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ВСТУП 
Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України 

«Про фахову передвищу освіту» освітньо-професійна програма у сфері фахової 

передвищої освіти - єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних 

дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), 

спрямованих на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на 

отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації. 

Призначення освітньої програми здобувача фахової передвищої освіти 

ступеня фаховий молодший бакалавр – підготовка особи до здобуття 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Освітньо-професійна програма використовується під час : 

- ліцензування освітньо-професійної програми, інспектуванні 

освітньої діяльності за спеціальністю; 

- розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик; 

- розроблення засобів діагностики якості освіти; 

- визначення первинних посад випускників закладу освіти та умов їх 

використання; 

- професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв 

професійного відбору. 

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про 

фахову передвищу освіту», та Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

- вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів; 

- обсяг програми та його розподіл за нормативною та вибірковою 

частинами; 

- термін навчання за денною та заочною формами; 

- результати навчання, що очікуються; 

- загальні вимоги до програм навчальних дисциплін; 

- загальні вимоги до засобів діагностики; 

- загальні вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти; 

- перелік дисциплін і послідовність їх вивчення. 

Освітньо-професійна програма використовується для: 

- складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

- формування індивідуальних планів студентів; 

- формування програм навчальних дисциплін, практичної 

підготовки; 

- ліцензування освітньо-професійної програми; 

- внутрішнього контролю якості підготовки фахівців; 

- атестації здобувачів освіти. 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

- здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються у 

Мирогощанському аграрному фаховому коледжі (далі – Коледж); 
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- викладачі Коледжу, які здійснюють підготовку фахових молодших 

бакалаврів спеціальності 201 Агрономія; 

- екзаменаційна комісія зі спеціальності 201 Агрономія; 
- Приймальна комісія Коледжу. 

Освітньо-професійна програма поширюється на циклові комісії 

Коледжу, що здійснюють підготовку здобувачів фахової передвищої освіти 

ступеня фаховий молодший бакалавр спеціальності 201 Агрономія. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

1.1. Стандарт фахової передвищої освіти України освітньо-професійного 

ступеня – фаховий молодший бакалавр галузі знань – 20 Аграрні науки та 

продовольство спеціальності – 201 Агрономія. Затверджений і введений в дію 

наказом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2021р. № 743. 

1.2. Закон України «Про фахову передвищу освіту». 

1.3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 

1.4. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 

26.04.2015 № 266. 

При розробці освітньої програми використано: розробка стандартів вищої 

освіти. Методичні рекомендації. / Авт.: В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. 

Рашкевич, З. В. Дудар та ін./Схвалено сектором вищої освіти Науково-

методичної Ради Міністерство освіти і науки України, протокол від 2903.2016  

№ 3. 

 

2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

В освітньо-професійній програмі терміни вживаються в такому значенні: 

Акредитація освітньо-професійної програми – процедура надання 

закладу освіти певного типу права провадити освітню діяльність, пов’язану із 

здобуттям фахової передвищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог 

стандартів освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-

методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують заклад освіти – 

встановлення відповідності рівня якості отриманої ними освіти вимогам 

стандартів фахової передвищої освіти по закінченню навчання за 

спеціальністю. 

Фахова передвища освіта – рівень освіти, який здобувається особою у 

закладі фахової передвищої освіти в результаті послідовного, системного та 

цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на 

повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації 

за підсумками державної атестації. 

Заклад фахової передвищої освіти – освітній, освітньо-науковий заклад, 

який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує 

відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми фахової 

передвищої освіти за певними освітніми та освітньо-професійними ступенями, 
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забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх 

покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі фахової 

передвищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) 

– система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі освіти з метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності 

здобувачів освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального 

навантаження здобувача фахової передвищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС 

(стаття 7 Закону України «Про фахову передвищу освіту»). 

Здобувачі фахової передвищої освіти – особи, які навчаються у коледжі 

з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

Знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні). 

Кваліфікація – здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної 

роботи. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний 

рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та 

освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та 

складності професійних завдань та обов'язків (результатів навчання) за 

заданими стандартами. 

Освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується коледжем на 

основі стандартів фахової передвищої освіти. 

Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може 

передбачатись на завершальному етапі здобуття освіти для встановлення 

відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) 

вимогам стандартів фахової передвищої освіти. 

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341). 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність. 

Компетенція – включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної 

області, здатність знати й розуміти), знання, як діяти (практичне й оперативне 

застосування знань до конкретних ситуацій), знання, як бути (цінності як 

невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному 

контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в якій він проявляє 

готовність до виконання діяльності. 
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Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача фахової передвищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного 

кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за 

денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної 

рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2011 р. № 1341). 

Контроль якості освіти – система заходів, які здійснює третя сторона з 

метою перевірки характеристик якостей особистості випускника коледжу, та їх 

порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям 

освіти. 

Ліцензування – процедура визнання спроможності коледжу розпочати 

освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти та 

кваліфікації, відповідно до вимог стандартів фахової передвищої освіти, а також 

до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-

технічного забезпечення. 

Навчальний план – складова освітньо-професійної програми коледжу, 

яка розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-

логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік, 

послідовність та час вивчення навчальних дисциплін (практик), види 

навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення 

підсумкового контролю. 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері фахової 

передвищої освіти, що провадиться у коледжі через систему науково-

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 

примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 

навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

Освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг для 

здобуття освіти, з видачею відповідного документа. 

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - 

єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 

завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення 

визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 

освітньої та професійної кваліфікації. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- 

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти. 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка. 

Спеціалізація за спеціальністю – категорія, що характеризує відмінності 

окремих задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або (та) 

продуктів, або (та) умов діяльності в межах спеціальності. Спеціалізація 
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пов'язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи 

устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і 

відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та 

обов'язків. 

Якість освіти – сукупність якостей особи з фаховою передвищою 

освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, 

соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті 

духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 

Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик системи 

фахової передвищої освіти та її складових, яка визначає її здатність 

задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або(та) 

суспільства. 

Якість особистості випускника коледжу – цілісна сукупність 

характеристик особистості, що визначає зміст соціально значущих і професійно 

важливих властивостей особи, яка закінчує коледж і проявляється у вигляді 

рівня сформованості системи компетенцій. 

 

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Освітньо-

професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство» 

Спеціальність 201 «Агрономія» 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Немає 

Освітня 

кваліфікація 

агротехнік 

Кваліфікація в 

дипломі 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший 

бакалавр 

Спеціальність – 201 Агрономія  

Освітня-професійна програма – «Виробництво і переробка 

продукції рослинництва» 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт вивчення та діяльності: технологічні процеси і 

обладнання вирощування сільськогосподарських культур  

Цілі навчання: формування у здобувачів фахової 

передвищої освіти здатності розв’язувати типові 

спеціалізовані задачі в агрономії, що можуть 

характеризуватися певною невизначеністю умов 

Теоретичний зміст предметної області: Поняття, концепції, 

принципи природничих наук та їх використання для 

отримання високих і  сталих урожаїв сільськогосподарських 

культур  

Методи, методики та технології: загальнонаукові (гіпотеза, 
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експеримент, аналіз, індукція, дедукція, моделювання, 

узагальнення) та спеціальні (лабораторний, вегетаційний, 

лізиметричний, вегетаційно-польовий, польовий) методи 

досліджень в агрономії, статистичні методи аналізу даних, 

агротехнічні заходи, загальні технології вирощування 

сільськогосподарських культур 

Інструменти та обладнання: обладнання, устаткування та 

програмне забезпечення, необхідне для лабораторних, 

лабораторно-польових і польових досліджень в агрономії 

Академічні 

права 

випускників 

Продовження навчання за початковим (короткий цикл) або 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти, або за 

освітньо-професійним ступенем фаховий молодший 

бакалавр.  Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих 

 

4. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

4.1. Особа має право здобувати ступінь фахового молодшого бакалавра за 

умови наявності в неї попереднього рівня освіти або  професійної підготовки: 

- базова  загальна (9 кл.), або повна загальна  середня освіта (11 кл.); 

- кваліфікований  робітник (тракторист-машиніст  сільськогоспо-

дарського виробництва, водій автотранспортних засобів, слюсар з ремонту 

сільськогосподарських  машин та устаткування). 

4.2. Абітурієнти повинні мати  державний документ про освіту або  

професійну  підготовку встановленого зразка. 

 

5. ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ТЕРМІН НАВЧАННЯ 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 180 кредитів ЄКТС. 

Обсяг обов’язкових дисциплін становить 162 кредити ЄКТС (90%). Обсяг 

вибіркових дисциплін – 18 кредитів ЄКТС (10%). 

Термін навчання за денною формою – 3 роки 10 місяців на основі базової  

загальної середньої освіти, 2 роки 10 місяців на основі повної загальної 

середньої освіти, 1 рік 10 місяців на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого  робітника.  
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6. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

№ 

п\п 

 

Назва дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Місце в 

логічній 

послідовності 

вивчення (рік 

навчання) 

1. Історія України 1,5 2 

2. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

1,5 3 

3. Культурологія  1,5 1 

4. Основи філософських знань  1,5 1 

5. Економічна теорія  1,5 3 

6. Основи правознавства  1,5 1 

7. Соціологія з основами психології 2 1 

8. Іноземна мова за професійним спрямуванням  1,5 3 

9. Фізичне виховання  2 3,4 

10. Основи екології 1,5 1 

11. Прикладна математика з основами 

біометричного аналізу 

1,5 3 

12. Ботаніка з основами фізіології рослин 5,5 2 

13. Ґрунтознавство 3 2 

14. Агрометеорологія з основами кліматології 1 1 

15. Декоративно-паркове мистецтво  3,5 2 

16. Охорона праці та безпека життєдіяльності 3 3 

17. Інформаційні технології  2 2 

18. Основи керування автомобілем та правила 

дорожнього руху 

3 3 

19. Діджиталізація 2 4 

20. Землеробство  5 2 

21. Агрохімія 3,5 2 

22. Механізація рослинництва  3,5 2,3 

23. Захист рослин  3 3 

24. Насінництво і селекція 3 4 

25. Плодівництво 3 3,4 

26. Овочівництво 3 4 

27. Рослинництво  10 3,4 

28. Первинна переробка і зберігання продукції 

рослинництва 

3 4 

29. Економіка підприємств  2,5 3 

30. Менеджмент та маркетинг 2,5 4 

31. Навчальна практика: 45 2,3,4 

32. Технологічна практика 24 3,4 

33. Переддипломна (професійна) практика 6 4 

34. Екзаменаційна сесія  10,5 1,2,3,4 

35. Державна атестація  1,5 4 
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7. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

✓ Здатність особи розв’язувати типові спеціалізовані задачі 

агрономії або у процесі навчання, що вимагає застосування 

положень і методів аграрної науки та може характеризуватися 

певною невизначеністю умов; нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб 

у визначених ситуаціях  

Загальні 

компетентності 

 

✓ ЗК1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

✓ ЗК2.Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

✓ ЗК3.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

✓ ЗК4.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

✓ ЗК5.Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

✓ ЗК6.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

✓ ЗК7. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

✓ ЗК8. Здатність працювати в команді 

Спеціальні 

компетентності 

✓ СК1. Здатність розв’язувати основні типи задач професійній 

діяльності. 

✓ СК2. Здатність розпізнавати за морфологічними ознаками 

найбільш поширені в регіонах сільськогосподарські культури 

та дикорослі рослини, оцінювати їх фізіологічний стан, 

адаптаційний потенціал, визначати чинники поліпшення 

росту, розвитку і якості продукції. 

✓ СК3. Здатність розпізнавати основні типи та різновиди 

ґрунтів, обґрунтовувати напрями їх використання у 

землеробстві та прийоми відтворення родючості. 

✓ СК4. Здатність обґрунтовано використовувати  добрива та 

засоби захисту рослин з урахуванням їхніх хімічних і 

фізичних властивостей та впливу на   навколишнє 

середовище. 

✓ СК5. Здатність розуміти основні біологічні та 

агротехнологічні правила і теорії, пов’язані з вирощуванням 

сільськогосподарських та інших рослин. 

✓ СК6. Здатність вирощувати, розмножувати сільсько-
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господарські культури та здійснювати технологічні операції з 

первинної переробки і зберігання продукції. 

✓ СК7. Здатність застосовувати в процесах виробництва, 

переробки і зберігання новітні прийоми, заходи, засоби для 

отримання високоякісної, екологічно безпечної, ринково 

привабливої сільськогосподарської продукції. 

✓ СК8. Здатність розуміти фізіологічні процеси 

сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих 

технологічних задач. 

✓ СК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

✓ СК10. Здатність застосовувати методи статистичної обробки 

дослідних даних, пов’язаних з технологічними та 

селекційними процесами в агрономії. 

✓ СК11.Здатність прогнозувати можливості реалізації 

сільськогосподарської продукції в умовах існуючого 

ринкового середовища. 

✓ СК12. Здатність забезпечувати безпечність праці під час 

вирощування сільськогосподарських та інших рослин 

 

8. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

РН1. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні 

знання для розв’язання практичних ситуацій у сфері агрономії. 

РН2. Вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово, у тому 

числі з професійних питань. 

РН3. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово на рівні, 

достатньому для обговорення професійних питань, пошуку необхідної 

інформації з питань агрономії. 

РН4. Опановувати нові методи і технології, впроваджувати інноваційні 

принципи і методи для підвищення ефективності виробничої діяльності в 

агрономії. 

РН5. Застосовувати методи статистичної обробки даних в агрономії. 

РН6. Виявляти та вирішувати виробничі проблеми з урахуванням 

зональних умов, а також технологічних, правових, економічних, екологічних та 

етичних аспектів.  

РН7. Розробляти технологічні карти вирощування сільськогосподарських   

культур. 

РН8.Здійснювати первинний лабораторний аналіз зразків ґрунту, рослин і 

продукції рослинництва. 

РН9. Розробляти та обґрунтовувати системи сівозмін для господарства. 

РН10. Визначати вартісну оцінку основних виробничих ресурсів 

господарства. 

РН11. Комплектувати і експлуатувати машинно-тракторні агрегати. 

РН12.Обирати для вирощування сільськогосподарських культур добрива 

та засоби захисту рослин на основі аналізу інформації про наявний асортимент.  

РН13. Оцінювати якість виконання польових робіт та раціонально 

використовувати природні ресурси. 
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РН14. Організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого 

матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог, 

технологічні операції з первинної переробки і зберігання сільськогосподарської 

продукції. 

РН15. Планувати, аналізувати, контролювати й оцінювати власну роботу 

та роботу інших осіб у сфері агрономії та сільськогосподарського виробництва. 

РН 16. Організовувати та здійснювати управління виробничою діяльністю 

у сфері агрономії в умовах, що можуть зазнавати непередбачуваних змін. 

РН17. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів 

професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН18. Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній діяльності. 

 

9. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ  ОСВІТИ 

Атестація здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту. 

Державна атестація в коледжі проводиться у вигляді одного комплексного 

кваліфікаційного екзамену, до якого рекомендовано включити наступні 

дисципліни: «Рослинництво», «Первинна переробка і зберігання продукції 

рослинництва», «Плодівництво», «Овочівництво»,  «Менеджмент та 

маркетинг», «Охорона праці та безпека життєдіяльності». 

 

10. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ТА ПОДАЛЬШЕ 

НАВЧАННЯ 

Працевлаштування. Фаховий молодший бакалавр агротехнік здатний 

виконувати зазначену професійну роботу (коди та назви класифікаційного 

угрупування професійних назв робіт згідно з Національним класифікатором 

України ДК 003:2010 (із змінами) за таким класифікаційним угрупуванням і 

професійними назвами робіт: 

 

Код 

КП 

Код 

ЗКППТР 

Випуск 

ТКД 
Код Професійна назва роботи 

1 2 3 4 5 

3212    Агротехнік 

3212 20047  2 

Агроном відділення (бригади, 

сільськогосподарської дільниці, 

ферми, цеху) 

2213.2 20040  2 Агроном 

2213.2 20053  2 Агроном з насінництва 

2213.2 20050  2 Агроном із захисту рослин 

2213.1   2 Агроном-дослідник 

2213.2 20043  2 Агроном-інспектор 

2213.2 20056  2 Агрохімік 

і може займати первинні посади: 

- Агроном відділення; 

- Агроном бригади; 
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- Агроном сільськогосподарської дільниці; 

- Агроном фермерського господарства; 

- Агроном цеху. 

 

Подальше навчання. Випускники можуть продовжити навчання за 

освітнім ступенем бакалавра. 

 

11. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ 

Відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» у 

Коледжі діє Положення про організацію освітнього процесу. 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у Коледжі передбачає 

здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур 

забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної 

системи управління коледжем, узгоджені з його стратегією і передбачають 

залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін; 

 2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-

професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам 

фахової передвищої освіти (професійним стандартам ‒ за наявності), 

декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке 

визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають 

бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій; 

 3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 

встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 

передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

 4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення 

та послідовного дотримання нормативних документів коледжу, що регулюють 

усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на 

навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, 

переведення, відрахування, атестація тощо);  

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

 6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і 

прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку 

персоналу;  

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною 

програмою;  

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації 

для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою 

діяльністю коледжу; 
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 9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність коледжу та всі освітньо-професійні 

програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та 

кваліфікацій;  

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

коледжу та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, 

притягнення порушників до академічної відповідальності;  

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти;  

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;  

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в 

освітньому процесі;  

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно 

до них.  
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