
MIHICTEPCTBO OCBITu ‘ НАУКИ УКРАУНИ
IВАНО-ФРАНКIВСЬКИй КОЛJЁдЖ ЛЬВIВСЬКОГО ВАЦIОI{АЛЬНОГО

УНIВЕРСИТЕТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
директор коледжу

Б.А.Костюк

ОСВIТНЫО-ПРОФЕСIЙНА ПРОГРАМА

пiдготовки здобувачiв фаховоТ передвишоТ освiти

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 20 «Аграрнi науки та продовольство»

СПЕЦIАЛЬНIСТЬ 201 «Агрономiя»

Схвалено Педагогiчною радою
коледжу

Протокол Ng &вiд «LP> ‘LU О2lр.

Iвано-Франкiвськ 2021



змIст

Преамбула

Загальна характеристика 4

Обсяг кредитiв СКТС, необхiдний для здобупя вiдповiдного
освiтньо-професiйного ступеня

Перелiк компетентностей випускника /

Нормативний змiст пiдготовки здобувачiв фаховоТ передвищо’i 9
осВiти, сформульований у термiнах результатiв нанчання

Форми атестацiУ здобувачiв фаховот передвищоТ осыти 10

Вимоги до наявностi системи внутрiшнього забезпечення якостi 11
фаховоТ передвищоТ освiти



I ПРЕАМБУЛА

Освiтньо-професiйна програма (ОГI~) для пiдготовки здобувачiв фаховот

передвищоТ освiти за спецiальнiстю ‘хАгрономiя» мiстить обсяг кредитiв СКТС,

необхiдний для здобуття вiдгiовiдного освiтньо-професiйного ступеня; перелiк

компетентностей випускника; нормативний змiст пiдготовки здобувачiв

фаховоТ передвищоТ освiти, сформульований у термiнах результатiв навчання;

форми атестацiУ здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти; вимоги до наявностi

системи внутрiшнього забезпечення якостi фаховоТ передвищоТ освiти.

OHri розроблено на основi Стандарту вищоТ освiти членами проектноТ групи

Iвано-Франкiвського коледжу Львiвського нацiонального аграрного

унiверситету у складi:

Костюка Богдана Андрiйовича, директора коледжу, кандидата

сiльськогосподарських наук, спецiалiста вищо’i категорiТ;

Вихованця Вiктора Ярославовича, завiдувача технологiчного вiддiлення,

кандидата сiльськогосподарських наук, спецiалiста вищоТ категорiТ;

джус Галини Михайлiвни, голови циклоны комiсiУ спецдисциплiн зi

спецiальностi «Агрономiя», спецiалiста вищоУ категорiУ.



II Загальна характеристика

Освiтньо- Фаховий молодший бакалавр
професiйний
ступiнь
Галузь знань 20 Аграрнi науки та продовольство
Спсцiальнiсть 201 Агрономiя
Форгии здобупя 1) iнституцiйна (очна (денна, вечiрня), заочна,
освiти дистанцiйна, мережева);

2) iндивiдуальна (екстернатна, на робочому мiсцi (на
виробництвi);
3) дуальна

Освiтня Фаховий молодший бакалавр з агрономiУ
квалiфiкацiя Спецiалiзацiя — (зазначити назву за наявностi)

Квалiфiкацiя в Освiтньо-професiйний ступiнь — фаховий молодший
дипломi бакалавр

Спецiальнiсть — 201 Агрономiя
Спецiалiзацiя — (зазначити назву спецiалiзацiТ за
наявностi)
Освiтня-професiйна програма — (зазначити назву
освiтньоУ програми)

Професiйна (i)
квалiфiкацiя (У)_
Опис прсдметноУ Об’скт винчення та дiяльностi: технологiчнi процеси
областi i обладнання вирощування сiльськогосподарських

культур
Цiлi нанчання: формування у здобувачiв фаховоТ
передвищоТ освiти здатностi розв’язувати типовi
спецiалiзованi задачi в агрономiУ, що можуть
характеризуватися певною невизначенiстю умов
Теоретичний змiст предметноТ областi: Поняпя,
концепцiУ, принципи природничих наук та Ух
використання для отримання високих i сталих урожаУв
сiльськогосподарських культур

Методи, методики та технологiТ: загальнонауковi
(гiпотеза, експеримент, аналiз, iндукцiя, дедукцiя,
моделювання, узагальнення) та спецiальнi
(лабораторний, вегетацiйний, лiзиметричний,
вегетацiйно-польовий, польовий) методи дослiджень в
агрономiУ, статистичнi методи аналiзу даних,
агротехнiчнi заходи, загальнi технологiУ вирощування
сiльськогосподарських культур



Iнструменти та обладнання: обладнання,
устаткування та програмне забсэпечення, необхiдне
для лабораторних, лабораторно-польових i польових
дослiджень в агрономiТ

Акадегиiчнi права родовження нанчання за початковим (короткий цикл)
випускникiв або першим (бакалаврський) рiвнем вищоТ освiти, або

за освiтньо-професiйним ступенем фаховий молодший
бакалавр. Набупя додаткових квалiфiкацiй в системi
освiти дорослих

Працевлаютування

‘“ Обсяг кредитiв €КТС, необхiдний для здобупя
вiдповiдного освiтньо-професвйного ступени

Обсяг освiтньо
професiйноТ програми
у €КТС

180 кредитiв СКТС, термiн нанчання — Эроки 10
мiсяцiв на осноеiБЗСО, 2роки lОмiсяцiв на основi
пэсо



IV ПЕРЕЛIК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Iнтсгральна Здатнiсть особи розв’язувати типовi спецiалiзованi
компетентнiсть задачi агрономiУ або у процесi навчання, що вимагас

застосування положень i методiв аграрноТ науки та
може характеризуватися певною невизначенiстю
умов; нести вiдповiдальнiсть за результати свосУ
дiяльностi; здiйснювати контроль iнших осiб у

_____________________ визначених ситуацiях
Загальнi 3К1.Здатнiсть реалiзувати своУ права i обов’язки як
кОIиветентностi члена суспiльства, усвiдомлювати цiнностi

громадянського (вiльного демократичного)
суспiльства та необхiднiсть його сталого розвитку,
верховенства права, прав i свобод людини i
громадянина в УкраУнi.
3К2.Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi,
культурнi, науковi цiнностi i досягнення суспiльства
на основi розумiння iсторiУ та закономiрностей
розвитку предметноТ областi, п мiсця у загальнiй
системi знань про природу i суспiльство та у розвитку
суспiльства, технiкй i технологiй, використовувати
рiзнi види та форми руховоТ активностi для активного
вiдпочинку та ведення здорового способу жипя.
ЭКЗ .Эдатнiсть спiлкуватися державною
усно, так i письмово.
3К4 .Эдатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
3К5.Знання та розумiння предметноТ областi та
розумiння професiйноУ дiяльностi.
ЭК6.Эдатнiсть застосовувати знання у практичних
ситуацiях.
ЭК7. Эдатнiсть використовувати iнформацiйнi та
комунiкацiйнi технологи.

_____________________ ЭКЗ. Эдатнiсть працювати в командi
Спецiальнi СК1. Эдатнiсть розв’язувати основнi типи задач
иОмпеТеНтНОстi професiйнiй дiяльностi.

СК2. Эдатнiсть розпiзнавати за морфологiчними
ознаками найбiльш поширенi в регiонах
сiльськогосподарськi культури та дикорослi рослини,
оцiнювати Ух фiзiологичний стан, адаптацiйний
потенцiал, визначати чинники полiпшення росту,
розвитку i якостi продукцiУ.
СКЗ. Эдатнiсть розпiзнавати основнi типи та
рiзновиди Грунтiв, обгрунтовувати напрями Ух
використання у землеробствi та прийоми вiдтворення
родючостi.
СК4. Эдатнiсть обгрунтовано використовувати



добрива та засоби захисту рослин з урахуванням Тхнiх
хiмiчних i фiзичних властивостей та впливу на
навколишне середовище.
СК5. Здатнiсть розумiти основнi бiологiчнi та
агротехнологiчнi правила i теорiт, пов’язанi з
вирощуванням сiльськогосподарських та iнпшх
рослин.
СК6. Здатнiсть вирощувати, роэмножувати сiльсько
господарськi культури та здiйснювати технологiчнi
операцiт з первинноY переробки i зберiгання продукцiТ.
СК7. Здатнiсть застосовувати в процесах
виробництва, переробки i зберiгання новiтнi прийоми,
заходи, засоби для отримання високоякiсноY,
екологiчно безпечнот, ринково привабливо?
сiльськогосподарськоТ продукцiТ.
СК8. Здатнiсть розумiти фiзiологiчнi процеси
сiльськогосподарських рослин для розв’язання
виробничих технологiчних задач.
СК9. Прагнення до збереженая навколишнього
середовища.
CR1 О. Здатнiсть застосовувати методи статистичноТ
обробки дослiдних даних, пов’язаних з
технологiчними та селекцiйними процесами в
агроном iT .

CR11 .Здатнiсть прогнозувати можливостi реалiзацiТ
сiльськогосподарськот продукцiТ в умовах iснуючого
ринкового середовища.
СR12. Здатнiсть забезпечувати безпечнiсть працi пiд
час вирощування сiльськогосподарських та iнших
рослин

У Нормативний змiст пiдготовки здобувачiв фаховот перед вищоТ освiти,
сформульований у термiнах результатiв нанчання

1. Всебiчнi спецiалiзованi емпiричнi та теоретичнi знания у сферi агрономй, що
базуються на поглибленiй пiдготовцi з природничих, соцiально-економiчних i
гуманiтарних наук, усвiдомлення меж цих знань.
2. Вiльно спiлкуватися державною мовою усно i письмово, у тому числi з
професiйних питань.
З. Опановувати новi методи i технологiт, вироваджувати iнновацiйнi принципи i
методи для пiдвищення ефективностi виробничот дiяльностi в агрономiТ.
4. Застосовувати методи статистичноТ обробки даних в агрономiУ.
5. Виявляти та вирiшувати виробничi проблеми з урахуванням зональних умов,
а також технологiчних, правових, економiчних, екологiчних та етичних
аспектiв.
6. Розробляти технологiчнi карти вирощування сiльськогосподарських
культур.



7.З~цiйснювати первинний лабораторний аналiз зразкiв Грунту, рослин i
продукцiТ рослинництва.
8. Розробляти та обГрунтовувати системи сiвозмiн для господарства.
9. Визначати вартiсну оцiнку Основних виробничих ресурсiв господарства.
10. Т{омплектувати i експлуатувати машинно-тракторнi агрегати.
11 .Обирати для вирощування сiльськогосподарських культур добрива та засоби
захисту рослин на основi аналiзу iнформацiт про наявний асортимент.
12. Оцiнювати якiсть виконання ПолЬових робiт та рацiонально
використовувати природнi ресурси.
13. Органiзовувати технологiчнi процеси вирощування насiнневого матерiалу
сiльськогосподарських культур вiдповiдно до встановлених вимог, технологiчнi
операцiУ з первинноТ нереробки i зберiгання сiльськогосподарськоy продукцiТ.
14. Планувати, аналiзувати, контролювати й оцiнювати власну роботу та роботу
iнших осiб у сферi агрономiТ та сiльськогосподарського виробництва.
15. Органiзовувати та здiйснювати управлiння виробничою дiяльнiстю у сферi
агрономiУ в умовах, що можуть зазнавати непередбачуваних змiн.
16. Спiлкуватися iноземною мовою усно i письмово на рiвнi, достатньому для
обговорення професiйних питань, пошуку необхiдноГi’ iнформацiт з питань
агрономiТ.
17. Ефективно взаемодiяти з колегами, керiвниками, клiентами,
постачальниками з питань виробничоТ дiяльностi у сферi агрономiУ, доносити до
них власнi розумiння, знання, судження, досвiд.
18. Органiзовувати безгiечнi умови працi.



VI Псрелiк дисциплiн освiтньоУ програми та ‘iT обсяг

Мiнiмальна
кiлькiсть

навчальних годин/
кредитiв СКТС

Назна навчальноУ дисциплiни
або практики

Форма контролю

1 2 3

1. дисциплiни циклу загальноУ пiдготовки

Нормативнi Навчальнi дисциплiни

Iсторiя УкраУни 1,5/45 екзамсн
УкраУнська мова (за професiйним 2/60 екзамен
спрямуванням)
Культурологiя 1,5/45 залiк

Основи фiлософських знань 1,5/45 залiк

Економiчна теорiя 1,5/45 екзамен

Фiзичне виховання 7/210 залiк

Основи правознавства 1,5/45 залiк

Iноземна мова (за професiйним 7/2 10 залiк
спрямуванням
Соцiологiя 1,5/45 залiк



Ботанiка з основами фiзiологй 2/60 залiк
рослин
Землеробство з Грунтознавством 2/60 залiк

Агрохiмiя 2/60 залiк

Основи тваринництва i 2/60 залiк
бджiльництва
Безпека жипедiяльностi 2/60 залiк

Основи менеджменту 2/60 залiк

Комп’ютеризацiя с/г виробництва 3/90 залiк

Основи маркетингу 2/60 залiк

Основи електрифiкацiУ 3,5/105 залiк
автоматизацiТ с/г виробництва
Основи будiвельноТ справи 2/60 залiк

Основи стандартизацiТ 2,5/75 залiк
сертифiкацiУ
Вища математика 3/90 залiк

Основи екологiТ 2/60 залiк

дiловодство 3/90 екзамен

Основи гIiдпри€мництва i 3/90 залiк
агробiзнесу
Всього за циклом 61/1830

2. дисциплiни циклу професiйноУ пiдготовки
Основи охорони працi 3/90 залiк

Охорона працi в галузi 2/60 залiк

Економiка сiльського госгiодарства 3/90 екзамен

Бухгалтерський облiк i 3/90 залiк
ф iнансування
Технологiя в галузях рослинництва 7/210 екзамен

Технологiя в галузях тваринництва 7/210 екзамен

Трактори i автомобiлi 4/120 екзамен

Правила дорожнього pyxy i 7/210 залiк
безпека руху



С/г машини i Ух використання 3,5/105 залiк

Техн. заготiвлi i зберiгання. с/г 5/150 залiк
продукцiУ. з осн. переробки
Основи ветеринарiТ i зоогiгiени 5/150 екзамен

Вступ до фаху 2/60 залiк

Органiзацiя i планування 4/120 екзамен
фермерського господарства
Всього за циклом 55,5/1665
Пракпичне нанчання: 32/960
Навчалы-’а практика 17/510 захист

Технологiчча практика 1 1/330 захист

Переддип.чомна практика 4/120 захист

Всього по нормативнiй частинi 148,5/4455

3. Варiативнi навчальнi дисциплiни
Основи господарського права 2,5/75 залiк

Основи рацiонального 3/90 залiк
землекористування
Основи моделювання 3/90
агротехнологiй
Економiчний аналiз 2,5/45 залiк

Iнтегрований захист рослин 5/150 екзамен

Радiобiологiя 3/90 залiк

Захистрослин 5/150 екзамен

Органiчне землеробство 2,5/75 залiк

ТехнологiУ закритого грунту 3/60 залiк

Насiнництво з основами селекцiТ 3/90 залiк

Кормовиробництво 3/90 залiк

Плодоовочiвництво 3/60 ЗаЛJК

АгробiотехнологiУ 2,5/75 залiк

Професiйна орiснтацiя 1,5/45 залiк



Внпускникiв ВН3

Всього по Варiативнiй частинi 23,5/705
4. Iншi Види навчання

Курсова робота з технологiТ в га- 1/30 захист
лузях рослинництва
Курсова робота з органiзацiУ i 1/30 захист
планування фермерського г-тва
Екзамени 6/180
Всього по нормативнiй та 180/5400
вибiрковiй частинах

УII Форми атестацiУ здобувачiв фаховоУ передвищоТ освiти освiтньо

професiйного ступени «фаховий гиолодiпий бакалавр»

Форми атестацiУ Атестацiя здiйснюеться у формi квалiфiкацiйного
здобувачiв фаховоТ iспиту
передвищоТ освiти
Вимоги до Квалiфiкацiйний iспит (iспити) мае бути
квалiфiкацiйного спрямований на персырку досягнень результатiв
iспиту нанчання, визначених цим Стандартом та освiнтьо

професiйною гiрограмою



УIII Вимоги до наявностi системи внутрiшнього забезпечення якостi

вищо? освiти

Принципи та процедури Визначаються положеннями: «Про органiзацiю
забезиечення якостi освiтнього процесу у Iвано-Франкiвському
освiти коледжi Львiвського НАУ»; «Про самостiйну

роботу студентiв Iвано-Франкiвського коледжу
Львiвського НАУ» ; «Про проведення практик
студентами Iвано-Франкiвського коледжу
Львiвського НАУ»

Монiторинг та «Про органiзацiю внутрiпзнього контролю за
псрiодичний перегляд освiтнiм процесом у Iвано-Франкiвському
освiтнiх програм коледжi Львiвського НЛУ»

Щорiчне оцiнювання Визначаеться положеннями: Про призначення
здобувачiв вищоТ освiти академiчних стипендiй»; «Про рейтингову оцiнку

дiяльностi викладачiв Iвано-Франкiвського
коледжу Львiвського НАУ»

Пiдвищення квалiфiишцiУ визначаеться положенням «Про пiдвищення
педагогiчних працiвникiв квалiфiкацi~ та стажування науково-педагогiчних

i педагогiчних працiвникiв Iвано-Франкiвського
коледжу Львiвського НАУ»

Наявнiсть необхiдних визначасться вимогами до матерiально
рееурсiв для органiзацiУ технiчного забезпечення .

освiтнього процесу

Нлявшсть визначаеться положениям «Про органiзацiю
шФ0РмАIдЙIшх СИСТЕМ освiтнього процесу в Iвано-Франкiвському коледжi
цля ЕФЕКТИВНОГО Львiвського НАУ»
УКРАВЛпШЯ OCBITHJM
НРОЦЕСОМ

ПУБлIчпIСТь ШФОРМАЦЙ розмiщення на сайтi Iвано-Франкiвського
HPO OCBITHI НРОГРАМИ, коледжу Львiвського }{ЛУ» у вiдкритому доступi
СТУПЕНI ВИЩОI ОСВIТИ ТА
КВАЛIФJКАЦЙ

ЗАп0БJгАнНЯ ТА Положення про запобiгання та виявлення
ВHЯВЛЕШIЯ академiчного плагiату в Iвано-Франкiвському
АКАдЕМРШОГО ПЛАГIАТУ колед?кi Львiвського НАУ»



Пояснювальна записка
(не с екладовою стандарту)

Фахiвець з органiзацiТ та ведения фермерського господарства здатний
виконувати зазначену професiйну роботу (коди та назви класифiкацiйного
угрупування професiйних назв робiт згiдно з Нацiональним класифiкатором
УкраТни дК 003:2010 (iз змiнами, затвердженими наказом Мiнiстерства
економiчного розвитку i торгiвлi УкраТни вiд 10 серпня 2016 року N2 1328) за
таким класифiкацiйним угрупуванням i професiйними назвами робiт:

_________ ________ Таблиця 1
Код Код Випуск .

КП ЗКППТР ТКД Код Професiина назна роботи
1 3 4

3212 агротехнiк
Агроном вiддiлення (бригади,

3212 20047 2 сiльськогосподарськоУ дiльницi,
ферми, цеху)

2213.2 20040 2 Агроном
2213.2 20053 2 Агроном з насiнництва
2213.2 20050 2 Агрономiззахистурослин
2213.1 2 Агроном-дослiдник
2213.2 20043 2 Агроном~iнспектор
2213.2 20056 2 Агрохiмiк

i може займати первивнi посади:
Агроном вiддiлення;
Агроном бригади;
Агроном сiльськогосподарськоУ дiльнiщi;
Агроном фермерського господарства;
Агроном цеху.
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Ботанiка з основами

+ + + + фiзiологiY рослин

+ ~ 3емлсроbство з грунтознав.
+ Г4 Агрокiмпi
+ ~~Uсновитваринництва ~одж.

ьсзпека жипсдыльностi+ + +
Jснови мснеджмснту+ +
tомпютеризацl с/г вироо.+ + — ———

Jсновимаркетингу

+ +
Основи електрифiкацiУ

+ + автоматизацiТ с/г вироб.

+ Uснови Оудiвельноi справи
Uсн. станДартизацп i сертиф.+ + ———

Нища математика

++ + ————

+ Uснови екологii

цiловодство+ +

+ ~ uсновипlдприемнитва iarp
Uснови охорони пращ+ Jхорона працi в галузi

~ bкономlка сlльського госод.+ + +

+ bухгалтерськии оолчо фiнан.
lехнологiя в галузях рослин.++++ +
lехнолопя в галузяхТварин.

Трактори i автомобiлi

+ + Правила дорожнього руку i
безпека руку

~/Г’Л~IТТТ~UТ4

+ + + Гехн. загот. i зберiг. с/г
ппопVкгТГi ч new пеnеnn~ки

~t + +Основиветеринарiтiзоогi
+ + ~ +

~по~тТа;пп~LпТ ~
— — — — + + и»ог1Qп~ п~ т’g~дyg

~~~ihi~ttt
+ Передципломнапрактика

+ + — — ~ Т~v Р Г~П
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+ + Основи господарського права

Основи рацiонального
+ + + землскорисТування

Основи моделювання
+ + + + агротсхнолог~й

+ + + Економiчний аналiз

+ + + Гнтсгрований зазист рослин

+ + + + Родiобiологiя

+ + + Захистрослин

+ + + + + Органiчне землеробство

+ + Технологи закритого грунту

+ + + + Касiнництво з основами
с елекця

+ Кормовиробництво

+ + + Плодоовочiвництво

+ + + + + Агробiотехнологi’i

+ + + Професiйна орiентацiя
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+ &ультурологlя
+ Uснови фlлософських знань

ькономiчна теорiя+ +

+ Фiзичне виховання
+ Uснови правозяавства

lноземна мова ~за проф. спр)

+ ооцiологiя

+ Ьотанiка з основами+ фiзiологiт рослин
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+ Rрпв,тт у”’

+ + + Опгgи~~тт4а 4 ппятл’,о Ж/г

+ + + + + + + + + + + + + + + “gwtипLи~.п»gvтыт,g

++ + + + + + + + + + + + + + ~

+ + + + + + + + + + + + + + + Переддипломнапрактика

+ + V “ Т~v р rg

+ + + + + + Vn оfl”гgыk4ппр~4р Ж/г

~



:
—.тт
ф
—.

т
ф

:
ф:
ф:
:

ю~ОN~оuJ~-’
С’Lл~О)~-О

+ + Основи господарського права

Основи рацiонального
+ землскористування

Основи Моделювання
+ + + агротехнологiй

+ + + + Економiчний аналiз

+ + Гнтегрований зазист рослин

ч- Родiобiологiя

+ + + Захистрослин

+ + Органiчне землеробство

+ + + ГсхнологiТ закритого грунту

+ Насiнництво з основами
сслекцiY

+ + Кормовиробництво

+ + Плодоовоч~вництво

+ + + Агробiотсхнологiт

+ + + + Професiйна орiснтац~я
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