарств для проходження виробничої та 
переддипломної практики; можливість навчання здобувачів із особливими освітніми потребами за індивідуальним 
графіком з використанням сучасних платформ, зокрема Moodle; участь, як основних стейкхолдерів, в удосконаленні 
ОП та НП; індивідуальний вибір тематики та керівників наукових досліджень за профілем спеціальності; участь у 
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конкурсному відборі на призначення іменних академічних стипендій, переведення на вакантні місця державного 
замовлення; академічна мобільність та участь в міжнародних грантових програмах; участь у студентських 
професійно-орієнтованих конкурсах, студентських олімпіадах.
Результати анкетування: 90,1% студентів відповіли, що набуті ПРН і компетентності відповідають профілю освітньої 
програми. Можливість вибору завдань, форм та методів їх виконання засвідчили 98 % респондентів.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня мають право вільного вибору навчальних дисциплін у межах, 
передбачених освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі не менше 25 % загальної кількості кредитів 
ЄКТС, відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., «Положення про 
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ” (https://cutt.ly/9ErhcXz). Враховуючи вище 
зазначене, на вибіркові дисципліни освітньою програмою «Агрономія» передбачено 23 кредити ECTS, що складає 
25,6  % загального обсягу кредитів. 
Порядок вільного вибору ОК здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти реалізується за таким 
алгоритмом:
1) узгодження переліку дисциплін за курсами, які будуть відображені в ОП та НП;
2) складання експлікаційних форм та формування каталогу дисциплін вільного вибору з подальшим розміщенням 
на загальноуніверситетській платформі Moodle;
3) інформування здобувачів вищої освіти про право вибору дисциплін варіативної компоненти навчального плану 
через гаранта ОП, представників випускової кафедри;
4) проведення процедури вибору для здобувачів, написання заяв та формування проєкту наказу щодо формування 
груп і складання розкладу занять з врахуванням перехресного вибору. Для здобувачів магістерського рівня 1-го року 
навчання, процедура вибору проводиться при вступній кампанії, а вивчення таких дисциплін розпочинається з 2 
семестру 1-го року навчання.
5) формування навчального навантаження викладачів з урахуванням уточненого контингенту в частині 
затвердження груп варіативної компоненти. Здобувачі вищої освіти мають право змінити свій вибір і долучитися до 
іншої групи. Відтак, передбачено можливість зміни варіативної складової НП на іншу з перезарахуванням кредитів 
ECTS та годин, отриманих з іншої дисципліни.
Вибір здобувача вищої освіти формалізується поданням заяви на ім’я декана факультету, що є підставою для 
формування індивідуального навчального плану студента (заява зберігається весь термін навчання здобувача). 
Надалі формується наказ ректора щодо формування списків груп здобувачів вищої освіти. 
Всі опитані здобувачі (100%) відповіли, що мали можливість вільного вибору навчальних дисциплін.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

За ОП та НП для здобувачів вищої освіти у 2 семестрі 1 року навчання передбачено проходження виробничої 
практики (обсягом 7 кредитів ЄКТС). 
Здобувачам надано право самостійно обирати господарства для проходження виробничої практики за умови 
укладання угоди встановленого зразка, або для вибору використовувати каталог баз практики, з якими кафедра має 
укладені договори.
Зміст практики формується виключно в результаті співпраці з роботодавцями. Цілі і завдання формуються виходячи 
з потреб стейкхолдерів. По закінченню практичної підготовки від господарств надходять відгуки з характеристикою 
роботи студентів.
Викладачі кафедри періодично організовують виїзди у с.-г. підприємства різного напряму спеціалізації, в т.ч.: ФГ 
«Польовик» (с. Лука), ІСГП НААН та ін. 
Щорічно із залученням стейкхолдерів проводяться майстер-класи, наприклад: «Застосування рідких хелатних форм 
добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур», «Використання біологічних препаратів в органічному 
землеробстві». Разом із співробітниками ІСГП НААН проводяться фенологічні спостереження за розвитком 
сільськогосподарських культур протягом вегетаційного періоду.
Переддипломна практика за магістерським рівнем вищої освіти націлена на формування наступних фахових 
компетентностей: ЗК3, ЗК6, СК1, СК5, СК6, СК7, та досягнення результатів навчання: РН2, РН7, РН8, РН10.
За результатами анкетування студентів 99 % відповіли, що мали можливість здобути компетентності під час 
практичної підготовки, які їм будуть необхідні для подальшої професійної діяльності.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Освітній процес передбачає, що здобувачам вищої освіти створюються умови для самовдосконалення, умови для 
особистісного зростання та набуття соціальних навичок. Оволодінню здобувачами навичок soft skills сприяють 
освітні компоненти, у тому числі гуманітарного спрямування. Формування соціальних навичок у здобувачів 
здійснюється в процесі: 1) роботи в групах під час виконання завдань на практичних і лабораторних заняттях; 2) 
проведення наукових досліджень; 3) участі у засіданнях наукового гуртка, науково-практичних конференціях; 4) 
захисту звітів виробничої та переддипломної практики, кваліфікаційної роботи; 5) участі у заходах, що сприяють 
самоосвіті (марафонах, тренінгах, майстер-класах). 
Вивчення ОК3 забезпечує набуття мовних компетентностей (ЗК1, ЗК5), що необхідні для здійснення професійної 
діяльності і саморозвитку. Набуття навичок коректного використання інформаційних і комунікаційних технологій 
(ЗК1) у професійній діяльності передбачає вивчення освітнього компоненту ОК1. Оволодіння здатності реалізувати 
свої права і обов’язки, як члена суспільства (ЗК2), дає можливість вивчення освітнього компоненту ОК2. На кафедрі 
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психології функціонує психологічний хаб Safe_Spase, основною метою якого є популяризація психологічної 
складової серед усіх учасників освітнього процесу. Зазначений психологічний хаб передбачає надання психологічної 
підтримки і проведення психологічних тренінгів, таких як «Психологія успіху» і «Психологія професійної 
успішності».

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Освітній стандарт за ОП «Агрономія» другого (магістерського) рівня було затверджено Міністерством освіти і науки 
України від 17 листопада 2020 року. Рекомендований обсяг кредитів стандартом було враховано при підготовці та 
розробці ОП, а саме на забезпечення загальних та спеціальних компетентностей за спеціальністю було відведено 
63,3% від загального обсягу, частка дисциплін вільного вибору в межах ОП та навчального плану складає 25,6  %, а 
обсяг практики – 11,1% загальної кількості кредитів ECTS. Згідно з зазначеними нормативними документами зміст, 
перелік освітніх компонент і структурно-логічна схема освітньо-професійної програми спрямовані на формування 
необхідних фахових компетенцій та програмних результатів навчання. Вивчення обов’язкових освітніх компонент, 
практична підготовка, написання кваліфікаційної роботи і атестація здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня сприяють формуванню компетентностей і результатів навчання у сфері агрономії. Вибіркові 
освітні компоненти забезпечують посилення розуміння предметної області і професійної діяльності, а також 
враховують специфіку регіонального ринку праці. 
Підбір дисциплін відповідає нормативному змісту підготовки здобувачів вищої освіти, загальним та спеціальним 
компетентностям і сформульований відповідно до сучасних тенденцій розвитку сільськогосподарського 
виробництва. Всі результати навчання, які передбачені Стандартом, забезпечуються відповідними освітніми 
компонентами.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Загальний обсяг ОП становить 90 кредитів ECTS (1800 год.). Навчальний час, відведений для самостійної роботи 
здобувачів, визначається НП – не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для 
вивчення ОК. Для здобувачів передбачено 18 год. активного тижневого навантаження з метою вивільнення одного 
робочого дня для ведення наукових досліджень за темою кваліфікаційної роботи. Для реалізації обов’язкової 
компоненти НП виділено 53 кредити, з яких цикл загальньної підготовки – 13 кредитів та професійної – 40 кредитів 
ECTS (аудиторне навантаження – 542 год., або 70 % структури навчального часу). З них: лекції – 186 год., практичні 
заняття – 228 год., лабораторні – 128 год.), практична підготовка – 10 кредитів ECTS (300 год.); атестація – 4 
кредитів ECTS (120 год., з яких 3 кредити ECTS – на написання роботи і 1 кредит – на її захист). Варіативна 
компонента складає 230 год. аудиторного навчання, що становить не менше 25 % від загального кредитного 
забезпечення НП та ОП. Політикою університету визначено, що навчальні складові, які плануються в тижнях 
(практики, кваліфікаційні роботи) визначаються в обсязі: 1 тиждень = 1 кредит ECTS = 30 год.
Самостійна робота здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом використанням таких платформ: 1) Moodle 
(http://beta.znau.edu.ua:3398/); 2) електронних ресурсів бібліотеки університету (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/); 3) 
веб-сервісів дистанційного навчання (Google Classroom, Skype, Zoom).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Агрономія” 
за дуальною формою не здійснюється, однак в університеті така практика існує (https://cutt.ly/IkYszDa, 
https://cutt.ly/4EytMNm).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://cutt.ly/jEyyiKr
https://cutt.ly/hEyyQMq
https://cutt.ly/rEyyk9X

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на 
офіційному веб-сайті Поліського національного університету (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu).
Відповідно до Правил прийому для вступу до магістратури на навчання за ОП «Агрономія» конкурсний відбір у 2021 
р. здійснювався за умови здачі ЄВІ з іноземної мови та фахового вступного випробування, а також додаткового 
вступного випробування (для осіб, які здобули рівень вищої освіти за іншою спеціальністю). Конкурсний бал у 2021 
р. розраховувався як сума балів фахового вступного випробування ЄВІ з іноземної мови, який множиться на 0,25 та 
балів фахового вступного випробування в університеті, що множиться на 0,75 (невід’ємні вагові коефіцієнти, 
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встановлені МОН України, https://cutt.ly/cWNOXY1). 
Програми вступних випробувань за ОП щорічно оновлюються та розміщуються на офіційному сайті 
(https://cutt.ly/2Eyy3h5). Тестові завдання для вступу на ОП розробляються гарантом освітньої програми та 
викладачами агрономічного факультету відповідно до програм вступних випробувань.
Враховуючи вимоги до сучасного фахівця з агрономії у програму вступних випробувань включено питання 
технологій вирощування сільськогосподарських культур, мінерального живлення рослин, біологічні особливості 
сільськогосподарських культур, характеристика основних типів ґрунтів, їх властивості, раціональне використання та 
інші.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється «Положенням про перезарахування 
результатів навчання у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/7WNPeGt) і «Положенням про організацію освітнього процесу у 
ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/NWNPijw). 
Процедура визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, передбачає звернення здобувача вищої освіти з 
відповідною заявою до ректора Університету. До заяви додаються документи, що підтверджують вміння, які 
здобувач отримав під час навчання. Для визнання результатів навчання створюється предметна комісія. До неї 
входять декан факультету, гарант ОП, на якій вчиться здобувач, науково-педагогічні працівники, які викладають 
вказану дисципліну. Комісія визначає метод оцінювання. За підсумками оцінювання предметна комісія формує 
протокол, у якому міститься висновок для деканату про зарахування чи незарахування відповідної дисципліни. 
Інформування здобувачів вищої освіти відбувається через відкриті джерела, зокрема через сайт університету.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Конкретних прикладів щодо практики застосування вказаних правил на ОП не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, яке розміщене на офіційному веб-сайті 
університету (https://cutt.ly/wWNPmz8) та є доступним для усіх учасників освітнього процесу.
Для визнання неформальних результатів навчання здобувач ОП звертається з заявою до ректора університету, до 
якої додаються відповідні підтверджуючі документи. За процедурою створюється предметна комісія з учасників 
освітнього процесу відповідної ОП і обов’язковою участю гаранта ОП, яка визначає метод оцінювання результатів 
навчання відповідно до навчального плану. Проводиться підсумковий контроль знань та за умов позитивного 
висновку предметної комісії здобувач звільняється від вивчення перезарахованої дисципліни у наступному семестрі.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Відзначимо, що до вступників із інших ЗВО застосовуються загальні правила прийому до Поліського національного 
університету.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Освітній процес у Поліському національному університеті на ОП згідно статті 50 ЗУ «Про вищу освіту», «Положення 
про організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті» (https://cutt.ly/NEydPmg) 
здійснюється за такими формами, як денна (очна) та заочна. 
Форми, методи викладання і навчання на ОП повною мірою сприяють досягненню програмних результатів 
навчання, оскільки застосовується не лише теоретичне навчання, а й лабораторні та практичні заняття. Крім того, 
основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час є самостійна робота 
студентів. Для досягнення програмних результатів навчання на ОП застосовуються інформаційно-комунікаційні 
технології: Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/), вільний доступ до електронних ресурсів бібліотеки університету 
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), веб-сервіси дистанційного навчання (Google Classroom, Skype, Zoom та ін.), онлайн 
сервіси контролю знань, зокрема: Google Forms, а також мультимедійні лекції.
Важливим методом навчання є науково-дослідна (виробнича) практика і написання кваліфікаційної роботи 
магістра. Матриця відповідності програмних результатів навчання (табл. 3) є відображення структурно-логічних 
зав’язків між методами навчання та певними результатами навчання.
ЗВО надає поради, рекомендації і допоміжні послуги (технічні й нетехнічні), що сприяють досягненню 
запланованих результатів навчання.
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Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми та методи викладання та навчання на ОП відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам 
академічної свободи здобувачів освіти, який в освітньому процесі забезпечується за рахунок:
- систематичного інформування здобувачів про ОК (презентації дисциплін вільного вибору, силабуси та робочі 
програми);
- активного залучення здобувачів до процесу моніторингу та удосконалення ОП;
- щорічного оновлення каталогу дисциплін вільного вибору.
Потреби здобувачів щодо вибору форм та методів навчання й викладання ОК максимально враховуються групою 
забезпечення ОП “Агрономія”. Здобувачі можуть коригувати методи викладання (формат лекцій (вербальний, 
візуалізований, змішаний), проведення контрольних заходів (тестування, творчі роботи, усне опитування). Значну 
роль у ЗВО в умовах студентоцентризму також відіграє впровадження інноваційних технологій (мультимедійні 
лекції, навчання через Moodle), які сприяють мотивації студентів до отримання високих результатів, розвитку їхніх 
навичок роботи з інформацією, умінню оцінювати ситуацію.
В рамках діалогу з викладачами ОП «Агрономія» та систематичних опитувань оцінюється рівень задоволеності 
здобувачів формами та методами навчання. Так, за результатами анкетування щодо внутрішнього забезпечення 
якості освітнього процесу 75,5 % зазначили, що вони задоволені якістю викладання і методами навчання і 24,5% 
частково задоволені (різноманітність форм, методів, технологій навчання).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

У ЗВО відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про організацію освітнього процесу у 
Поліському національному університеті» (https://cutt.ly/NEydPmg) методи навчання і викладання на ОП 
відповідають принципам академічної свободи, оскільки передбачають обґрунтоване поєднання навчальних занять 
(лекцій, лабораторних і практичних) і самостійного навчання, а також проведення наукових досліджень.
ОПП надається можливість самостійно наповнювати зміст дисциплін, вносити зміни в робочі програми, обирати 
методи навчання задля ефективного засвоєння знань, проводити заняття із застосуванням сучасних технологій, 
обирати самостійну форму вивчення окремих тем.
Академічна свобода здобувачів включає право на акадмічну мобільність, що регулюється «Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ» від 31.08.2015 р. 
(https://cutt.ly/mEydfYY).
Академічна свобода здобувачів вищої освіти реалізується шляхом надання їм права самостійно обирати навчальні 
дисципліни, які є в переліку вибіркових, вільно обирати форму і методи навчання, теми курсових робіт, 
індивідуальних завдань, теми наукових досліджень та кваліфікаційних робіт з відповідним обґрунтуванням 
доцільності їх розробки, бази проходження практики, на навчання одночасно за декількома ОП в університеті, 
брати участь у формуванні індивідуального навчального плану тощо.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

У ЗВО згідно «Положення про організацію освітнього процесу у Поліському університеті» від 01.12.2020 р. 
(https://cutt.ly/NEydPmg) на основі ОП розробляється навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних 
дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність їх вивчення, форми проведення занять та їх обсяг, форми поточного і 
підсумкового контролю.
Учасникам ОП інформація щодо цілей, змісту та очікуваних РН, порядку та критеріїв оцінювання надається в 
декілька етапів: для вступників – у період прийому документів і проведення консультацій перед вступними 
іспитами; для магістрів І курсу – на початку та упродовж 1 семестру стосовно цілей, змісту та очікуваних РН, 
порядку та критеріїв оцінювання освітніх компонентів, що викладаються в поточному і наступному семестрі; для 
магістрів ІІ курсу – наприкінці 2 семестру стосовно цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання освітніх компонентів, що викладаються в 3 семестрі. 
Інформація щодо навчання за ОП висвітлена на сайті університету (https://cutt.ly/GEyfcfu, 
http://rozklad.znau.edu.ua/) та платформі Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/), що забезпечує швидкий та повний 
доступ до неї учасникам освітнього процесу. 
Терміни та час проведення різних видів навчальної роботи регламентуються розкладами занять, графіками іспитів, 
графіками роботи екзаменаційних комісій, консультацій, захистів курсових робіт і практик, а також наказами на 
проведення практик. Розклади занять і графіки консультацій оприлюднюють не пізніше, ніж за три дні до їх 
початку.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в Поліському університеті від 01.12.2020 р. 
(https://cutt.ly/NEydPmg) здобувачі ОП беруть участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності, 
що проводяться в Україні та за кордоном. 
Викладачі кафедр та здобувачі беруть активну участь у проведенні польових та лабораторних досліджень, зборі та 
обробці даних для науково-дослідних тематик, які виконуються на кафедрах агрономічного факультету: 
«Короткоротаційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування сільськогосподарських культур в 
Поліссі України» (0119U000456), «Біологічні основи інтродукції лікарсько-ароматичних рослин родини Айстрових 
(Asteraceae) в Житомирському Поліссі» (0116U005758), «Встановити закономірності поширення сегетальної та 
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рудеральної рослинності з метою удосконалення заходів регулювання рівня їх присутності в агро- та фітоценозах 
Житомирського Полісся» (0120U105013), «Агроекологічне обґрунтування сталого виробництва сорго в Поліссі 
України» (0119U001715), «Особливості формування фітоценозів без використання синтетичних технологічних 
матеріалів» (0120U104551), «Управління чисельністю комах-фітофагів ягідних культур та удосконалення системи 
захисту в Центральному Поліссі України» (0116U008855), «Антропогенна трансформація фітоценозів Полісся та 
оцінка інноваційних елементів технології вирощування польових і плодових культур» (0116U008153), «Розробка та 
удосконалення технології вирощування посадкового матеріалу плодових культур в зоні Західного Полісся» 
(0116U008152), «Розробка ефективних способів приготування компостів для використання в органічному та 
біодинамічному землеробстві» (0018U004149), «Агроекологічне обґрунтування заходів зменшення шкідливості 
сегетальної рослинності в агроценозах Полісся» (0116U005756), «Розробити концептуальні основи виробництва 
органічної продукції рослинництва в умовах Західного Полісся України» (ДР 0121U107756), «Удосконалення 
елементів технології вирощування зерняткових плодових культур в зоні Західного Полісся України» (0120U103304) 
та інші.
Отримані результати спільних наукових досліджень викладачів і здобувачів публікуються у фахових виданнях, у т.ч. 
у фаховому виданні університету – «Наукові горизонти» та у збірниках матеріалів щорічних всеукраїнських та 
міжнародних конференцій, а саме: «Сучасні тенденції розвитку галузі землеробства: проблеми та шляхи їх 
вирішення», «Органічне виробництво і продовольча безпека», «Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та 
їх вирішення», «Виробництво та переробка безпечної продукції рослинництва».
На факультеті функціонує студентський науковий гурток «Дослідник» (керівник – к. с.-г. н., доцент Пелехата Н. П.); 
та Мікробіологічний гурток (керівник – к. с.-г. н., доцент Іващенко І. В.).
Щорічно із залучення стейкхолдерів проводяться майстер-класи на теми: «Застосування рідких хелатних форм 
добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур», «Використання біологічних препаратів в органічному 
землеробстві».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Ініціатором оновлення освітніх компонентів виступає гарант ОП, члени проєктної групи, стейкхолдери, зокрема, 
роботодавці, здобувачі вищої освіти.
Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів, включаючи у робочі програми навчальних дисциплін найбільш 
актуальні та новітні наукові досягнення у галузі агрономії та використовують в освітньому процесі свій власний 
дослідницький досвід. 
Робочі програми, згідно «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у 
ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/fWNHdXL) щорічно оновлюються з урахуванням результатів моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх компонентів, і, зокрема, отриманих побажань та зауважень від здобувачів освіти, роботодавців, 
інших стейкхолдерів.
Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень та сучасних практик забезпечується шляхом 
поєднання різних форм організаційно-методичної та наукової діяльності науково-педагогічних працівників, 
зокрема:
– підвищення кваліфікації, стажування у вітчизняних або закордонних закладах вищої освіти;
– участь НПП у міжнародних, всеукраїнських, факультетських науково-практичних конференціях і заходах. Так, 
упродовж 2017–2021 н.р. викладачі взяли участь у 35 заходах та опублікували понад 150 тез доповідей. 
– проєктах університету, Інтернет-форумах і дискусіях для обговорення та опрацювання важливих наукових питань;
– підготовка і видання навчально-наукових матеріалів. Зокрема, за 2017–2021 н.р. у міжнародних та фахових 
виданнях України опубліковано понад 120 наукових праць. Викладачами опубліковано низку навчальних 
посібників, патентів на корисну модель (понад 60), методичних рекомендацій з організації самостійної роботи 
студентів з вивчення навчальних дисциплін, проходження практичної підготовки та ін.
Зміст освітніх компонентів періодично оновлюється в процесі співпраці і спільних заходів між НПП кафедр 
агрономічного факультету з рядом підприємств аграрної галузі, зокрема компанією «Долина», ТОВ «Бальзак», 
Інститутом сільського господарства Полісся НААН, ПП «Галекс Агро», ВДСГДС ІК НААН.
Зміст освітніх компонентів ураховує найновіші наукові досягнення, до переліку рекомендованої літератури внесено 
наукові праці за останні 5 років, у тому числі й наукові публікації викладачів агрономічного факультету.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності регулюється «Стратегією інтернаціоналізації ЖНАЕУ на 2019–2029 рр.» 
(https://cutt.ly/IEyhRV2) через ідею безальтернативності міжнародного партнерства для розвитку науково-
освітнього потенціалу університету в сучасному академічному просторі та якісної реалізації ОП за міжнародними 
стандартами. Для здобувачів надано відкритий доступ до Scopus, Web of Science, Springer Link та міжнародних 
систем ResearcherID, ORCID, LinkedIn. 
Системне посилення міжнародної компоненти освітньо-наукової діяльності обумовлене участю НПП та здобувачів у 
міжнародних проєктах, зокрема: 
- «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства» (https://cutt.ly/5EyjkwW, 
https://cutt.ly/jEyjm9v, https://organic-platform.org/);
- "Запобігання деградації земель: кращі практики відновлення родючості ґрунтів, забруднених радіонуклідами" 
(https://cutt.ly/hEyxJ1F, https://cutt.ly/lEyzbHp);  
- "Сталі агроекологічні ініціативи, спрямовані на вирішення проблеми деградації земель в умовах Поліського 
ландшафту" (https://cutt.ly/gEyxhem). 
Наразі спільно з ПМГ ПРООН/ГЕФ проводяться міжнародні дослідження «Інноваційні агроекологічні рішення для 
сталого сільського господарства на деградованих землях Полісся» (https://cutt.ly/JEykg3X). 
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Також інтернаціоналізація ЗВО передбачає міжнародне науково-педагогічне стажування, зокрема в University of Life 
Sciences in Lublin, Республіка Польща, підвищення рівня мовленнєвих компетентностей (курси іноземних мов з 
отриманням сертифікату В2 з англійської мови).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в межах навчальних дисциплін освітньої програми 
«Агрономія» обрані такі форми контрольних заходів: вхідний, поточний, модульний (рубіжний), підсумковий та 
відстрочений контроль.
Вхідний контроль проводиться на початку вивчення нового курсу у формі однорівневого тестування. Поточний 
контроль здобувачів вищої освіти здійснюється під час проведення лабораторних, практичних та семінарських 
занять в усній та письмовій формах, у вигляді тестів.
Модульний контроль здійснюється після вивчення студентами логічно завершеної частини програми навчальної 
дисципліни, яка складається з декількох модулів. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та 
атестацію студентів. Ця форма контролю проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному рівні вищої 
освіти або на окремих його завершених етапах. 
Періодичність і терміни проведення контрольних заходів визначаються навчальним планом. Екзамени складаються 
студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. Результати складання екзаменів і 
заліків оцінюються за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS. Вони вносяться в 
екзаменаційну відомість, залікову книжку (індивідуальний план). 
Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку або екзамену та балів, 
отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Відстрочений контроль проводиться 
вибірково через деякий час після вивчення навчальної дисципліни (або окремого модуля) з метою зовнішнього чи 
внутрішнього контролю якості навчання та стійкості засвоєних знань студентами.
Одним із видів контролю є ректорський контроль, який проводиться щорічно з окремих дисциплін ОП у вигляді 
ректорської контрольної роботи. Атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення теоретичного 
та практичного навчання на певному рівні вищої освіти у формі захисту кваліфікаційної роботи.
Усі форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП забезпечують перевірку розуміння студентами 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для 
вирішення практичних задач та передбачають перевірку готовності вирішувати типові професійні завдання й 
дозволяють діагностувати рівень підготовки студентів і рівень їх компетентності з навчальної дисципліни. Окремі 
дисципліни освітньої програми «Агрономія» пропонують різнорівневі види тестових завдань для здійснення 
контрольних заходів. Усі дисципліни ОП передбачають самоконтроль здобувачів вищої освіти.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в силабусах та робочій програмі навчальної 
дисципліни, структура та зміст якої передбачено положеннями відповідних внутрішніх документів, що 
регламентують освітній процес у Поліському університеті: п. 3.3 (https://cutt.ly/FhE3kWX) та п. 2.4 
(https://cutt.ly/4hmGXEj).
У робочій програмі навчальної дисципліни наведений розподіл балів за змістовними модулями, а також вказані 
максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням їх важливості та трудомісткості. 
Система контрольних заходів передбачає кількісні та якісні критерії оцінювання.
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за національною шкалою 
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ECTS.
Якісні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів педставлені у робочих програмахі силабусах, 
розміщених як в системі Moodle Поліського університету (http://moodle.znau.edu.ua/), так і на веб-сторінці кафедри 
грунтознавства та землеробства (https://cutt.ly/lEynljT).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти на 
початку навчального року під час ознайомлення із структурою та формами освітнього процесу. На першій лекції 
кожного навчального предмету викладач інформує здобувачів вищої освіти про форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання згідно робочих програм. Також інформація про контрольні заходи та критерії оцінювання є 
постійно доступною на сайті університету, з якою здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися самостійно у будь-
який зручний для них час.
Програми комплексних контрольних заходів наявні у навчально-методичних комплексах дисциплін та викладені на 
платформі Moodle Поліського університету (http://moodle.znau.edu.ua/).
З розкладом екзаменаційної сесії здобувачі можуть ознайомитися за посиланням http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-
bin/timetable.cgi.
Освітня програма «Агрономія» практикує збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.
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Система збору інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень передбачає 
встановлення рівня поінформованості здобувачів вищої освіти на початку вивчення навчальної дисципліни і 
проміжної перевірки шляхом усного опитування або анкетування.
У разі недостатньої проінформованості здобувачів вищої освіти проводяться додаткові роз’яснення викладачами й 
кураторами груп та вносяться додаткові корективи у навчальний процес.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється у формі захисту 
кваліфікаційної роботи з обов’язковою перевіркою на плагіат.
Метою атестації здобувачів вищої освіти є визначення відповідності фактичного рівня набутих знань, умінь та 
навичок програмним результатам навчання, визначених стандартом.
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання комплексної спеціалізованої задачі та практичної проблеми у сфері 
агрономії, що потребує здійснення досліджень. Вимоги щодо змісту, структури, оформлення, підготовки до захисту 
та публічного захисту кваліфікаційних робіт регламентуються Положенням про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/8WNL1r4).
Строк і тривалість проведення атестації випускників визначається графіком навчального процесу та регулюється 
нормативно-правовими документами університету. 
Згідно з «Положенням про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» (наказ від 
27.12.2017 № 5, https://cutt.ly/kEynZQv) усі атестаційні роботи здобувачів обов’язково проходять перевірку на 
академічний плагіат, яку здійснює склад фахових комісій експертів і рецензент. 
Кваліфікаційна робота зберігається у архіві та розміщується у репозитарії університету (http://ir.znau.edu.ua/).

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів в університеті врегульовується у відповідності до Положення про 
організацію освітнього процесу (п. 3.14) та Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 
комісії (пп. 3, 4, 5). Дані документи оприлюднені у розділі «Публічна інформація» сайту Поліського університету 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) та роз’яснюють проведення контрольних заходів в 
рамках освітнього процесу. Затвердження складу екзаменаційних комісії відбувається за наказами ректора у 
встановлені терміни, але не пізніше ніж за місяць до початку проведення контрольних заходів. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів та запобігання конфлікту інтересів є базовими принципами реалізації освітнього 
процесу в університеті, умови для дотримання яких створюються у відповідності до п.4 Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/chPav0D). Положення визначає уніфіковані строки та 
критерії проведення контрольних заходів, регламентує процедуру оскарження здобувачами результатів атестації.
Запобігання конфлікту інтересів врегульовується Положенням про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації 
та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/ahPsdDO ), п. 3 якого ідентифікує перелік допустимих заходів. У разі 
виникнення ситуацій, які можуть трактуватися як конфлікт інтересів, до їх розв’язання можуть долучатися куратор 
академічної групи, керівництво факультету та випускової кафедри. Необхідний обсяг повноважень щодо захисту 
прав та інтересів здобувачів передбачено Положенням про студентське самоврядування (https://cutt.ly/yhPsCJ5) для 
органів студентського самоврядування.
Випадків необ’єктивного оцінювання чи виникнення конфлікту інтересів на ОП не зафіксовано.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Внутрішні положення Поліського університету гарантують здобувачам можливість оскарження оцінки, що 
булаотримана в ході реалізації контрольних заходів, у випадку незгоди з її значенням. З цією метою здобувач 
повиненподати письмову апеляцію завідувачу кафедри або декану факультету та, за умов письмового дозволу 
ректора,повторно пройти процедуру контролю (п. 3.14.2.3, https://cutt.ly/nkYxq2z).
Здобувачі, які при проходженні підсумкового контролю отримали негативну оцінку, набувають можливості 
дляліквідації академічної заборгованості через повторну процедуру контролю, яка проводиться за участі лектора 
дисципліни. Третя спроба проходження підсумкового контролю реалізується перед комісією викладачів, 
якастворюється деканом факультету, а її рішення вважається остаточним.
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, оскарження оцінки перескладання 
екзаменівможливе за потреби підвищення позитивної оцінки, що не пов'язано з використанням бюджетних коштів, 
абонезгоди з оцінкою.
Ситуацій щодо урегулювання повторного проходження контрольних заходів за час реалізації ОП не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів можливе за умов порушення порядку 
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організації і проведення заліків або екзаменів, а також незадоволення результатом оцінювання здобувача вищої 
освіти. Процедуру проведення контрольних заходів може оскаржити студент за таких умов: невчасне ознайомлення 
студентів з програмою проведення контрольних заходів; недостатнє ознайомлення студентів з методикою 
проведення заліку чи екзамену; не доведення до відома студентів переліку вузлових питань навчальної дисципліни 
та літератури, яку студенти можуть використати у підготовці до контрольних заходів; не створення безпосередньо на 
заліку педагогом позитивного емоційного фону аби зменшити психологічне напруження на студентів.
У разі незадоволення оцінкою студент має право оскаржити результат оцінювання у день оголошення результату 
контрольного заходу. Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів проводиться поданням 
апеляційної заяви на ім’я ректора університету.
Порядок урегулювання оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів передбачено в 
“Положенні про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ” 
(https://cutt.ly/mWNXryZ).
Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОП «Агрономія» не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Внутрішня політика університету, використовувані стандарти та процедури у сфері забезпечення академічної 
Сторінка 14 доброчесності деталізовані в наступних документах: 1. Положення про академічну доброчесність, 
запобігання та виявлення антиплагіату (https://cutt.ly/uf2OynD ); 2. Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/fhGjJog); 3. Порядок перевірки наукових, навчально-методичних 
праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату (https://cutt.ly/fkYRj06); 4. Положення про 
кваліфікаційні роботи (https://cutt.ly/KhGjEOC) 5. Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності (https://cutt.ly/MkYRbQL); 6. Наказ ректора ЖНАЕУ № 61 від 29.03.2019 р. Про внутрішню систему 
запобігання та виявлення академічного плагіату (https://cutt.ly/IhGh0xb). Перелік наведених документів утворює 
внутрішні інституційні рамки академічної доброчесності усіх учасників освітнього процесу Поліського університету.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

На ОП «Агрономія» для протидії академічному плагіату використовується онлайн-сервіс Unicheck компанії ТОВ 
«Антиплагіат». «Unicheck» було представлено на вченій раді університету 27 лютого 2019 р. та підписано договір 
про співпрацю.
Здобувачі заповнюють та підписують заяву за встановленою формою, якою підтверджується факт відсутності у 
письмовій роботі запозичень, та поінформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів плагіату. 
Відмова у написанні заяви означає недопуск кваліфікаційної роботи до захисту. У разі негативного висновку 
онлайн-сервісу Unicheck робота повертається на доопрацювання. Допустимий пороговий рівень унікальності роботи 
повинен бути не меншим 50%. Первинна перевірка робіт здобувачів на наявність ознак плагіату є безкоштовною. 
Кінцеве рішення про допуск наукових праць до публікації або кваліфікаційних робіт до захисту з урахуванням 
результатів перевірки приймає фахова експертна комісія випускової кафедри. 
Наукові публікації і кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти розміщуються в репозитарії університету 
(http://ir.znau.edu.ua/).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Університет розбудовує цілісну систему забезпечення академічної доброчесності, яка є безальтернативним 
принципом розвитку освітньо-наукового простору в ЗВО, популяризується серед здобувачів та НПП. Політика ЗВО 
щодо академічної доброчесності передбачає: консультативний супровід кваліфікаційних та наукових робіт; 
поширення інформації про відповідальність за недотримання правил етики цитування; обговорення принципів 
академічної доброчесності та боротьби з плагіатом; просування інформаційної культури. Зусиллями бібліотеки ЗВО 
проводяться інформаційні заходи (https://cutt.ly/BhJDPi7, https://cutt.ly/uhJFq0M), заняття з запобігання плагіату 
(https://cutt.ly/SkYTovS) та академічної доброчесності, основ академічного письма (http://surl.li/xnbw), практичні 
тренінги “Інформаційна культура студента”. Створена корпоративна пошта для оперативного обміну файлами, які 
підлягають перевірці (antiplagiat@polissiauniver.edu.ua). Сенситивний інформаційний простір до прав 
інтелектуальної власності в ЗВО створюється за участю Наукового товариства студентів та молодих вчених 
(https://cutt.ly/8h85S6A), а також ННЦ інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами 
(https://cutt.ly/MkYTnZe). Ефективність доведення принципів академічної доброчесності серед здобувачів ОП 
підтверджується результатами опитування (https://cutt.ly/zWkTbxg): 91,7 % респондентів відмітили належну 
поінформованість щодо академічної доброчесності.
При реалізації ОП не було виявлено випадків недотримання академічної доброчесності студентами.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У разі виявлення порушення академічної доброчесності у Поліському національному університеті передбачаються 
такі процедури: встановлення факту плагіату може бути підставою для відмови у прийнятті матеріалів до розгляду 
або повернення матеріалів на доопрацювання; факт плагіату у творах здобувачів вищої освіти може бути 
встановлений експертною комісією, створеною наказом ректора університету; встановлення факту плагіату в 
опублікованих творах здобувачів наукового ступеня є підставою для заборони автору включати такі твори у перелік 
своїх наукових робіт. 
Обов’язкова перевірка на академічний плагіат кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОП «Агрономія» 
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передбачена з грудня 2020 р. Низький рівень оригінальності тексту атестаційної роботи є підставою для прийняття 
відповідних рішень. Крім того, здобувачі ОП мають досвід опублікування наукових праць, а тому ознайомлені з 
процедурою перевірки робіт на академічний плагіат та можливими санкціями за негативного результату такої 
перевірки. 
У разі виявлення академічного плагіату автори несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. 
(https://cutt.ly/VWNVjFG).
Основним документом, яким керується ЗВО з вирішення питань порушення академічної доброчесності є 
«Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/uf2OynD).

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Рівень професіоналізму викладачів, що претендують на викладання в рамках ОП, визначається завдяки оцінці 
науково-педагогічного профілю, складовими якого є: - наукові публікації, що відповідають ОК, які забезпечуються 
НПП, та рівень їх цитованості у міжнародних наукометричних базах; - авторські методичні розробки; - участь у 
наукових заходах, програмах підвищення педагогічної майстерності та наукових стажуваннях/обмінах; - проектна 
діяльність; - залучення до діяльності в професійних об’єднаннях та інших інститутах громадянського суспільства; - 
інші критерії. Конкурсний відбір викладачів здійснюється відповідно до Статуту університету 
(https://cutt.ly/NWgSF1r), Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та 
укладання з ними контрактів (https://cutt.ly/hWgSMhB), Положення про конкурсну комісію для проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів (https://cutt.ly/1WgDqsb). 
Процедура конкурсу є прозорою і публічною та передбачає чітко визначені етапи: оголошення конкурсу, розгляд 
пакету документів кандидатів на кафедрі та формування рекомендації, подача претендентами необхідного пакету 
документів конкурсній комісії, обрання на посаду на засіданні вченої ради університету (таємне голосування), 
укладання контракту. Процедура конкурсного відбору стимулює до постійного професійного розвитку, підвищення 
педагогічної майстерності та активізації наукової діяльності НПП ЗВО. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

З метою реалізації освітнього процесу, розробки та вдосконалення освітніх програм та навчальних планів, 
здійсненні атестації здобувачів вищої освіти Університет залучає роботодавців шляхом проведення виїзних 
зустрічей, екскурсій на виробництво, лекцій, круглих столів.
Для посилення практичної спрямованості ОП та залучення роботодавців заключено договори про співробітництво 
між кафедрами агрономічного факультету та сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності на 5 
років, зокрема, група Західного регіону компанія «Долина», ТОВ «Бальзак», інститут сільського господарства 
Полісся НААН, ПП «Галекс Агро», Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція інституту 
картоплярства НААН. 
Залучення роботодавців передбачаї участь у розробці та вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів, 
тематики курсових та атестаційних робіт (проєктів), у проведенні атестації здобувачів вищої освіти. А також вони  
залучаються до проведення лекцій, практичних занять, тренінгів, наукових досліджень, стажування викладачів на 
виробництві, спільні програми.
Здобувачі, роботодавці та інші стейкхолдери мають можливість слідкувати за новинами кафедри на її сторінці 
(https://www.facebook.com/gruntzt).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До викладання та організації освітнього процесу за ОП залучаються практики та експерти в галузі агрономії. 
Систематично проводяться відкриті лекції професора кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 
Національного університету водного господарства та природокористування С. І. Веремеєнка (тема: «Проблеми 
раціонального використання Поліських агроландшафтів та їх вирішення» та інші).
Так, 17.03.2021 р. було проведено відкриту лекцію на тему "Альтернативні способи обробітку ґрунту, особливості їх 
використання на легких ґрунтах Полісся»". Лектор – І. А. Шувар, доктор сільськогосподарських наук, професор 
кафедри землеробства і тваринництва Львівського національного університету. 
16.10.2019 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти з офіційним представником ТОВ «Німецький аграрний 
холдинг», на якій було презентовано програму сучасних технологій високоефективного органічного виробництва в 
Німеччині, що сприяє розширенню знань здобувачів, а також можливості їх участі у спільних українсько-німецьких 
проєктах.
На лабораторно-практичних заняттях за ОП менеджер з продажу компанії «Ферчем» Західного бізнес регіону 
Вознюк Олександр Анатолійович продемонстрував сучасні високоефективні мінеральні добрива.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння
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В університеті процедурні аспекти підвищення кваліфікації та стажування викладачів регламентуються 
Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ. 
Підвищення кваліфікації проводиться з урахуванням дисциплін, які викладаються для студентів ОП в установах, де 
реалізовується програма професійного розвитку викладача, зокрема, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України м. Київ; МОН України, м. Київ; Інститут сільського господарства Полісся НААН м. 
Житомир; ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».
НПП кафедри ґрунтознавства та землеробства пройшли міжнародне стажування з сучасних підходів до організації 
навчального процесу для здобувачів сільськогосподарської освіти в University of Life Sciences in Lublin, Республіка 
Польща (2021 р., обсяг 180 год.).
Професор М. М. Ключевич пройшов міжнародне стажування з принципів обґрунтування концепції формування та 
функціонування сталих і оздоровчих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних і абіотичних чинників у 
Akademie HUSPOL, Чеська республіка (2019 р., обсяг 180 год.). 
У ЗВО реалізуються власні програми підвищення кваліфікації (семінари, тренінги, вебінари, «круглі столи», Дні 
поля). З метою професійного розвитку НПП та студенти ОП брали  участь у «Дні органічного поля», що відбувся на 
базі ТОВ «Дедденс Агро» Гощанського р-ну Рівненської обл. (19.06.2019 р.), відвідували демонстраційні посіви 
компанії «Хімагромаркетинг» (с. Глибочиця).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання необхідного рівня професіоналізму НПП здійснюється відповідно до Колективного договору ЗВО, 
Положення про організацію освітнього процесу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти, Положення про преміювання працівників (https://cutt.ly/NWgJggZ), Положення про нагороди та почесні 
звання (https://cutt.ly/DWgJxA5). Преміювання здійснюють за умови запровадження НПП інновацій в освітньому 
процесі, досягнення високого рівня викладацької майстерності (наказ №17 від 27 лютого 2020 р. «Про виплати 
премій науково-педагогічним працівникам» (https://cutt.ly/8WgJEYD). ЗВО стимулює наукову та/або інноваційну 
діяльність через як матеріальне, так і нематеріальне заохочення. Система матеріального заохочення передбачає 
виплату премії за такі досягнення НПП:- публікації статей у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, 
Web of Science; - присудження наукового ступеня кандидата та доктора наук; - отримання патентів; - призові місця 
переможцям за участь здобувачів у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; - призові місця за 
результатом олімпіад з навчальних дисциплін тощо. При укладанні контрактів з НПП ЗВО визначає необхідний 
рівень кваліфікації встановлюючи персоналізовані завдання щодо професійного зростання, що стимулює науковий 
та професійний розвиток викладачів.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Формування фінансових ресурсів ЗВО відбувається за рахунок коштів державного бюджету на основі державного 
замовлення (загальний фонд), інших джерел (спеціальний фонд) на принципах цільового й ефективного 
використання коштів, публічності та прозорості у бюджетному процесі (https://cutt.ly/GkIesfF; 
https://cutt.ly/rkIrqyB). Досягнення цілей і ПРН ОП забезпечується за рахунок інфраструктури ЗВО, яка сформована 
з 3-х елементів: навчальний (аудиторний фонд, лабораторії комп’ютерної техніки і телекомунікацій, 
конференцзали), науковий (4 навчально-наукових центрів дослідницько-проєктного характеру, інформаційно-
видавничий центр, бібліотека та ін.); соціальний (5 гуртожитків, пункти харчування, спортивні зали), які 
відповідають методам та технологіям навчання. Основою при формуванні навчально-методичного забезпечення є 
нормативні документи МОН та внутрішні положення ЗВО. ОК ОП забезпечені навчально-методичними 
матеріалами в повному обсязі та оприлюднені на освітньому порталі університету (http://moodle.znau.edu.ua). 
Постійне вдосконалення матеріально-технічного забезпечення поряд із вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення кафедри забезпечують ефективне опанування РН. Компонентою освітньо-наукового розвитку та 
здобуття додаткових soft skills здобувачів є запровадження циклу методологічних семінарів за участі стейкхолдерів, 
роботодавців та представників академічної спільноти.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище університету направлене на забезпечення сприятливого соціально-психологічного простору, що 
є підґрунтям для ефективного формування інтелектуального та професійного розвитку здобувачів. Однією з 
ключових компонент даного середовища є інститут кураторства, що передбачає наставницький супровід в сферах 
організаційної, академічної та комунікативної взаємодії здобувачів та адміністрації. На кураторство покладена 
функція виявлення та подальше врахування потреб та інтересів здобувачів. Наставницький супровід для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти активно впроваджується через гаранта ОП, представників випускової 
кафедри та обраних здобувачами керівників наукових або кваліфікаційних робіт.
Важливим елементом освітнього середовища є щорічне опитування здобувачів вищої освіти для виявлення 
проблемних аспектів у їх теоретико-практичній підготовці та позааудиторній роботі (участь у роботі наукових 
центрів, органів студентського самоврядування тощо). Також у здобувачів вищої освіти є персоніфікований доступ 
до навчально-методичних матеріалів на освітній платформі університету (http://moodle.znau.edu.ua). Свою дієвість 
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та незамінність платформа продемонструвала себе в період дистанційного навчання. 
Для покращення освітнього середовища регулярно проводяться зустрічі, круглі столи, семінари і конференції за 
участю роботодавців і студентів, які навчаються за індивідуальним графіком і працюють на виробництві.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В основі концепції освітньої діяльності ЗВО лежить студентоцентрична модель. Відповідно до Статуту 
(https://cutt.ly/UkIrR6a), концепція базується на особистісній орієнтації й створенні освітнього середовища, 
безпечного дляжиття і здоров’я та орієнтованого на задоволення потреб та інтересів усіх учасників освітнього 
процесу.
Приміщення ЗВО відповідають санітарно-технічним вимогам, правовим нормам та правилам експлуатації 
здотриманням належного теплового, санітарного та протипожежного станів. На високому рівні 
знаходитьсяпрофілактично-роз’яснювальна робота щодо поводження учасників освітнього процесу у разі 
виникнення ситуацій, що загрожують їх безпеці та здоров’ю. Дієвість таких заходів підтверджено вірною поведінкою 
учасників освітньогопроцесу під час реальних ситуацій (https://cutt.ly/wkq8gUT). Для посилення безпеки здобувачів 
освіти ЗВО наймаєспеціалізовану службу охорони (https://cutt.ly/ynUlGpE). До всіх учасників освітнього процесу 
доведені інструкції з охоронипраці, зокрема, їх адаптовано до умов карантинних заходів (наказ № 05 од від 
14.01.2021 р.). В університеті вживаються заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 (https://cutt.ly/SkA8IBC).
Для підсилення формуванню та розвитку особистісного, інтелектуального, професійного потенціалу 
здобувачівосвіти та їх адаптації до самостійного життя в університеті функціонує соціально-психологічна служба 
(https://cutt.ly/DkItMLe), на постійній основі діє психологічний хаб Safe Space та психологічний центр “In 
Vivo”(https://cutt.ly/cWgJ4wj).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізм освітньої підтримки здобувачів включає роз’яснення щодо структурно-логічної схеми ОП; доведення до 
здобувачів методів, форм та критеріїв оцінювання РН; представлення в доступній формі графіка освітнього процесу.
Всі навчально-методичні матеріали за ОК ОП доступні для здобувачів у відкритій формі. Діяльність бібліотеки 
забезпечує здобувачів періодичними та науково-навчальними матеріалами, до того ж функціонує електронний 
каталог, є можливість здійснення онлайн замовлень літератури, зручна процедура перевірка студентських робіт на 
плагіат. Співробітники наукової бібліотеки університету забезпечують просвітницьку роботу в частині поширення 
політики академічної доброчесності за рахунок проведення методичних тренінгів. Механізм організаційної та 
консультативної підтримки здобувачів представлений в першу чергу через інститут кураторства та наукового 
наставництва, що забезпечує супровід при формуванні індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, вирішенні 
організаційно-фінансових питань, питань пов’язаних з організацією освітнього процесу, проживання у гуртожитках 
університету, позааудиторної роботи, наукового консультування та особистих питань. Механізм соціальної 
підтримки включає психологічний та виховний супровід фахівцями відділу соціального та гуманітарного розвитку 
(https://cutt.ly/FnVEDKX), розвиток та підтримка культурно-мистецького потенціалу здобувачів (4 секції) 
(https://cutt.ly/YnVEVn1), розвиток фізичних та спортивних здібностей (11 секцій) (https://cutt.ly/mnVRfeA).
За результатами анкетування здобувачів 88,3 % студентів відповіли, що задоволені якістю підтримки здобувачів 
(академічної, консультативної, інформаційної, психологічної, соціальної), а 10,0 % –частково.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Для забезпечення повноцінних прав здобувачів з особливими потребами отримувати безперешкодно освітні послуги 
в університеті затверджено Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (https://cutt.ly/nf3RpX7). Входи в корпуси №2 та №4 обладнано пандусами та металевими перилами.
При потребі (при вході є спеціальна кнопка виклику), черговий відповідного корпусу університету надає допомогу 
особам з особливими потребами. В корпусі №4 функціонують 3 ліфти, які повністю відповідають вимогам для 
перевезення осіб з особливими потребами на візках. В університеті також створено сприятливі умови для фізичного 
розвитку, на постійній основі проводяться спеціальні заняття, змагання (https://cutt.ly/pkIybqx). Результатом таких 
умов є участь здобувачів з особливими потребами у всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах 
(https://cutt.ly/Yn2T031).

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В основі розв’язання конфліктних ситуацій лежать вимоги чинного законодавства України та Положення 
університету про запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього 
процесу, дискримінацією та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/UkIy9cC). Керуючись Законом України «Про 
запобігання корупції» в університеті визначено відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції 
(https://cutt.ly/mj6gG7B). На системній основі започатковано роботу кураторів академічних груп із здобувачами ОП 
щодо виявлення ситуацій пов’язаних із корупцією, дискримінацією та сексуальним домаганням. Процедура 
вирішення конфліктних ситуацій проводиться спільною комісією у складі представників: відділу соціального та 
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гуманітарного розвитку та органів студентського самоврядування, профспілкової організації студентів. Відповідно 
плану організаційно-виховної роботи (https://cutt.ly/mn2PcVB) в розділі правове виховання передбачено 
проведення заходів щодо протидії хабарництву, зловживанню та корупції в закладах вищої освіти. В університеті 
проводяться різні тематичні роз’яснювальні лекції. Зокрема 18.02.21 р. за ініціативи комісії по оцінці корупційних 
ризиків університету здобувачами було проведено захід «Правопорушення в закладі вищої освіти» 
(https://cutt.ly/hn2Sprn).
Продовж періоду впровадження освітньої діяльності за ОП конфліктних ситуацій виявлено не було. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процес розробки, обґрунтування, затвердження, моніторинг у процесі реалізації та періодичний перегляд освітньої 
програми у Поліському національному університеті регламентовано: Положенням про порядок реалізації, 
моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/sWN0LFW); Положенням про організацію 
освітнього процесу в Житомирському національному агроекологічному університеті (https://cutt.ly/YWN0CSh); 
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському національному 
агроекологічному університеті (https://cutt.ly/TWN0NQx). 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

В Поліському університеті система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає періодичний 
моніторинг та перегляд ОП, не рідше одного разу на рік. Перегляд ОП відбувається за ініціативи гаранта, проєктної 
групи з урахуванням пропозицій НПП, що її реалізують, академічної спільноти, здобувачів вищої освіти, 
роботодавців, стейкхолдерів, результатів соціологічних опитувань, а також з огляду на сучасні тенденції розвитку 
сільськогосподарського виробництва та потреби на ринку праці. 
Відповідальність за перегляд ОП покладено на гаранта. Процедурно пропозиції групи забезпечення та 
стейкхолдерів щодо внесення змін до ОП 2021 та відповідно навчальних планів обговорювалися на розширеному 
засіданні кафедри (протокол № 08 від 18.02.2021 р.), вченій раді агрономічного факультету (протокол № 10 від 
25.05.2021 р.) і затверджувалися на вченій раді університету (протокол № 12 від 26.05.2021 р.). Всі внесені зміни до 
ОП враховані в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах, програмах практик та ін.
В ОП 2021, за пропозицією гаранта, було враховано зміни в ОП, зокрема щодо прийняття Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» 
(https://cutt.ly/4EeG9g8)  та набуття чинності нового Стандарту Вищої освіти України за спеціальністю 201 
«Агрономія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (https://cutt.ly/zEyTBPU).
Зважаючи на це було проведено ряд зустрічей з випускниками, здобувачами вищої освіти, зі стейкхолдерами та 
сформовано головні проблемні питання, які виникають в виробничому процесі аграрного сектору.
Проаналізовані результати були впровадженні в ОП шляхом введення та коригування ряду дисциплін, зокрема: 
«Методологія і організація наукових досліджень»,
«Міжнародний агробізнес», «Сучасні підходи до управління живленням рослин».
Так, обов’язкову компоненту «Геоінформаційні технології» було включено до ОП у зв’язку з пріоритетами розвитку 
університету щодо орієнтації на сучасні інформаційні технології та зняттям мораторію на продаж землі. З цією 
метою ЗВО було придбано ліцензію на 50 робочих місць ПП «ArcGIS Pro», а також забезпечено проходження 
науково-педагогічними працівниками університету відповідних курсів з ГІС-технологій. 
Враховуючи посилення процесів деградації ґрунтового покриву і значну зацікавленість роботодавців щодо 
впровадження енерго- та ґрунтоощадних агротехнологій, до ОП було включено навчальну дисципліну 
«Агроекологія».
В зв’язку зі збільшенням кількості підприємств, що переходять на альтернативні види ведення 
сільськогосподарського виробництва було збільшено обсяг вивчення даного напрямку, зокрема навчальну 
дисципліну «Біодинамічне та адаптивне землеробство» збільшено до 6 кредитів ЄКТС.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти залучені до участі у діяльності органів громадського самоврядування університету, вченої 
ради науково-інноваційного інституту агротехнологій та землеустрою, вченої ради університету, органів 
студентського самоврядування. Шляхом анкетування студенти висловлюють свою думку та вносять пропозиції 
стосовно змісту ОП.
Результати основних критеріїв перегляду студентами ОП здійснюються з  позицій: оновлення (актуалізації) 
інформації по загальним та професійним дисциплінам, вилучення зі структури ОП неактуальних дисциплін, 
введення до структури ОП дисциплін, що відповідають сучасним тенденціям розвитку аграрного сектору. Отримані 
внаслідок анкетування студентів результати обробляються статистичними методами та доповідаються на засіданні 
випускової кафедри.
За результатами анкетування 100% студенти були залучені до обговорення, розробки і перегляду освітньої 
програми. 98,1% студентів визнали, що їх пропозиції було враховано при формуванні цілей ОП та визначенні 
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результатів ОП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Відповідно до Статуту університету та Положення про студентське самоврядування (https://cutt.ly/Zf1R655), в 
частині внутрішнього забезпечення якості ОП, органи студентського самоврядування беруть участь в обговоренні та 
вирішенні таких питань:
- модернізація освітнього процесу;
- конкурсного відбору НПП;
- делегування представників до робочих консультативно-дорадчих органів ЗВО;
- зміст навчальних планів і освітніх програм;
- напрямів стратегічного розвитку ЗВО.
Представники студентського самоврядування співпрацюють з кураторами академічних груп, завідувачами кафедр, 
деканами факультетів, ректоратом ЗВО, лобіюють інтереси студенства на засіданнях Вчених рад факультету та 
університету. Головою Ради студентського самоврядування є здобувач цієї ОП Іван Дем’янчук. Представники 
студентського самоврядування активно залучаються до внутрішніх процедур моніторингу якості освітнього процесу 
з метою отримання неупередженості результатів та захисту інтересів здобувачів.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Відповідно до розвитку партнерських відносин університету з підприємствами до процедури формування та 
перегляду ОП та НП підготовки здобувачів залучаються представники підприємств, які є потенційними 
роботодавцями. До підприємств-партнерів університету відносяться: група Західного регіону компанії «Долина», 
ТОВ «Бальзак», Інститут сільського господарства Полісся НААН, ПП «Галекс Агро», Волинська державна 
сільськогосподарська дослідна станція іституту картоплярства НААН.
Пропозиції щодо змін до структури ОП або окремих її компонент формуються за результатами: проходження 
виробничих практик студентами безпосередньо на базі господарств, засіданнь вченої ради науково-інноваційного 
інституту агротехнологій та землеустрою, розширених засідань випускової кафедри ґрунтознавства та землеробства 
зі стейкхолдерами; у заходах університету (дні відкритих дверей, день поля, наукові конференції) та у міських й 
регіональних заходах (ярмарки вакансій, круглі столи), стажування і підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників, а також зауважень попередньої експертизи ОП. Після проведення та аналізу анкетування здобувачів 
освіти представники випускової кафедри доповідають результати на розширеному засіданні. Найбільш актуальне 
питання від роботодавців полягає у необхідності збільшення частки практичної підготовки здобувачів.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Передусім, застосовується збір та аналіз інформації з боку випускників, зокрема: проведенено моніторинг щодо 
збору інформації (телефонне опитування кураторами курсів, викладачами, деканом, соцмережі) про постійне місце 
працевлаштування за фахом, отримані результати засвідчили достатньо високий відсоток працевлаштування в 
галузі сільськогосподарського виробництва. Надалі, кар’єрний шлях випускників відстежується при спілкуванні з 
роботодавцями, де крім здобутків, звертається увага на якість навчання та бажані для них програмні результати.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Внутрішній моніторинг ОП здійснюється проєктною групою під керівництвом гаранта та відповідно до Положенням 
про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/SgqTMas) з метою об’єктивної оцінки якості 
надання освітніх послуг, рівня підготовки здобувачів вищої освіти, актуальності змісту ОП, ступеня досягнення 
запланованих результатів навчання та готовності випускників до професійної діяльності. 
В результаті проведення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП в 2020-2021 навчальному році були 
виявлені недоліки (відсутність інституційних можливостей для багаторівневої перевірки на наявність академічного 
плагіату, обмеженість технічних умов для проведення дистанційного навчання, відсутність системного підходу до 
забезпечення вільного вибору навчальних дисциплін, недостатня візуалізація результатів реалізації ОП, які усунені 
при реалізації ОП. Зокрема: 
- вдосконалено Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/GWgNn5p). Курсовий проєкт з “Міжнародного менеджменту” обов’язково перевіряється на плагіат; 
- забезпечено розміщення всіх навчально-методичних матеріалів дисциплін навчального плану на платформі 
Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/), що сприяє покращенню освітнього процесу, підвищення його гнучкості, 
особливо в умовах карантинних обмежень; 
- удосконалено і розміщено каталог вибіркових дисциплін та експлікацій до них (https://cutt.ly/jWkPYWS; 
https://cutt.ly/oWkPGHd);
 - частково застарілий фонд навчальної літератури університету компенсується функціонуванням інституційного 
репозитарію (електронного архіву) (https://cutt.ly/qWgNMjo);
- всі події, які відображають зміст та результати реалізації ОП, сприяють формуванню її позитивного іміджу та 
віддзеркалюють унікальність, висвітлюються на сайті університету та сторінці кафедри у соціальних мережах 
(https://www.facebook.com/gruntzt).
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Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація цією ОП в університеті здійснюється вперше, проте результати акредитаційних експертиз інших ОП 
враховуються для її удосконалення. З огляду на зауваження та рекомендації до ОПП “Туризм” сформовано перелік 
вибіркових дисциплін, які не дублюють зміст обов’язкових компонент; забезпечено можливість вибору дисциплін з 
навчальних планів інших спеціальностей; рівноцінне наповнення дисциплін НП; активізується неформальна освіта 
та студентська наукова робота. Відповідно до експертних висновків акредитаційної експертизи ОП “Екологія” та ОП 
“Комп`ютерні науки” більш ширше використовуються автоматизовані засоби контролю та тестування; посилюється 
робота з перевірки на плагіат курсових робіт; розширюються можливості щодо діджиталізації системи організації та 
контролю освітнього процесу. У відповідь на рекомендації експертних груп ОПП “Захист і карантин рослин”, ОПП 
“Публічне управління та адміністрування” документально підтверджуються пропозиції всіх зацікавлених 
стейкхолдерів щодо перегляду та вдосконалення ОП; посилюється публікаційна активність НПП у виданнях, що 
індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS; розпочата робота по створенню Ради стейкхолдерів; 
поглиблюється співпрацю з роботодавцями в напрямі створення програм дуальної освіти.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Системою менеджменту якості освітнього процесу передбачено залучення учасників академічної спільноти до 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, зокрема:
- проведення моніторингу та систематичного перегляду освітніх програм із залученням представників господарств, 
які є потенційними роботодавцями;
- за результатами сесії проводиться аналіз успішності здобувачів ОП;
- оцінювання науково-педагогічних працівників відбувається на підставі анонімного анкетування щодо якості 
викладання освітніх компонент здобувачами вищої освіти; 
- в університеті запроваджено оцінювання освітньої й науково-технічної діяльності кафедр і окремих викладачів з 
використанням рейтингового оцінювання;
- при реалізації освітнього процесу підготовки бакалаврів та магістрів функціонує ефективна система щодо 
запобігання та виявлення академічного плагіату, в тому числі з використанням можливостей програми «Unicheck».
На основі проведеного аналізу представники академічної спільноти мають можливість вносити зауваження та 
висловлювати пропозиції, які розглядаються на розширеному засіданні випускової кафедри при перегляді ОП.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Організація внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті передбачає взаємодію структурних підрозділів 
за такими рівнями: 
- загальноуніверситетський – представлений ректоратом, Наглядовою радою, Вченою радою університету. На цьому 
рівні визначаються місія університету, формується політика та впроваджуються принципи управління якістю, 
загальні процедури забезпечення якості освітнього процесу, як базові елементи стратегії розвитку університету. 
Координацію процесів внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюють ННЦ організації освітнього процесу та 
забезпечення якості освіти; 
- факультетський – представлений деканатом, вченою радою та навчально-методичною комісією факультету. На 
цьому рівні організовується освітній процес та контролюється якість надання освітніх послуг; 
- кафедральний – представлений гарантами ОП, проєктними групами, НПП кафедр, кураторами академічних груп, 
внутрішніми стейкхолдерами. На цьому рівні здійснюється розробка та модернізація ОП і НП відповідно до візії 
стейкхолдерів, формується відповідне кадрове, матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення освітнього 
процесу.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Документи регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу:
- Статут Поліського національного університету
- Колективний договір
- Стратегія інтернаціоналізації
- Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними контрактів
- Положення про моніторинг освітньої програми
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
- Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
- Положення про силабус
- Положення про дисципліни вільного вибору
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
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- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
- Положення про порядок перезарахування результатів навчання
- Положення про дуальну освіту
- Положення про практику здобувачів вищої освіти
- Правила прийому для здобуття вищої освіти до Поліського національного університету в 2021 році
- Положення про конкурсну комісію
- Положення про преміювання працівників
- Положення про студентське самоврядування
- Положення про порядок запобігання конфлікту інтересів Поліського університету
- Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням
- Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю
Інформація щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на 
офіційному сайті університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://cutt.ly/DEyR9PP, http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya (пункт Громадське обговорення)

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-grunt-zml/osvitniy-prosses-student-1

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами є здобуття сучасних поглиблених теоретичних та практичних знань та навичок у агрономії, 
професійних концептуальних підходів для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, що відповідає 
сучасним принципам інноваційного характеру відповідного рівня професійної підготовки. Актуальною стороною 
даної програми є розробка курсу, що базується на збалансованому інноваційному технологічному підході в сучасних 
наукових дослідженнях з агрономії та орієнтує на актуальні тенденції розвитку сільського господарства як в Україні, 
так і світі, що забезпечує конкурентноспроможність фахівця на ринку праці й створює можливості подальшої його 
професійної і наукової кар’єри. Наукова складова освітньо-професійної програми базується на впровадженні 
сучасних світових та власних наукових досліджень під керівництвом високопрофесійних наукових керівників. 
Підготовка кваліфікаційної роботи здійснюється з актуальних тем з відповідним оформленням та перевіркою на 
плагіат. Апробація одержаних наукових результатів здобувача вищої освіти здійснюється у вигляді опублікування 
тез чи статей у фахових або міжнародних наукових виданнях, а також участі у всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах наукових студентських робіт. Попередній захист зазначених робіт студентами відбувається на засіданні 
кафедри та у вигляді публічних виступів на науково-практичних конференціях. Слабкою стороною ОП є незначна 
кількість годин запланованих на практичне відпрацювання своїх потенційних можливостей та навичок. Однак, 
набуті теоретичні знання, які заплановані в даному ОП, в майбутньому компенсують цю проблему при подальшій 
роботі за фахом.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку ОП полягають у поглибленому навчанні, застосуванні сучасних інформаційних технологій та 
ефективного їх впровадження і адаптування до конкретних умов регіону. Зокрема, одним з перспективних 
напрямків, над яким розпочата робота на випусковій кафедрі, є використання агродронів та малих літальних 
апаратів, оскільки такі технології успішно використовують у прогресивних господарствах України і аграрно 
розвинених країн світу. Для успішного впровадження зазначених технологій повинна бути розроблена відповідна 
геоінформаційна система, яка забезпечить збирання і обробку даних щодо агротехнологічних параметрів 
елементарних ділянок поля і в подальшому запущена електронна база даних про регіон, господарство, поле, 
культуру. Усе це дає змогу розширити напрями не лише у традиційному землеробстві, а й в альтернативних його 
видах, зокрема, органічному, біодинамічноту та точному землеробстві. 
Для реалізації цих планів планується вдосконалити навчальний план та робочі програми дисциплін, оновлювати 
зміст освітніх компонентів, покращити оснащеність комп’ютерною та спеціалізованою технікою, співпрацювати з 
розробниками геоінформаційних систем.
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Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 17.09.2021 р.

Сторінка 23



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Геоінформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

Геоінформаційні 
технології_Силабу

с.pdf

1tpfIPHJTf6m3RTy/
CSy1C18U5jeAzv7TH

1f8X3ghfs=

- комп’ютерна техніка (рік 
введення в експлуатацію – 2021); 
- програмний комплекс ArcGIS 
Pro (версія 2.4.0, рік введення в 
експлуатацію – 2019, ліцензія на 
50 робочих місць); 
- - мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію – 2015).

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Методологія і 
організація 

наукових 
досліджень 
Силабус.pdf

zoppCJVMF9CbZgcz
LHjSa7Upzb5GDlcSr

/kQ1c3Tzf4=

-мультимедійне устаткування 
Epson, (рік введення в 
експлуатацію – 2012); 
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020); 
-телевізор VIDIMAX (рік введення 
в експлуатацію – 2004);
- сучасні бібліографічні і 
реферативні бази даних, а також 
наукометричні платформи Web 
of Science, Scopus та ін.;
- ваги SW-22 (рік введення в 
експлуатацію – 2007);
- мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-2610, 9 шт.(рік 
введення в експлуатацію – 2006);  
- мікроскоп біологічний 
бінокулярний ХS-6220, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію – 2006);  
- мікроскопи МБС-10, 12 шт. (рік 
введення в експлуатацію – 2007);
 - мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5510, 1 шт. (рік 
введення в експлуатацію – 2006);
 - мікроскоп біологічний 
монокулярний ХS-5520, 2 шт. (рік 
введення в експлуатацію – 2006);  
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron (рік введення в 
експлуатацію – 2012); 
- лупа БЛ2;
 - термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію – 2007);  
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію – 2007);  
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію – 
2017); 
- плитка електрична «Мика-2» 
(рік введення в експлуатацію – 
2006); 
- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію – 2007). 

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

навчальна 
дисципліна

Фахова іноземна 
мова Силабус.pdf

/zEMcS0esC0cwqVv
nIMp1B+dEhmkqOL

yfn6tN94tTXQ=

- мультимедійне устаткування 
Epson EB-1727 (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- комп’ютер (рік введення в 
експлуатацію – 2020);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020);
- телевізор VIDIMAX (рік 
введення в експлуатацію 2004 
р.);
- фліп-чарт.

Міжнародний 
агробізнес

навчальна 
дисципліна

Міжнародний 
агробізнес 

IbIdb85aDLSyj64ou0
X9UlIuYNt1bzuau9g

- мультимедійне устаткування 
Epson EB-SO2 (рік введення в 



Силабус.pdf EUpcpFBg= експлуатацію – 2015);
- комп’ютер Intel G3240 – 5 шт 
(рік введення в експлуатацію – 
2020);
- ноутбук ACER TM 2492 (рік 
введення в експлуатацію – 2018);
- телевізор VIDIMAX (рік 
введення в експлуатацію 2004 
р.); 
- фліп-чарт.

Агроекологія навчальна 
дисципліна

Агроекологія 
Силабус.pdf

722aolrsbb8NeQDAI
oZpxwefsuEvTl1BJM

ju1b6MHEM=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію 2011 р.);
- ноутбук ACER TM 5740Z (рік 
введення в експлуатацію – 2016);
- строковий мінімальний та 
максимальний термометри (рік 
введення в експлуатацію – 2000);  
- термограф метеорологічний М-
16 (рік введення в експлуатацію – 
1985); 
- колінчасті термометри ТМ-5 
(Савінова) (рік введення в 
експлуатацію – 2000); 
- тестер ґрунту TFA 481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості (рік 
введення в експлуатацію – 2007).

Біодинамічне та 
адаптивне 
землеробство

навчальна 
дисципліна

Біодинамічне та 
адаптивне 

землеробство 
Силабус.pdf

l0ckYwAMLkF1uueX
ijQJU7YPhaZP6MrjB

xODiCI9foQ=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію 2011 р.);
- ноутбук Asus K50A (рік введення 
в експлуатацію – 2018);
- обладнання для визначення 
будови ґрунту;
- бюкси для визначення вологості 
ґрунту;
- прилад Качинського для 
визначення об’ємної маси ґрунту 
(рік введення в експлуатацію – 
1995);
-Кварц -21 М 33-1 (рік введення в 
експлуатацію – 2005).

Інноваційні технології 
в рослинництві

навчальна 
дисципліна

Інновацiйнi 
технологii в 

рослинництві 
Силабус.pdf

H4yYMZKUwdzuaJw
Zj74zgubfEUIz8gLa3

BvKvpVr4zk=

- ваги електронні MW (рік 
введення в експлуатацію – 2007);
- люксметр ST;
- мікроскопи ХS-2610, 9 шт., (рік 
введення в експлуатацію – 2006);
 - мікроскоп бінокуляр ХS 2620, 2 
шт. (рік введення в експлуатацію 
– 2006); 
- шафа сушильна ШС –3;
- ваги лабораторні електронні 
ТВЕ (рік введення в експлуатацію 
– 2007);
 - стерилізатор паровий ГК -10 
(рік введення в експлуатацію – 
2017);
 - мікроскопи ХS -2610;
 - мікроскоп ХS-5510, 12 шт. 
(введення в експлуатацію – 2006, 
2007 рр.);
- вебкамера д/мікроскопа 
Celestron, (рік введення в 
експлуатацію – 2006);
 - термостат ТС-1/80 СПУ, (рік 
введення в експлуатацію – 2007);
 - плитка електрична «Мика – 2» 
(рік введення в експлуатацію – 
2006); 
- термостат ТС-1/80 СПУ (рік 
введення в експлуатацію – 2007);  
- сушильна шафа СНОЛ (рік 
введення в експлуатацію – 2007);  
- стерилізатор паровий ГК-10 
(рік введення в експлуатацію – 
2017); 



- ваги лабораторні електронні 
ТВ-500 (рік введення в 
експлуатацію – 2007);
- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію 2012 р.);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020 р.).

Сучасні підходи до 
управління 
живленням рослин

навчальна 
дисципліна

Сучасні підходи до 
управління 

живленням рослин 
Силабус.pdf

WVSd7NeXTnl+2QE
na0aYWmKstznDVq

2vytVPaAe9VZc=

- рН-метр (рік введення в 
експлуатацію – 2007);
- фотоколориметр КФК-2 (рік 
введення в експлуатацію – 1986);
- реактиви та лабораторний 
посуд для визначення основних 
показників ґрунту (рік введення в 
експлуатацію – 2018);
- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію – 2011); 
- ноутбук Lenovo IdeaPad5 (рік 
введення в експлуатацію – 2020).

Сучасні системи 
агротехнологій

навчальна 
дисципліна

Сучасні системи 
агротехнологій 

Силабус.pdf

ppoOJd/wx8/DNc3h
Zm2ri7QBiFNv3hVV

NfucpkwO3aI=

- ауксанограф для визначення 
росту, електрично-оптичний 
прилад для визначення площі 
листкової поверхні;
- технологічні карти;
- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію – 2012);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020).

Сертифікація та 
контроль якості 
продукції 
рослинництва

навчальна 
дисципліна

Сертифікація та 
контроль якості 

продукції 
рослинництва 

Силабус.pdf

JFf1H+JGs6/sQGDsg
htwILDY6t860kZMyi

ANCdTkV/0=

- ВДК (рік введення в 
експлуатацію – 2018); 
- вологоміри (рік введення в 
експлуатацію – 2015); 
- діафоноскопи (рік введення в 
експлуатацію – 2005); 
-літрові пурки, лабораторний 
млин (рік введення в 
експлуатацію – 2010), 
- ваги Парова (рік введення в 
експлуатацію – 1986); 
- лабораторний шнековий прес 
(рік введення в експлуатацію – 
2010);
- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію – 2012).
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020).

Інтегрований захист 
рослин

навчальна 
дисципліна

Інтегрований 
захист рослин 

Силабус.pdf

FGdVh25qKe5bIMve
vM+3LJoHWgycL+
WiT1kO6ZsS+4Y=

- мікроскоп-бінокуляр XS 2620 
(рік введення в експлуатацію – 
2006); 
- ваги електронні MW (рік 
введення в експлуатацію – 2007);  
- люкрометр ST (рік введення в 
експлуатацію – 2006);
- мікроскопи XS-2610 (рік 
введення в експлуатацію – 2006);  
- мультимедійне устаткування 
Epson (рік введення в 
експлуатацію – 2012);
- ноутбук Dell 3593 (рік введення 
в експлуатацію – 2020).

Виробнича та 
переддипломна 
практика

підсумкова 
атестація

Програма_виробни
чої_практики.pdf

qSblhGFLV9xagxF6b
DBex0svpuvj5h82gfjt

0qlS1ho=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію – 2011); 
- ноутбук Lenovo IdeaPad5 (рік 
введення в експлуатацію – 2020).

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна 
робота методичні 

вказівки.pdf

S4Zcw6R1yfkjBoQKe
FJKsgPGGjITdzE4Lf

TW6SxY+So=

- мультимедійне устаткування 
BenQ (рік введення в 
експлуатацію – 2011); 
- ноутбук Lenovo IdeaPad5 (рік 
введення в експлуатацію – 2020).



 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

7308 Ключевич 
Михайло 
Михайлович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державну 

агроекологічну 
академію 

України, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

1301 
Агрономія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 007406, 

виданий 
16.05.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

021103, 
виданий 

23.12.2008, 
Атестат 

професора AП 
001316, 

виданий 
16.12.2019

17 Інтегрований 
захист рослин

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1998 р., кваліфікація – 
бакалавр з агрономії, 
спеціальність – 
«Агрономія», диплом 
ІЗ №012089 від 
18.03.1998 р.
Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1999 р., кваліфікація – 
вчений агроном, 
спеціальність – 
«Агрономія», диплом 
ТМ №10689743 від 
12.03.1999 р.
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.11 – 
фітопатологія. 
«Агроекологічні 
основи системи 
захисту пшениці від 
септоріозу в умовах 
Полісся і Північного 
Лісостепу України», 
диплом ДК №027595 
від 09.02.2005 р.
Доцент кафедри 
захисту рослин, 
атестат 12ДЦ 021103 
від 23.12.2008 р.
Доктор 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.11 – 
фітопатологія. 
«Мікози тритикале 
(Тriticosecale Witt.) i 
спельти (Triticum 
spelta L.) та 
обґрунтування 
екологічно безпечних 
систем захисту в 
Поліссі України», 
диплом ДД №007406 
від 16.05.2018 р.
Професор кафедри 
захисту рослин, 
атестат АП 001316 від 
16.12.2019 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/004807-
17 «Специфіка 
реалізації 
оптимального 
поєднання методів та 
принципів навчання 
під час вивчення 



навчальної 
дисципліни 
Сільськогосподарська 
фітопатологія». Дата 
видачі: 17.11.2017 р.
НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 
СС00493706/006197-
18 «Організація 
процесу 
консультування». 
Дата видачі: 
27.04.2018 р.
За видом навчання 
участі в онлайн-
форумі на тему: 
«Цифрові 
трансформації в освіті, 
бізнесі, ІТ та 
культурі», 25.03.2021 
р. Сертифікат № ПК-
К 21-03/106 виданий 
25.03.2021 (6 год./ 0,2 
кредити ЄКТС).
Цикл вебінарів з 
наукометрії «Головні 
метрики сучасної 
науки. Scоpus та Web 
of Science», що був 
проведений 
компанією «Наукові 
публікації – Pubi. 
Science», 17.05–21.05. 
2021р. Сертифікат № 
АА 2290/21.05.2021 
(10 год. / 0,33 кредити 
ЄКТС).
Підвищення 
кваліфікації за 
програмою курсу: 
«Використання 
інтерактивних 
інструментів в умовах 
змішаного навчання», 
14, 15, 21, 22.05. 2021р. 
Сертифікат № ПК-Б 
21-05/018 (30 год. /1 
кредит ЄКТС).
Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Розширені 
можливості нового 
інтерфейсу Web of 
Science», «Виклики 
відкритого доступу», 
«Основи наукометрії», 
«Як опублікуватися в 
міжнародному 
виданні?» з «08 » 
червня 2021 року по « 
11 » червня 2021 року 
сертифікати видані 
компанією Clarivate 
Analytics (4 години / 
0,13 кредити ЄКТС).
За видом навчання 
участі в онлайн-
форумі на тему: 
«Освіта. Бізнес. 
Держава. 
Співробітництво 
заради добробуту»., 
16.06.2021 р. 
Сертифікат № ПК-К 
21-06/064 виданий 
16.06.2021 р. (6 год. / 
0,2 кредити ЄКТС).
Науково-педагогічне 



стажування: 
Akademie HUSPOL. 
Participant of the 
International 
Internship on the 
Principles of 
Substantiation of the 
Concept of Formation 
and Functioning of 
Sustainable and 
Urbophytocenoses with 
Increased Resistance to 
Biotic and Abiotic 
Factors, Чеська 
республіка (09–11 
жовтня 2019 р.). 
Сертифікат від 11 
жовтня 2019 р.
Вища школа 
менеджменту 
інформаційних систем 
ISMA, Рига, Латвія, 
19.04.2021р.-
2.06.2021р., «Теорія і 
практика науково-
педагогічних підходів 
в освіті». Сертифікат 
№ 01-18/188-21.

Міжнародний освітній 
грант № 
EG/U/2021/03/12 від 
International Historical 
Biographical Institute 
(Dubai - New York – 
Rome – Jerusalem – 
Beijing). Міжнародний 
сертифікат № 1510 від 
15.07.2021 р.
Міжнародний 
історичний 
біографічний інститут 
(Дубаї – Нью-Йорк – 
Рим – Єрусалим – 
Пекін). Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації 
керівників закладів 
освіти, педагогічних 
та науково-
педагогічних 
працівників “Разом із 
Визначними 
Лідерами Сучасності: 
Цінності, Досвід, 
Знання, 
Компетентності і 
Технології для 
Формування Успішної 
Особистості та 
Трансформації 
Оточуючого Світу”. 
Присвоєння 
кваліфікації 
Міжнародний 
викладач 
Міжнародний 
сертифікат № 1510 від 
15.07.2021 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 37, 
38 Ліцензійних умов:
п.п. 1: 1. Pseudomonas 
savastanoi pv. Nerii in 
greenhouses of 
Ukraine. Modern 
Phytomorphology. 
2018. Vol. 12. P. 131–
133. URL: 



https://doi.org/10.5281
/zenodo.1812104. (Web 
of Science)
2. Lesovoy N., Sykalo 
O., Chumak P., Vigera 
S., Kliuchevich M. The 
Mediterranean 
Butterfly Phyllonorycter 
platani (Staudinger, 
1870) in the Fomin 
Botanic Garden. 
Russian Journal of 
Biological Invasions. 
2019. Vol. 10, № 1, pp. 
104–107. 
3. Kluchevich M. M., 
Chumak P. Yа., Vigera 
S. M., Stolyar S. G. First 
detection of 
Colletotrichum 
gloesporioides (penz.) 
Pens. & sacc. оn 
Liriodendron chinense 
(hemsl.) Sarg. in 
Ukraine. Modern 
Phytomorphology. 
2019. Vol. 13. P. 9–12. 
URL: 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.20190103. 
(Web of Science)
4. Biochemical and 
molecular-genetic 
markers of adaptability 
and quality of 
genotypes in cultural 
and wild cereal plants. / 
V. V. Moskalets, А. H. 
Vovkohon, M. M. 
Kliuchevych, T. Z. 
Moskalets, A. O. 
Sliusarenko, V. V. 
Liubych, A. T. 
Martyniuk, O. S. 
Pushka, I. M. Pushka, 
V. I. Nevlad. Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2019. Vol. 9 (4). P. 
695–703. URL: 
https://www.researchg
ate.net/publication/338
830020_Biochemical_
and_molecular-
genetic_markers_of_ad
aptability_and_quality
_of_genotypes_in_cult
ural_ 
and_wild_cereal_plant
s. (Web of Science)
5. Protection of winter 
spelt against fungal 
diseases under organic 
production of phyto-
products in the 
Ukrainian polissia / М. 
М. Kliuchevych, Yu. A. 
Nykytiuk, S. H. Stoliar, 
S. V. Retman, S. М. 
Vygera. Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2020. Vol. 10 (1). P. 
267–272. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/protection
-of-winter-spelt-
against-fungal-diseases-
under-organic-
production-of-
phytoproducts-in-the-
ukrainian-polissia.pdf. 
(Web of Science)



6. Most recent detection 
of invasive species 
Erysiphe palczewskii 
(Jacz.) u. Braun et s. 
Takam. on Robinia 
pseudoacacia L. in 
Ukraine / M. M. 
Klіuchevych, S. H. 
Stoliar, P. Yа. Chumak, 
S. V. Retman, O. O 
Strygun, H. M. 
Tkalenko, S. M. Vigera. 
Modern 
Phytomorphology. 
2020. Vol. 14. P. 85–92. 
URL: 
https://www.phytomor
phology.com/articles/m
ost-recent-detection-of-
invasive-species-
erysiphe-palczewskii-
jacz-u-braun-et-s-
takam-on-robinia-
pseudoacacia-l-in-
ukra.pdf. (Web of 
Science)
7. Biological, 
Trophological, 
Ecological and Control 
Features of Horse-
Chestnut Leaf Miner 
(Camеraria ohridella 
Deschka & Dimic.) / N. 
Lesovoy, V. Fedorenko, 
S. Vigera, P. Chumak, 
M. Kliuchevych, O. 
Strygun, S. Stoliar, M. 
Retman, L. Vagaliuk. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2020. Vol. 
10(3). P. 24–27. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/biological-
trophological-
ecological-and-control-
features-of-
horsechestnut-leaf-
miner-camraria-
ohridella-deschka--
dimic.pdf. (Web of 
Science)
8. Species Composition 
and Noxiousness of 
Segetal Vegetation in 
Winter Rye 
Agrocoenoses in the 
Central Ukrainian 
Polissia / M. М. 
Kliuchevych, S. H. 
Stoliar, O. Yu. 
Hrytsenko, S. V. 
Retman, Н. М. 
Tkalenko, L. V. 
Bilotserkivska. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2020. Vol. 
10(2). P. 112–117. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/species-
composition-and-
noxiousness-of-segetal-
vegetation-in-winter-
rye-agrocoenoses-in-
the-central-ukrainian-
polissia.pdf. (Web of 
Science)
9. Carbon Absorption 
Ability of Pine Forest 
Plantations in the 
Ukrainian Polissya / V. 
V. Моrоz, Y. А. 



Nykytiuk, P. A. 
Nykytiuk, M. М. 
Kliuchevych, O. M. 
Komorna. Ukrainian 
Journal of Ecology. 
2020. Vol. 10(2). P. 
249–255. URL: 
https://www.ujecology.
com/articles/carbon-
absorption-ability-of-
pine-forest-plantations-
in-the-ukrainian-
polissya.pdf. (Web of 
Science)
10. Fungicidal and 
growth-stimulating 
effect of microbial 
preparations on hop 
plants yield / O. V. 
Venger, M. M. 
Kliuchevych, S. H. 
Stoliar, O. O. Strygun, 
S. M. Vygera, I. P. 
Shtanko, O. М. 
Honcharenko. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2021. Vol. 11 
(2). P. 40–46. 
https://www.ujecology.
com/articles/fungicidal
-and-
growthstimulating-
effect-of-microbial-
preparations-on-hop-
plants-yield.pdf.  (Web 
of Science).
п.п. 2: Спосіб захисту 
посівів спельти озимої 
від грибних хвороб : 
пат. 126955 Україна, 
МПК (2018.01) 
A01N43/653 (2006.01); 
№ u 2018 01383; 
заявл. 12.02.2018, 
опубл. 10.07.2018, 
Бюл. № 13.
Спосіб використання 
захисно-стимулюючої 
композиції для 
передпосівної обробки 
насіння тритикале 
озимого: пат. 135569 
Україна, МПК 
(2019.01), А01G 13/00; 
№ u 2019 00416; 
заявл. 15.01.2019, 
опубл. 10.07.2019, 
Бюл. № 13.
Спосіб підвищення 
продуктивності зерна 
кормових бобів: пат. 
135579 Україна, МПК 
(2019.01), А01С 14/00; 
№ u 2019 00484; 
заявл. 17.01.2019, 
опубл. 10.07.2019, 
Бюл. № 13.
Спосіб ефективного 
знищення 
фітонематод перед 
посівом культур: пат. 
136504 Україна, МПК 
(2019.01), А01N 63/00, 
А01Р 5/00; № u 2019 
01501; заявл. 
14.02.2019, опубл. 
27.08.2019, Бюл. № 
16.
Спосіб ефективного 
захисту агроценозів 
тритикале озимого від 



мікозів: пат. 136506 
Україна, МПК 
(2019.01), А01G 13/00, 
А01N 25/00, А01Р 
3/00; № u 2019 01510; 
заявл. 14.02.2019, 
опубл. 27.08.2019, 
Бюл. № 16.
Спосіб моніторингу 
роси борошнистої на 
листках та інших 
органах рослин: пат. 
137392 Україна, МПК 
(2019.01), А01G 13/00, 
G01N 21/00; № u 2019 
00782; заявл. 
25.01.2019, опубл. 
25.10.2019, Бюл. № 
20.
Спосіб колонізації 
енкарзії в закритому 
ґрунті: пат. 141980 
Україна, МПК 
(2020.01), А01G 13/00; 
заявл. 29.07.2019, 
опубл. 12.05.2020, 
Бюл. № 9.
Спосіб моніторингу 
ентомобіоти на 
поверхні ґрунту : пат. 
144558 Україна, МПК 
(2020.01), А01М 1/00, 
А01М 5/00, А01GМ 
13/00, А01G 13/02 
(2006.01); заявл. 
27.04.2020, опубл. 
12.10.2020, Бюл. № 
19.
Спосіб захисту 
насаджень хмелю від 
несправжньої 
борошнистої роси : 
пат. 145413 Україна, 
МПК (2020.01), А01G 
17/00, А01N 25/00, 
А01Р 3/00, А01Р 
21/00; заявл. 
30.06.2020, опубл. 
10.12.2020, Бюл. № 
23.
Спосіб приготування 
розчину для 
ідентифікації 
мікробіоти : пат. 
146366 Україна, МПК 
(2006) А01G 24/00; 
заявл. 02.07.2020, 
опубл. 17.02.2021, 
Бюл. № 7.   
п.п. 3: Прецизійні 
фітотехнології в 
агропромисловому 
комплексі України / 
Л. В. Аніскевич, Д. Г. 
Войтюк, С. М. Вигера, 
Н. І. Адамчук, Ф. М. 
Захарін, С. О. 
Пономаренко, М. М. 
Ключевич : 
монографія. Київ : 
НУБіП України. 2019. 
798 с.
п.п. 5: Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
доктора 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.11 – 
фітопатологія. 
«Мікози тритикале 
(Тriticosecale Witt.) i 



спельти (Triticum 
spelta L.) та 
обґрунтування 
екологічно безпечних 
систем захисту в 
Поліссі України», 
диплом ДД №007406 
від 16.05.2018 р.
п.п. 6: Столяр 
Світлана Григорівна, 
кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
03.00.16 – екологія, 
диплом ДК № 051052 
від 05.03.2019 р.
п.п. 7: Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.083.01.
п.п. 8: Член 
редакційної колегії 
наукового журналу 
«Наукові горизонти. 
Scientific Horizons», 
включеного до 
Переліку наукових 
фахових видань 
України (з 2021 рр.)
Керівник науково-
дослідних робіт: 1. 
«Грибні хвороби жита 
озимого (Secale cereal 
L.) та заходи 
обмеження їх 
розвитку в Поліссі 
України» (№ ДР 
0116U008804); 2. 
«Наукові основи 
обґрунтування систем 
захисту сорго 
зернового від 
шкідливих організмів 
у Поліссі України» (№ 
ДР 0118U002372); 3. 
«Короткоротаційна 
сівозміна з 
елементами 
органічної технології 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур у Поліссі 
України» (№ ДР 
0119U000456); 4. 
Особливості 
формування 
фітоценозів без 
використання 
синтетичних 
технологічний 
матеріалів (№ 
0120U104551).
п.п. 9: НМК 11 з 
аграрних наук та 
ветеринарії підкомісії 
202 «Захист і 
карантин рослин» 
сектору вищої освіти 
Науково-методичної 
ради МОН України; 
представник робочої 
групи з розробки 
Стандартів вищої 
освіти України 
ступенів вищої освіти 
«бакалавр», «магістр» 
та «доктор філософії» 
галузі знань 20 
«Аграрні науки та 
продовольство» 
спеціальності 202 
«Захист і карантин 



рослин».
п.п. 10: Проектна 
пропозиція на участь у 
конкурсі спільних 
українсько – 
американських 
науково-дослідних 
проектів для 
реалізації у 2019–
2020 рр. Назва 
проекту: «Розробка 
ефективних засобів 
діагностики для 
виявлення грибних 
хвороб пшениці 
озимої та кукурудзи». 
Керівник: Романчук 
Л. Д. Виконавці: 
Грабар І. Г., Федонюк 
Т. П., Ключевич М. 
М., Поплавський П. Г., 
Столяр С. Г.        
Керівник.
п.п. 11: Дорадча 
діяльність з надання 
соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань агрономії і 
захисту рослин.
п.п. 12: 1. Ключевич 
М. М., Столяр С. Г., 
Дмитренко О. О. 
Вплив регуляторів 
росту рослин на 
продуктивність проса 
посівного в Поліссі 
України. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали доп. учасн. 
VІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., 25 трав. 
2018 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. С. 65–
69.
2. Ключевич М. М., 
Столяр С. Г. Сорго 
зернове – нова та 
перспективна 
культура для Полісся. 
Сучасні тенденції 
розвитку галузі 
землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення : матер. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 13-14 черв. 2019 
р. Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 129–130.
3. Методологія 
гармонізації сталих 
екосистем та 
виробництва 
органічної 
фітопродукції в 
Україні / С. М. Вигера, 
М. М. Ключевич, С. Г. 
Столяр, Л. В. 
Білоцерківська, А. А. 
Прус, О. О. 
Самойленко 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали доп. учасн. 
VІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., 30квіт. – 
1 трав. 2020 р. 
Житомир : Поліський 
національний 



університет, 2020. С. 
67�72.
4. Вплив біологічних 
препаратів на 
розвиток 
склероспорозу проса 
посівного в Поліссі 
України / М. М. 
Ключевич, С. Г. 
Столяр, Л. М. 
Ільчишин. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
збірник праць 
учасників ІХ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
27–28 трав. 2021 р. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2021. С. 
321–328.
5. Перспективи 
вирощування сорго в 
Поліссі України / С. Г. 
Столяр, М. М. 
Ключевич. Наукові 
читання–2021: 
збірник тез доповідей 
науково-практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 
факультету, 28 трав. 
2021 р. Житомир : 
Поліський 
національний 
університет, 2021. С. 
45–47.
п.п. 19: Член 
Товариства 
мікробіологів України 
ім. С. М. 
Виноградського 
(ТМУ).
п.п. 20. Досвід роботи 
за спеціальністю з 
1999 р. і по даний час.

174992 Ковальов 
Віталій 
Борисович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1959, 
спеціальність:  

агрономія, 
Диплом 

доктора наук 
ДT 004808, 

виданий 
16.11.1990, 

Атестат 
професора ПP 

000900, 
виданий 

29.03.1993

12 Сертифікація 
та контроль 
якості 
продукції 
рослинництва

Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут, 1963, 
кваліфікація – учений 
агроном, 
спеціальність − 
«агрономія», диплом 
з відзнакою Н № 
541649 від 27.03.1959 
р.
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність – 
технічні науки. 
«Влияние 
микробиологических 
процессов на выход и 
качество льноволокна 
при разных способах 
приготовления 
тресты», диплом МСХ 
№ 005559 від 
15.03.1968 р.
Старший науковий 
співробітник, 
спеціальність – 
первинна обробка 
текстильної сировини, 
атестат МСН № 
069497 від 27.12.1972 



р.
Доктор 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
05.18.03 – первинна 
обробка, зберігання 
зерна і іншої 
продукції 
рослинництва. 
«Усовершенствование 
приемов, 
способствующих 
увелечению 
производства и 
повышения качества 
льнопродукции при 
индустриальной 
технологи уборки и 
послеуборочной 
обработки льна», 
диплом ДТ № 004808 
від 16.11.1990 р.
Професор кафедри 
виробництва 
натуральних волокон 
Херсонського 
індустріального 
інституту, атестат ПР 
№ 000900 від 
29.03.1993 р.
Почесне звання 
«Заслужений діяч 
науки і техніки 
України» № 805 від 
6.11.1997 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004509-17 
«Роль навчальної 
дисципліни 
«Технологія 
зберігання та 
переробки продукції 
рослинництва» у 
формуванні 
професійної 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери. Дата 
видачі 09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов: 
Загальна кількість 
публікацій за п’ять 
останніх років – 9.
пп. 1. 1. Kovalev V. B., 
Kozlik T. I., Protsenko 
L. V., Bober A. V., 
Kormiltsev B. F. 
Extending and 
maintaining the in vitro 
collection of 
international hop 
varieties in Ukraine.  
Agricultural Science 
and Practice. 2021. № 7 
(3). vol. 61−71. 
2. Приймачук Т. Ю., 



Штанько Т. А., 
Ковальов В. Б.  
Розвиток галузі 
льонарства в Україн. 
Вісник аграрної 
науки. 2017. № 7. С. 
68−75. 
3. Ковальов В.Б. , 
Деребон І.Ю., Бучко 
К.Д. Якість олії лляної 
залежно від умов 
вегетаційного періоду 
та строків зберігання 
сировини. 
Агропромислове 
виробництво Полісся. 
2018. Вип. 11. С. 22–
25.
4. Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., 
Фещенко В. П. 
Вирощування 
луб’яних культур на 
радіоактивних 
забруднених ґрунтах. 
Наукові горизонти.  
2018.  № 7-8. С. 15−21. 
5. Ткачук В. П., 
Ковальов В. Б. Вплив 
механічного обробітку 
та удобрення на 
міграцію радіоцезію в 
орному шарі дерново-
підзолистого ґрунту. 
Агропромислове 
виробництво Полісся. 
2018. № 11. С. 110−113.
6. Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю. До 
питання наукових 
основ зберігання 
продукції 
рослинництва. 
Збірник наукових 
праць Уманського 
нац. ун-ту 
садівництва. 2019. 
вип. 94. ч. 1. С. 35−42. 
7. Вплив строків 
зберігання олії лляної 
на її якісний склад / 
Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Бучко 
К. Д., Федорчук С. В. 
Збірник наукових 
праць Уманського 
нац. ун-ту 
садівництва. 2020.  
вип. 94. С. 548−558. 
8. Виробництво 
прядивних культур в 
умовах 
радіоактивного 
забруднення / 
Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., 
Клименко Т. В., 
Федорчук С. В., 
Трембіцька О. І., 
Лісовий М. М. 
Агроекологічний 
журнал. 2020. № 3. С. 
73–79. 
9. Формування якості 
хліба з борошна 
пшениці спельта / 
Ковальов В. Б., 
Трембіцька О. В., 
Клименко Т. В., 
Федорчук С. В., 
Петухов Ю. Л. Збірник 



наукових праць 
Уманського нац. ун-ту 
садівництва. 2021. 
вип. 98. С. 254−262.
пп. 2. 1. Патент UA 
111188 С2, А 01 Н 4/00 
від 11.04.2016. Спосіб 
прискореного 
розмноження хмелю, 
одержаного з 
культури іn vitro. 
Ковальов В.Б., Козлик 
Т.І. 
2. Патент UA 118633 
С2 А 01 Н 4/00 від 
11.02.2019. Спосіб 
стимулювання 
розмноження хмелю, 
вирощених з апексів 
іn vitro.  Ковальов В.Б., 
Козлик Т.І. 
3. Патент UA 120207 А 
01 Н 4/00 від 
25.10.2019. Спосіб 
мікроклонального 
розмноження 
регенерантів хмелю, 
вирощених з апексів 
іn vitro Ковальов В.Б., 
Козлик Т.І. 
4. Патент UA 122281 А 
01Н 4/60 від 13.10 20. 
Спосіб вирощування 
саджанців хмелю із 
зелених живців. 
Бойко А.Л., Козлик 
Т.І., Ковальов В.Б., 
Юрківський Й.М., 
Джус І.А.
5. Патент UA 124095 А 
23 L 19/18 від 
21.07.2021. Спосіб 
переробки цукрового 
буряка. Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Саюк О. 
А.
6. Патент UA 124092 А 
23 L 19/18 від 
21.07.2021. Спосіб 
переробки картоплі. 
Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Саюк О. 
А., Грибан О. В.
п.п. 3. Ковальов В. Б. 
Наукове забезпечення 
розвитку технологій 
первинної переробки 
льону-довгунця // 
Монографія. 
Житомир, 2018. 180 с.
п.п. 4. Спосіб 
охмеління сусла 
продуктами 
переробки хмелю 
залежно від 
кількісного вмісту та 
якісного складу в них 
альфа-кислот та їх 
ізомерів, поліфенолів, 
ксантогумолу та 
інших біологічно 
активних сполук / Л. 
В. Проценко, Р. І. 
Рудик, М. І. Ляшенко 
та ін. Науково-
практичні 
рекомендації. 
Житомир:ПП "Рута". 
2017. 27 с.
2. Ковальов В. Б. 
Методичні вказівки 



для проведення 
лабораторно-
практичних занять 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
"бакалавр" з 
дисципліни 
"Технологія 
зберігання і 
переробки продукції 
рослинництва" 
спеціальності 201 
"Агрономія". 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 38 с. 
3. Шкідники і хвороби 
зернових культур / 
Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Саюк О. 
А. та ін.  Навчально-
науковий посібник 
для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня "магістр" 
спеціальності 201 
"Агрономія". 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 54 с.
4. Придатність 
вітчизняних сортів 
хмелю до 
використання їх у 
пивоварінні та 
хлібопеченні 
/Проценко Л. В., 
Рижук С. В., М. І. 
Ляшенко та ін. Наук.-
метод. рекомендації . 
Житомир: «Рута», 
2019. 48 с.
п.п. 7. 1. Офіційний 
опонент на захисті 
кандидатської 
дисертації В.В. Возіян 
на засіданні вченої 
ради Д 74.844.01 при 
Уманському 
національному 
університеті 
садівництва 
27.06.2017 р. за 
спеціальністю 06.01.15 
– первинна обробка 
продуктів 
рослинництва. 
2. Офіційний опонент 
на захисті докторської 
дисертації В. В. Любич 
на засіданні вченої 
ради Д 74.844.01 при 
Уманському 
національному 
університеті 
садівництва 
14.06.2018 р. за 
спеціальністю 06.01.15 
– первинна обробка 
продуктів 
рослинництва.
3. Член 
спеціалізованої вченої 
ради з присудження 
наукового ступеня 
кандидата / доктора 
сільськогосподарських 
наук Уманського 
національного 
університету 
садівництва.
4. Член 
спеціалізованої вченої 



ради з присудження 
наукового ступеня 
кандидата / доктора 
Поліського 
національного 
університету.
п.п. 8. Член 
редакційної колегії 
збірника 
«Агропромислове 
виробництва Полісся» 
збірника Інституту 
сільського 
господарства Полісся 
до 2020 року.

п.п. 12: 1. Ковальов В. 
Б., Бучко К. Д. Врожай 
та якість насіння 
льону олійного на 
Поліссі України. 
Оптимізація сучасних 
технологій в 
агрономії, захисті 
рослин та землеустрої: 
мат. всеукр. наук.-
практ. конф., присвяч. 
10-річчю створення 
кафедри захисту 
рослин 27-28 квітня 
2017 р. Житомир, 
2017. С. 145-149.
2. Козлик Т. І., 
Ковальов В. Б. 
Удосконалення 
біотехнологічних 
методів оздоровлення 
хмелю від вірусних 
хвороб. Оптимізація 
сучасних технологій в 
агрономії, захисті 
рослин та землеустрої: 
мат. всеукр. наук.-
практ. конф., присвяч. 
10-річчю створення 
кафедри захисту 
рослин 27-28 квітня 
2017 р. Житомир, 
2017. С. 61-64.
3. Ковальов В. Б., 
Бучко К. Д. 
Удосконалення 
технології 
вирощування  
олійного льону на 
Полісся. Практика і 
теорія ефективного 
використання 
земельних ресурсів 
Полісся: мат. наук.-
прак. конф. 22-23 
лютого 2017 р. 
Житомир, 2017. С. 80-
83.
4. Ковальов В. Б., 
Деребон І. Ю., Бучко 
К. Д. Перспективи 
розвитку льону 
олійного в зоні 
Полісся за умов зміни 
агрокліматичних 
факторів. Кліматичні 
зміни та сільське 
господарство. 
Виклики для аграрної 
науки та освіти: 
збірник тез міжн. 
науково-практичної 
конференції за участю 
ФАО. 13-14 березня 
2018 р. Київ, 2018. С. 



418-421. 5. Ковальов В. 
Б., Деребон І. Ю., 
Саюк О. А. 
Вирощування льону 
олійного в умовах 
радіоактивного 
забруднення. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення: зб. тез 
наук.-практ. конф. 26-
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біоетанолу в умовах 
Лісостепу 
Правобережного», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
доктора 
сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 
06.01.09 – 
рослинництво.
пп.8. Співкерівник 
НДР 
«Короткоротаційна 
сівозміна з 
елементами 
органічної технології 
вирощування 
сільськогосподарських 
культур у Поліссі 
України». Державний 
реєстраційний номер 
01194000456. Термін 
виконання: 1.09.2018 
– 12.12 2022 рр.
пп. 9. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Білоцерківського 
національного 
університету з 2018 
року.
пп. 12. Загальна 
кількість публікацій 
за п’ять останніх років 
– 26.
1. Ільяш Г. А., Коваль 
Г. В., Дідора В. Г. 
Сортові особливості 
сої іноземної селекції 
в умовах ТОВ 
«Агрокор Холдінг». 
Сільське господарство 
сьогодні : зб.тез наук.-
практ. конф. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. Т.2. С. 30-34.
2. Чуйко О.В., Дідора 
В.Г. Технологічні 
показники якості 
ріпаку озимого в 
умовах СТОВ «Спілка 
хмелярів і пивоварів» 
/ Сільське 
господарство сьогодні 
: зб.тез.наук.-
практ.конференції. 
Житомир, 2019. №2. 
С. 97-100.
3. Дідора В. Г., 
Деребон І. Ю., 
Ковриженко В. О. 
Агроекологічні основи 
відновлення 
родючості ґрунту в 
короткоротаційній 
зернобобовій сівозміні 
/ Сучасні тенденції 
розвитку галузі 
землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення // 
Міжнародна наук.-
практ. конф. 3-4 



червня 2019 р. 
Житомир, 2021. С. 23–
36.
4. Application of 
innovation technologies 
agronomy / 
International scientific 
and practical 
conference. 3-4 June 
2020. Vinnitsa, 2020.
5. Дідора В. Г., Власюк 
М. В., Коваль Г. В. 
Програмування 
врожаю сої на ясно-
сірих ґрунтах Полісся 
України / Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення // 
Міжнародна наук.-
практ. конф. 13-14 
червня 2019 р. 
Житомир, 2021. С. 42–
46.

17764 Ковальчук 
Олександр 
Дмитрович

декан, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність: 

7.03060104 
аграрний 

менеджмент, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015797, 

виданий 
09.10.2002, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

014996, 
виданий 

19.10.2005

24 Міжнародний 
агробізнес

Державна 
агроекологічна 
академія, 1997 р., 
спеціаліст, 
кваліфікація – 
менеджер 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
підприємства, 
спеціальність - 
«Аграрний 
менеджмент», диплом 
ЛО ВЕ №008488 від 
31.05.1997 р.

Кандидат 
економічних наук, 
08.07.02 – економіка 
сільського 
господарства і АПК. 
«Формування ринку 
яловичини», диплом 
ДК № 015797, від 
09.10.2002 р.
Доцент кафедри 
аналізу і статистики, 
атестат 4/10-Д від 
19.10.2005 р.
Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України, ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012405-20 
«Науково-педагогічні 
працівники з 
інноваційної 
спрямованості 
педагогічної 
майстерності». Обсяг-
60 год. Дата видачі 
09.10.2020 р.
Науково-педагогічне 
стажування: 
Університет штату 
Пенсильванія, Стейт 
Коледж, США. 
Учасник науково-
навчального 
стажування за 
програмою обміну 
викладачів вищих 
навчальних закладів 
Woskob International 
Research in 



Agriculture. (WIRA) 
Scholar Program 
(США) (з 15.01.2018 р. 
по 03.05.2018 р.).

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1: 1. Zinchuk, T., 
Kutsmus, N., 
Prokopchuk, O., 
Kovalchuk, O., Usiuk, 
T. (2021). 
Disproportionality of 
Ukraine's Participation 
in International 
Business: Rethinking 
Under Conditions of the 
New Stage of Global 
Development, Estudios 
de economía aplicada, 6 
(39) (Scopus).
2. Zinchuk, T., 
Tarasovych, L., 
Yaremova, M., Usiuk, T. 
& Kovalchuk, O. (2021). 
Participation and 
Bridging: Involving 
Entrepreneurs in the 
Management of the EU 
Rural Economy. 
Estudios de economía 
aplicada, 5 (39) 
(Scopus).
3. Прокопчук О. 
Європейська політика 
згуртування: 
концептуальні засади, 
імперативи для 
України / О. 
Прокопчук, О. 
Ковальчук, Т. Усюк // 
Економіка та 
суспільство. – 2021. – 
№ 26.
4. Zinchuk T. 
Challenges of 
Sustainable 
Development of Rural 
Economy / T. Zinchuk, 
N. Kutsmus, O. 
Kovalchuk, O. Charucka 
// Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. – 2018. – 
№ 4. – С. 609-619 
(Web of Science).
5. Ковальчук О. Д. 
“Cross Сompliance” як 
інституційна норма 
забезпечення 
екологічного 
сільського 
господарства в 
Європейському Союзі 
/ О.Д. Ковальчук // 
Економіка АПК. – 
2017. – № 9 – С. 57-62
6. Institutional 
Transformation of 
Ukraine’s Agricultural 
Sector / T. Zinchuk, N. 
Kutsmus, O. Kovalchuk, 
V. Dankevych, T. Usiuk 
// Review of Economic 
Perspectives. – 2017. – 
Vol.17, Issue 1. – P. 57–



80 (Scopus).
п.п. 3: 1. Міжнародні 
економічні відносини 
та 
зовнішньоекономічна 
діяльність : навч. 
посібник / Т. О. 
Зінчук, О. Д. 
Ковальчук, Н. М. 
Куцмус [та ін.] ; за 
ред. Т. О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 513 
с.
п.п. 4: 1. Методичні 
рекомендації і вимоги 
до підготовки та 
захисту курсової 
роботи з дисципліни 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«бакалавр» 
спеціальності 292 
“Міжнародні 
економічні відносини” 
/ Т. О. Зінчук, Н. М. 
Куцмус, Т. В. Усюк, О. 
А. Прокопчук, О. Д. 
Ковальчук – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 30 с.
2. Ковальчук О.Д., 
Усюк Т.В. Методичні 
рекомендації з 
вивчення курсу 
“Статистика та 
міжнародна бізнес-
аналітика” для 
здобувачів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спец. 292 “Міжнародні 
економічні відносини” 
– Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 42 с.
3. Пивовар П.В., 
Прокопчук О.А., 
Зінчук Т.О., Данкевич 
В.Є., Горбачова І.В., 
Усюк Т.В., Ковальчук 
О.Д. Методичні 
рекомендації та 
вимоги до виконання і 
захисту звіту із 
виробничої практики 
для студентів 
факультету економіки 
та менеджменту 
галузь знань 29 
«Міжнародні 
відносини» 
спеціальність 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» освітній 
ступінь перший 
(бакалаврський) / 
П.В. Пивовар, О.А. 
Прокопчук, Т.О. 
Зінчук, В.Є. Данквич, 
І.В. Горбачова, Т.В. 
Усюк, Ковальчук О.Д. 
– Житомир,  ЖНАЕУ, 
2019. – 33 с.
п.п. 8: 1. 
Відповідальний 
співвиконавець 
Державної бюджетної 



теми Міністерства 
освіти та науки 
України "Інклюзивна 
модель сталого 
розвитку сільських 
громад в умовах 
євроінтеграційної 
перспективи” (№ 
3/2017; 2017-2019 рр.).
2. Співвиконавець 
науково-дослідної 
роботи кафедри 
міжнародних 
економічних відносин 
та європейської 
інтеграції за темою: 
“Соціально-
економічні пріоритети 
сільського розвитку в 
умовах глобальної 
економіки та 
євроінтеграційних 
перспектив України” 
на 2015-2019 рр. 
(Номер державної 
реєстрації 
0115u007080).
п.п. 10: 1. 
Співвиконавець 
проекту Еразмус+ 
модуль Жан Моне 
«Аграрна політика 
ЄС» (574608-EPP-1-
2016-1-UA-EPPJMO-
MODULE) (2017-2019).
2. Учасник науково-
навчального 
стажування за 
програмою обміну 
викладачів вищих 
навчальних закладів 
Woskob International 
Research in Agriculture 
(WIRA) Scholar 
Program (США) (з 
15.01.2018 р. по 
03.05.2018 р.).

10281 Кропивниць
кий Руслан 
Броніславов
ич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
1301 

Агрономія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015807, 

виданий 
04.07.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

044644, 
виданий 

15.12.2015

16 Біодинамічне 
та адаптивне 
землеробство

Державна 
агроекологічна 
академія, 2001 р., 
кваліфікація – 
бакалавр з агрономії, 
спеціальність - 
«Агрономія», диплом 
ТМ №16302528 від 
22.06.2001 р.

Державний 
агроекологічний 
університет, 2002 р., 
кваліфікація - вчений 
агроном, 
спеціальність - 
«Агрономія», диплом 
ТМ №18610186 від 
05.07.2002 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.01.01 – 
загальне 
землеробство. «Вплив 
способів основного 
обробітку ґрунту та 
елементів біологізації 
на продуктивність 
картоплі в умовах 
Правобережного 
Полісся України», 
диплом ДК № 015807, 



від 04.07.2013 р.

Доцент кафедри 
ґрунтознавства та 
землеробства, атестат 
12 ДЦ №044644, від 
15.12.2015 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України, ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004519-17 
«Державна 
інноваційно-
інвестиційна політика 
в Україні», обсягом 
108 год. Дата видачі 
23.10.2017 р.

Науково-педагогічне 
стажування: 
Університет 
природничих наук, 
Люблін, Республіка 
Польща. Сертифікат 
ASI-22212-UPL 
«Сучасні підходи до 
організації 
навчального процесу 
для здобувачів 
сільськогосподарської 
освіти», обсягом 180 
год. Дата видачі 
02.04.2021 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1: 1. Agroecological 
state of soil cover of 
Bereznivskyi region 
Rivne area / B. V. 
Matviichuk et al. 
Science Review. 
Warsaw, Poland. 2018. 
3(10). Vol.1. Р.50-54.
2. Кравчук М. М. 
Кропивницький Р. Б., 
Санін В. А., Боцян М. 
Ю. Забур’яненість та 
продуктивність посівів 
пшениці озимої 
залежно від 
агротехнологій з 
елементами 
біологізації в умовах 
Полісся. Scientific 
horizons. 2018. № 7–8 
(70) С. 42–49.
3. Зміна агрофізичних 
показників ґрунту та 
продуктивності 
картоплі за 
ґрунтозахисних 
агротехнологій / М. 
М. Кравчук та ін. 
Scientific horizons. 
2019. № 11 (84). С. 61-
68. doi: 
10.33249/2663-2144-
2019-84-11-61-68
4. Забур’яненість 
посівів жита озимого 
залежно від способів 
обробітку ґрунту в 
умовах переходу до 
органічного 
землеробства. / М. М. 



Кравчук та ін. 
Scientific horizons. 
2020, 01 (86). С. 39-45. 
doi: 10.33249/2663-
2144-2020-86-1-39-45
5. Продуктивність 
сільськогосподарських 
культур залежно від 
елементів біологізації 
землеробства в умовах 
Центрального Полісся 
України / Р. Б. 
Кропивницький та ін. 
Sciences of Europe. 
Praha, Czech Republic. 
2020. № 59. Vol. 2. 4-
7.
6. Kravchuk, N. N., 
Kropyvnytskyi, R. B., 
Zhuravel, S. V., 
Klymenko, T. V. & 
Trembitska, O. I. 
(2021). Soil-protective 
technologies as an 
important component 
of agricultural 
biologization in the 
conditions of the 
Central Polissia of 
Ukraine. E3S Web of 
Conferences, 254, 
Archive number 05012. 
doi:10.1051/e3sconf/20
2125405012.
п.п. 3: 1. 
Гербологічний атлас-
довідник України / І. 
А. Шувар та ін. 
Вінниця: ТОВ «Нива 
ЛТД», 2020. 388 с.
2. Органічні добрива: 
навч. посіб. / С. В. 
Журавель та ін. 
Житомир : Вид-во 
Поліського ун-ту, 
2020. 200 с.
п.п. 8: відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка 
ефективних способів 
приготування 
компостів для 
використання в 
органічному та 
біодинамічному 
землеробстві» 
(державний 
реєстраційний номер 
0118U 004149).
п.п. 10: міжнародний 
науковий проект 
«Сталі агроекологічні 
ініціативи на основі 
зеленого відновлення 
та активного 
залучення сільських 
громад на ландшафті 
Полісся», 
відповідальний 
виконавець
п.п. 11: надання 
науково-
консультативних 
послуг в рамках 
двостороннього 
договору з 2018 р.
п.п. 12: 1. Кравчук М. 
М., Кропивницький Р. 
Б., Довбиш Л. Л., 
Кравчук Т. В. 
Регулювання 



твердості ґрунту в 
агротехнологіях на 
світло-сірих лісових 
ґрунтах Полісся 
України. Наук. 
читання – 2017: 
«Теоретичні та 
практичні аспекти 
наукових досліджень у 
сфері агротехнологій 
та землеустрою» : 
збірник тез доповідей 
науково-практичної 
конференції за 
результатами 
наукових досліджень 
співробітників 
агрономічного 
факультету. Житомир: 
Вид-во «ЖНАЕУ», 
2017. С. 52–55.
2. Кравчук М. М., 
Довбиш Л. Л., 
Кропивницький Р. Б. 
Перспективи 
використання торфу 
та продуктів його 
переробки в галузі 
землеробства (на 
прикладі 
Житомирської 
області). Наукові 
читання–2018 : 
збірник тез доповідей 
науково-практичної 
конференції науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених агрономічного 
факультету. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. С.58-
62.
3. Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б., 
Довбиш Л. Л. Вплив 
способів основного 
обробітку ґрунту на 
забур’яненість посівів 
пшениці озимої в 
умовах переходу до 
органічної системи 
землеробства. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
зб. матеріалів доп. 
учасн. VII міжнар. 
наук.-практ. конф.. 
Житомир: Видавець 
О. О. Євенок, 2018. С. 
439-443.
4. Трембіцька О. І., 
Клименко Т. В., 
Радько В. Г., 
Кропивницький Р. Б. 
Вплив способів 
основного обробітку 
ґрунту на 
забур’яненість посівів 
пшениці озимої в 
умовах переходу до 
органічної системи 
землеробства. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
зб. матеріалів доп. 
учасн. VII міжнар. 
наук.-практ. конф.. 



Житомир: Видавець 
О. О. Євенок, 2018. С. 
354-357.
5. Кравчук М. М., 
Кропивницький Р. Б. 
Мінімалізація 
обробітку ґрунту як 
елемент підвищення 
ефективності 
органічного 
виробництва в умовах 
Полісся України. 
Органічне 
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(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
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імені Івана 
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агроекологічни
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спеціальність: 
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(рівень В2)

Житомирський 
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Разумна // Наук. вісн. 
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2) Разумна К. А. 
Типологія англійської 
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сфери її концентрації 
/ К. А. Разумна // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
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Видавничий дім 
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3) Разумна К. А. 
Англіськомовний 
публіцистичний дис-
курс у дзеркалі 



сучасних 
лінгвістичних 
розвідок / К. А. 
Разумна // Науковий 
вісник Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Сер. 
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збірник наукових 
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4) Разумна К. А. 
Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 
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публіцистичного 
дискурсу / К. А. 
Разумна, Г. О. Хант // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. – 
Ужгород, 2019. – С. 
45–50.
5) Разумна К. А. 
Біоекономічні 
переваги розвитку 
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Разумна, В. В. 
Бугайчук, О. А. 
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– Житомир, 2020. – 
№08 (93). – С. 72–78.
6) Разумна К. А., 
Рябчук О.В. Способи 
перекладу англійських 
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мовою. / К. А. 
Разумна, О. В. Рябчук 
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України – ви-дання 
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(включено до 
категорії Б Переліку 
наукових фахових 
видань України, в 
яких можуть 
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результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата 
ветеринарних, 
економічних, 
сільськогосподарських 
та технічних наук зі 
спеціальностей – 051, 
071, 072, 073, 075, 076, 
101, 133, 183, 201, 202, 
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(наказ МОН України 
№ 1643 від 28.12.2019 
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України № 409 від 
17.03.2020 р.).
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розвитку біоеко-
номічної системи / К. 
А. Разумна, В. В. 
Бугайчук // 
Формування та 
розвиток сучасної 
моделі біоекономічної 
системи на сільських 
територіях: тези 
Всеукр. науково-
практ. конференції (18 
травня 2017 р.). – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. – С. 42-48.
2) Разумна К.А. 
Формування 
туристичного 
потенціалу 
Житомирської області 
/ К. А. Разумна, В. В. 
Бугайчук // Туризм: 
міжнародний досвід 
та національні 
пріоритети: матеріали 
I Всеукр. наук.-практ. 
конф., 26 травня 2017 
р. – Житомир: Вид-во 
ФОП Євенок О. О., 
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публіцистичних 
текстів) / К. А. 
Разумна // 
Філологічні науки в 
умовах сучасних 
трансформаційних 
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міжнар. наук.-практ. 
конф., 10–11 листоп. 
2017 р. – Л. : ЛОГОС, 
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4) Разумна К. А. 
Перспективи розвитку 
органічного ви-
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виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VI 
міжнародної науко-
во-практичної 
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травня 2018 року. – 
Житомир: Видавець 
О. О. Євенок, 2018. – 
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5) Разумна К. А. 
Функціонально-
стильовий розподіл 
національно-
маркованої лексики 
на матеріалі 
англомовних корпусів 
/ К. А. Разумна // 
Science and education a 
new dimension. 
Philology. – 2018. – 
Vol. 6 (42), iss. 149. – P. 
56–59.



6) Разумна К. А. 
Міжкультурна 
комунікація у 
професійній 
підготовці майбутніх 
вчителів іноземних 
мов / К. А. Разумна, С. 
В. Кубрак // 
International scientific 
and practical 
conference “Philology 
in EU countries and 
Ukraine at the modern 
stage”: Conference 
proceedings, December 
21–22, 2018. Baia 
Mare: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”. – 
C. 224–227.
7) Разумна К. А. 
Перспективи експорту 
органічної про-дукції 
до Канади / К. А. 
Разумна, Т. В. Усюк // 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали доповідей 
учасників VIІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019. – С. 
424–429.
8) K. Razumna. The 
Role of Fil. Dr. Jan-U. 
Sandal in Pro-moting 
Independent Science 
and Social 
Entrepreneurship on a 
Global Scale / K. 
Razumna // Museum 
Science and Sandal 
Private Museum. – 
Oslo, 2020.– P. 123–
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9) Разумна К. А.  
Каталізатори розвитку 
органічного сектору / 
К. А. Разумна, В. В. 
Бугайчук, І. Ф. 
Грабчук // Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали доповідей 
учасників VIІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Житомир: Вид-во 
«Полісся», 2020. – С. 
261–265.
10) K. Razumna. 
Development of a 
competitive strategy of 
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enterprise “Sokilcha”. / 
K. Razumna, V. 
Bugaychuk, Y. 
Borysenko 
//Пріоритетні 
напрями роз-витку 
економіки: наукові 
дискусії: 
всеукраїнська нау-
ково-практична 
конференція. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – С. 35–40.
11) K. Razumna. 



Bioeconomic line of 
development at JSC 
“Zhytomyr Butter 
Plant”. / K. Razumna, 
V. Bugaychuk, K. Sych 
//Пріоритетні 
напрями розвитку 
економіки: на-укові 
дискусії: 
всеукраїнська 
науково-практична 
кон-ференція. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – С. 40–44.
12) Vita Bugaychuk, 
Inna Grabchuk, Karyna 
Razumna. Compliance 
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with ensuring the 
efficiency of using 
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health as determinant 
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Editors: Nadia 
Dubrovina &Stanislav 
Filip. Monograph. 
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and Management in 
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507-527.
13) Грабчук І. Ф., 
Разумна К. А. Ключові 
вектори децен-
тралізації на сільських 
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розвиток економіки: 
світовий досвід та 
перспективи України: 
монографія / за ред. 
Проф. В. І. Ткачука. 
Житомир : По-ліський 
національний 
університет, 2021. С. 
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олімпіади з німецької 
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п.п. 19: З 2020 року 
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ація викладачів 
англійської мови як 
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(перекладач в бюро 
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(перекладач-
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письмовий переклад з 
української на 
англійську та з 
англійської на 
українську).

15888 Мойсієнко 
Віра 
Василівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
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спеціальність: 
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36 Методологія і 
організація 
наукових 
досліджень
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сільськогосподарськи
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“Агрономія”, 
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Диплом 
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Атестат 
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сільськогосподарських 
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«Рослинництво», 2019 
р.
5.Інститут кормів та 
сільського 
господарства Поділля 
НААНУ. 
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НААНУ, стажування 
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Masyk, I.M., Berdin, 



S.I., Kriuchko, L.V., 
Pshychenko, O.I., 
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Moisiienko V.V., 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН2. 
Інтегрувати 
знання з різних 
галузей для 
розв’язання 
складних 
теоретичних 
та/або 
практичних задач і 
проблем агрономії.

Геоінформаційні 
технології

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– залік;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Біодинамічне та 
адаптивне 
землеробство

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);

– залік
– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Сучасні підходи до 
управління 
живленням рослин

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Сертифікація та 
контроль якості 
продукції 
рослинництва

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– залік;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Виробнича та 
переддипломна 
практика

– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

ПРН1. 
Використовувати 
методологію 
наукових 
досліджень, 
спеціальні методи 
та інструменти 
експериментальни
х досліджень, 
сучасні методи 
обробки даних для 
розв’язання 

Геоінформаційні 
технології

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 

– залік;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



складних задач 
агрономії

дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Сучасні системи 
агротехнологій

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

ПРНЗ. Розробляти 
і реалізовувати 
економічно значущі 
виробничі і 
дослідницькі 
проекти в сфері 
агрономії з 
урахуванням 
наявних ресурсів 
та обмежень, 
технічних, 
соціальних, 
правових та 
екологічних 
аспектів.

Агроекологія - словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 



анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Міжнародний 
агробізнес

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– залік;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН4. 
Здійснювати 
пошук необхідної 
інформації та 
оцінювати її в 
науково- технічній 
літературі, 
аналізувати, 
обробляти та 
оцінювати цю 
інформацію.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Агроекологія - словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

ПРН5. Планувати і 
виконувати 
наукові і прикладні 
дослідження в сфері 

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 



агрономії, 
аналізувати 
результати, 
обґрунтовувати 
висновки.

- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

ПРН6. Оцінювати 
та аналізувати 
сучасний 
асортимент 
мінеральних 
добрив, хімічних 
засобів захисту 
рослин, продуктів 
біотехнологій з 
метою розробки 
науково 
обґрунтованих 
систем їхнього 
застосування.

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Інтегрований захист 
рослин

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Біодинамічне та 
адаптивне 
землеробство

- словесний метод (лекція, 
дикусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуаьних 
завдань).

– залік
– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Сучасні системи 
агротехнологій

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Агроекологія - словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Сучасні підходи до 
управління 
живленням рослин

- словесний метод (лекція, 
дикусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуаьних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН7. Розробляти 
та реалізовувати 
проекти екологічно 
безпечних прийомів 
і технологій 
виробництва 
високоякісної 
продукції 
рослинництва з 
урахуванням 
особливостей 
агроландшафтів 
та економічної 
ефективності.

Біодинамічне та 
адаптивне 
землеробство

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– залік
– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 



– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

виконаних завдань та 
досліджень.

Виробнича та 
переддипломна 
практика

– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

ПРН8. Управляти 
робочими 
процесами, які є 
складними, 
непередбачуваними
, приймати 
ефективні рішення, 
оцінювати та 
порівнювати 
альтернативи, 
аналізувати 
ризики.

Агроекологія - словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Сертифікація та 
контроль якості 
продукції 
рослинництва

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– залік;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Інтегрований захист 
рослин

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.



Виробнича та 
переддипломна 
практика

– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

ПРН9. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
для обговорення 
результатів 
професійної 
діяльності, 
досліджень та 
інноваційних 
проектів у сфері 
аграрних наук та 
продовольства.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Міжнародний 
агробізнес

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– залік;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Інноваційні технології 
в рослинництві

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН10. 
Здійснювати 
ефективне 
управління 
персоналом і 

Методологія і 
організація наукових 
досліджень

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



ресурсами, 
забезпечувати 
професійний 
розвиток 
персоналу, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
діяльності 
колективу та 
внесок його 
учасників до цих 
результатів.

(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Міжнародний 
агробізнес

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– залік;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

Виробнича та 
переддипломна 
практика

– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

ПРН11. 
Здійснювати 
бізнесове 
проектування та 
маркетингове 
оцінювання 
виконання і 
впровадження 
інноваційних 
розробок.

Міжнародний 
агробізнес

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– залік;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Інноваційні технології 
в рослинництві

- словесний метод (лекція, 
дикусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).



- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуаьних 
завдань).

Сучасні системи 
агротехнологій

- словесний метод (лекція, 
дикусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуаьних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

ПРН12. Добирати 
оптимальну 
стратегію 
господарювання в 
агрономії, у тому 
числі за нечіткості 
цілей та 
невизначеності 
умов. 

Сучасні підходи до 
управління 
живленням рослин

- словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
- практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття);
- наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
- відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання);
- самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– екзамен;
– усний контроль;
– завдання (розрахункові, 
ситуаційні, кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо);
– самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

– захист звіту з практики, 
кваліфікаційної роботи;
– виступи на наукових 
заходах;
– презентації результатів 
виконаних завдань та 
досліджень.

 


