
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22612 Садівництво та виноградарство

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 203 Садівництво та виноградарство

 
 

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 148

Повна назва ЗВО Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного

Ідентифікаційний код ЗВО 00493698

ПІБ керівника ЗВО Кюрчев Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.tsatu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/148

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 22612

Назва ОП Садівництво та виноградарство

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 203 Садівництво та виноградарство

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

кафедра плодоовочівництва, виноградарства та біохімії

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

кафедра вищої математики і фізики, кафедра суспільно-гуманітарних 
наук, кафедра іноземних мов, кафедра публічного управління, 
адміністрування та права, кафедра рослинництва імені професора В. В. 
Калитки, кафедра маркетингу, кафедра комп'ютерних наук, кафедра 
цивільної безпеки, кафедра сільськогосподарських машин, кафедра 
харчових технологій та готельно-ресторанної справи, кафедра 
мехатронних систем та транспортних технологій

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

пр-т Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорізька область, 72312

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 114833

ПІБ гаранта ОП Алексєєва Ольга Миколаївна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

olha.alekseeva@tsatu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(096)-610-14-64

Додатковий телефон гаранта ОП +38(068)-230-72-87
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП було розпочато у 2016 р. після вивчення ринку праці та потреб роботодавців. На початку розробки ОП гарантом, 
доцентом Алексєєвою О.М. та проектною групою (доценти Л.В. Розова, Г.В. Нінова, Т.В. Герасько, Л.М.  Толстолік) 
було запропоновано на розгляд кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії та Вченої ради факультету 
агротехнологій та екології проект ОП для обговорення та рецензування. Цьому процесу передувало проведення 
круглих столів за участі широкого колу зовнішніх стейкхолдерів, колективу кафедри та академічної спільноти 
університету, на якому й було прийнято рішення про започаткування ОП Садівництво та виноградарство 
(http://www.tsatu.edu.ua/u-tdatu-obhovoryly-aktualnist-pidhotovky-fahivciv-z-vynohradarstva/; 
http://www.tsatu.edu.ua/u-tdatu-pochynajut-pidhotovku-fahivciv-iz-sadivnyctva-ta-vynohradarstva/ ).
29 листопада 2016 р. освітньо-професійну програму Садівництво та виноградарство було затверджено Вченою радою 
Таврійського державного агротехнологічного університету, інформація про неї внесена до Правил прийому ЗВО та 
оголошено набір. У подальшому, із затвердженням у жовтні 2018 році стандарту вищої освіти за спеціальністю 203 
Садівництво та виноградарство для першого (бакалаврського) рівня було оновлено ОП Садівництво та 
виноградарство та підкореговано навчальний план для вступників 2018-19 н.р. В 2020 р. була представлена нова 
концепція освітньо-професійної програми «Садівництво та виноградарство» та скорегований навчальний план на 
2020-2024 н.р.. При цьому відбулись зміни у складі проектної групи через залучення здобувачів вищої освіти 
(Яровий Олег) та головного агронома ТОВ «Агролюкс» Більського Андрія. Проектною групою були враховані 
пропозиції та зауваження, як зовнішніх, так і внутрішніх стейкхолдерів та академічної спільноти вишів-партнерів 
(http://www.tsatu.edu.ua/kruhlyj-stil-aktualni-problemy-ta-stratehija-rozvytku-specialnosti-sadivnyctvo-ta-
vynohradarstvo/ ). Умовами впровадження ОП стало: спроможність кафедр проводити освітню діяльність у сфері 
вищої освіти відповідно до Ліцензійних умов; попит на спеціальність відповідно до потреб регіону та роботодавців.
 
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 ОД

1 курс 2020 - 2021 8 8 0

2 курс 2019 - 2020 14 9 0

3 курс 2018 - 2019 5 4 0

4 курс 2017 - 2018 8 8 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 22612 Садівництво та виноградарство

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 65053 20394

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 65053 20394
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відання або оперативного управління)

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 1746 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 opp_sv_20.pdf pNDQ+dZUOO7dOlG3r5I35Jyhs+sRa9Rr+c5Sw+RlXcI=

Навчальний план за ОП Навчальний план 
203_СВ_20_24.pdf

oLuos91HJd2qc4CVtQEMGJ1IF55zIrH7d1PRD1iPlVw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія відгук Більський.pdf 9CKxTvNbopP3fgxcORM4dM/x7550P0WjpUObB9e8fuo
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія відгук Гринців.pdf nKLnHbM0OIh22OlmEF+CLh+tXrnkLc9VrIkzXokYruI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія відгук Димура.pdf Wx5Yx7ZIa2cXw+BOPeqFdkQiIFrdVgRdu4Xdk2ITENE
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія відгук Сенін.pdf Ozyv/DCdDj/qj2pdNepftuYLlN+P835Mu613qjt05aM=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП «Садівництво та виноградарство» є формування у здобувачів вищої освіти почуття активного 
громадянства, комплексу теоретичних знань, практичних навичок для застосування у професійної діяльності в сфері 
садівництва, овочівництва та виноградарства, які спрямовані на отримання високих врожаїв плодоовочевої 
продукції і винограду, створення умов для підвищення рівня знань, стимулювання досліджень та інновацій.
Унікальністю представленої ОП є її логічний міждисциплінарний характер, що проявляється в інтеграції понять, 
концепцій та принципів дисциплін агрономічного циклу з аспектом на історично складену регіональну 
спрямованість та вимоги роботодавців з метою вирішення спеціалізованих завдань та практичних проблем в сфері 
плодівництва, овочівництва та виноградарства. Так, метою ОП «Садівництво та виноградарство» є набуття 
загальних і фахових компетентностей, основними з яких є здатність застосовувати на практиці основні біологічні і 
агротехнологічні компетенції, пов’язані з плодовими, овочевими культурами і виноградом; знання та розуміння 
фізіологічних процесів для розв’язання виробничих технологічних задач, у тому числі науково обґрунтовано 
використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх впливу на навколишнє середовище; здатність 
аналізувати дані селекційних та технологічних процесів у плодівництві, овочівництві і виноградарстві.

 

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

Цілі освітньої програми «Садівництво та виноградарство» повною мірою відповідають місії та стратегії ТДАТУ, які 
зазначені у статуті http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf та викладені в стратегії розвитку 
ТДАТУ на 2019-2029 рр. http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-tdatu.pdf Згідно зазначеним 
документам, місія університету формується на засадах університетської автономії, демократії, студентоцентризму, 
його відповідальності перед суспільством та державою і пріоритетом якої є підготовка фахівців, здатних до 
практичної реалізації отриманих знань у науці і виробництві, розвитку творчого потенціалу молоді, що базується на 
принципах гуманності і толерантності, демократизації, практичності, виховання гармонійно розвиненої особистості, 
громадянина та патріота української держави з високими духовними якостями, незалежним мисленням і готовністю 
навчатися протягом життя.
Цілі ОП відповідають основним принципам стратегічного планування в університеті та сучасним вимогам щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG, 2015) та спрямовані на підготовку фахівців, які 
мають бути конкурентоспроможними на ринку праці, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері 
садівництва, овочівництва та виноградарства для забезпечення екологічно безпечного, соціально відповідального та 
економічно ефективного розвитку аграрного сектора економіки України.

 

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

В процесі настанови цілей та формування програмних результатів ОП було виявлено і враховано пропозиції 
здобувачів  ВО відповідно до концепцій студентоцентрованого підходу. 
В ТДАТУ постійно вивчаються мотиви професійного вибору, системи ціннісних орієнтацій студентів, оцінюється 
ефективність освітнього процесу.
З метою врахування думки студентської спільноти щодо якості ОП, до складу робочої  групи був залучений ЗВО 
Яровий О.П.
З метою виявлення якості надання освітніх послуг, визначення ставлення до різних складових освітнього процесу 
аналізу професійних намірів, серед студентів проводиться анкетування щодо якості викладання 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7broHttlw_eeIvVQwPHz9_Ir3nHxIHIKz08wl_8EmTDjMwg/viewform,
якості освітньої програми та якості освітнього процесу https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYCTP2gy6mIjZ-
iSDjUEi_KhrKz8WAc8u0Br9vQRbA8l-_g/viewform,
 доброчесності 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzgXkQ7g2jtIE4oFSTB3xmW9emg3p5cVxcIZW7EhpJwH8QA/viewform
Результати показали високий рівень задоволення від отримання освітніх послуг та доцільність коригування 
навчального плану в питаннях практичної підготовки, а зауваження  враховуються при оновлені ОП 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-anketa-zdobuvachiv-sv.pdf 
Для ЗВО проводяться презентації ОП з елементами обговорення http://www.tsatu.edu.ua/ate/znajomstvo-studentiv-
specialnosti-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo-z-osvitnoju-prohramoju-ta-osoblyvostjamy-orhanizaciji-navchalnoho-procesu-
na-fakulteti-ate-tdatu/.

- роботодавці

Під час започаткування ОП «Садівництво та виноградарство» в 2016-2017 рр. були проведені «круглі столи» із 
залученням роботодавців  для розгляду та рецензування цілей ОП, ПРН, компетентностей ОК, навчального плану 
http://www.tsatu.edu.ua/u-tdatu-obhovoryly-aktualnist-pidhotovky-fahivciv-z-vynohradarstva/, 
http://www.tsatu.edu.ua/u-tdatu-pochynajut-pidhotovku-fahivciv-iz-sadivnyctva-ta-vynohradarstva/. Велика увага була 
приділена створенню баз практичної підготовки студентів, філії кафедри. 
У 2020 році сумісно з роботодавцями був проведений «круглий стіл», де підведено підсумок 3-х річного навчання, 
вказані недоліки і перспективи розвитку ОП http://www.tsatu.edu.ua/hb/kruhlyj-stil-z-ahrovyrobnychnykamy-schodo-
obhovorennja-osvitnoji-prohramy-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo/.
Інтереси та пропозиції роботодавців також враховувалися за результатами онлайн опитувань 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1fN6ge-VMl8NWMWf-uldLiObUeIfCjhZrfNGQeT3iFsnHA/viewform що 
дозволило сформулювати цілі та програмні результати навчання ОП, які відповідають прагненню підготувати 
фахівців з розвинутими професійними компетенціями. За оцінками роботодавців, важливою рисою фахівця з 
садівництва та виноградарства є спроможність використовувати знання, вміння та особистості в робочих ситуаціях, 
а також з метою професійного і персонального розвитку.
Аналіз відгуків роботодавців http://www.tsatu.edu.ua/ate/203-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo/ свідчить про високий 
рівень ОП.

- академічна спільнота

Під час формування ОП «Садівництво та виноградарство» було проведено її обговорення на кафедрі 
Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії, Раді факультету Агротехнологій і екології, Вченій раді ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/protokol_zasydannja_kafedry_pvb.pdf при зустрічах з 
академічною спільнотою інших закладів ВО http://www.tsatu.edu.ua/hb/obhovorennja-osvitnoji-prohramy-
sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo-z-akademichnoju-spilnotoju/.
НПП підтримують постійні особисті зв’язки з професійною спільнотою щодо результатів навчання за ОП 
«Садівництво та виноградарство», а саме професором Мельником О.В. (УНУС, м. Умань), колективом 
Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, керівником лабораторії 
виноградарства Інституту олійних культур НААН Ласкавим В.М. (м. Запоріжжя), ННЦ «ІВіВ імені В.Є. Таїрова» (м. 
Одеса).
Їх пропозиції полягали у введені до переліку актуальних програмних результатів навчання, які б забезпечували 
академічну мобільність здобувачів вищої освіти з урахуванням сучасного ринку праці. Всі зроблені пропозиції і 
зауваження зовнішніх стейкхолдерів та внесення правок до ОП зумовили збереження принципів забезпечення 
якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентності фахівців із садівництва та виноградарства.

- інші стейкхолдери

При корегуванні ОП розглядалися пропозиції інших зовнішніх стейкхолдерів, зокрема: голови Запорізької обласної 
організації Аграрного союзу України Тиховода А.М., спеціалісту з розвитку плодоовочевого ринку громадської 
організації «Рада жінок-фермерів Запорізької області» Глущенко С.А., заступника менеджера проекту UHBDP 
Терновського В.О, директора Запорізької організації ІКЦ «Агро-Таврія» Подшивалова Г.В. та ін. 
Зовнішні стейкхолдери не лише приймають участь у процедурі анкетування, але й безпосередньо долучаються до 
позааудиторних занять (семінарів). http://www.tsatu.edu.ua/trymajemo-kurs-na-biznes-rozvytok-plodoovochivnyctva/, 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/zustrich-studentiv-fakultetu-ate-z-predstavnykamy-zaporizkoji-firmy-kisson/, 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/prezentacija-ooo-blehksi-frut-kompani-dlja-studentiv-studentiv-fakultetu-ate/.
На заходах з профорієнтаційної роботи, які відбуваються в регіоні з залученням учнів 10-11 класів, їх батьків, 
адміністрацій ОТГ, надається повна інформація про спеціальність «Садівництво та виноградарство», оголошуються 
особливості ОП, перспективи подальшого працевлаштування за фахом http://www.tsatu.edu.ua/hb/kafedroju-pvb-
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rozpochato-proforijentacijnu-robotu-v-shkolah-veselivskoho-rajonu/. 

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

Урахування тенденцій розвитку спеціальності «Садівництво та виноградарство» та аналізу ринку праці даної галузі, 
запитів роботодавців дало змогу визначити цілі та програмні результати навчання ОП. Члени проектної групи 
постійно відстежують тенденції розвитку у сфері садівництва та виноградарства, зокрема велика увага надається 
органічному садівництву, ознайомлюються з публікаціями провідних фахівців та науковців у галузі й на основі цієї 
інформації вносять пропозиції щодо оновлення змісту ОП. Університетом постійно проводиться моніторинг ринку 
праці та вимог потенційних роботодавців до майбутніх фахівців.
Це все підкреслює безпосередній зв’язок між цілями ОП та тенденціями розвитку спеціальності та ринку праці в 
частині важливості набуття майбутніми фахівцями знань та умінь для застосування у професійній діяльності задля 
отримання високих сталих врожаїв плодоовочевої продукції та винограду. Також програмні результати навчання 
показують тісний зв'язок з розвитком спеціальності і ринку праці в необхідності для здобувачів вищої освіти 
демонструвати свої знання щодо новітніх методів у науково-дослідницької та виробничої діяльності в 
плодоовочівництві та виноградарстві, що дозволить випускникам зайняти лідируючі позиції у професійній сфері.

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

Під час формування цілей та програмних результатів навчання ОП «Садівництво та виноградарство» було 
враховано як галузевий, так і регіональний контексти шляхом включення інтересів зовнішніх стейкхолдерів, що 
мають відношення до АПК і знаходяться в регіонах, які є потенційною базою для працевлаштування здобувачів.
Надання можливостей вибору студентами відповідних навчальних дисциплін, які їм запропоновано, враховуючи 
особливості розвитку плодоовочівництва і виноградарства у посушливому регіоні Південного і Східно-південного 
Степу України.
Проведення моніторингу розвитку плодоовочевої галузі і виноградарства вказало на зростання в останнє 10-річчя 
площ під виноградними насадженнями, зокрема столових сортів, і плодовими культурами, більшою мірою 
кісточковими http://www.tsatu.edu.ua/melitopolska-chereshnja-proslavyt-nashe-misto-na-ves-svit-video/. Ці 
особливості були враховані в ОП і відображені у виборі дисциплін фахового спрямування і в робочих програмах та 
силабусах http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/dyscypliny/.

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

При формуванні цілей та програмних результатів навчання ОП використовувався досвід аналогічних програм ЗВО: 
НУБіП України https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/203_sadivnictvo_ta_vinogradarstvo.pdf;  Уманського 
НУС https://ects.udau.edu.ua/assets/files/programs/plodo/bakalavr/sad_vino/opp-sadivnictvo-ta-vinogradarstvo-
bakalavr-povna-matricya-z-pa.pdf,  Одеського ДАУ http://osau.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/OP_203Sadivnytstvo_bakalavr_19.pdf, Пловдивського аграрного університету (Болгарія) 
https://www.au-plovdiv.bg/факултети-и-департаменти/факултет-по-лозаро-
градинарство/специалности/агрономство-лозаро-градинарство. 
НПП кафедри Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії ТДАТУ приймали активну участь в Українсько-
канадському проекті UHBDP, де надавали послуги і отримували досвід застосування інноваційних технологій в 
плодоовочівництві і виноградарстві.
З метою запровадження мобільності студентів в науково-освітньому середовищі в 2019 році кафедрою була 
організована Міжвузівську студентську науково-практична конференція «Інноваційні аспекти виробництва 
плодоовочевої продукції» http://www.tsatu.edu.ua/ipod/mizhvuzivska-studentska-naukovo-praktychna-konferencija-
innovacijni-aspekty-vyrobnyctva-plodoovochevoji-produkciji/. Під час спілкування зі студентами, академічною 
спільнотою було отримано багато пропозицій щодо удосконалення наукової і організаційної роботи, які в 
подальшому використовувались в організації освітнього процесу за ОП.

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

При розробці ОП «Садівництво та виноградарство» та формуванні програмних результатів навчання використано 
Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 203-Садівництво та виноградарство галузі знань 20-Аграрні науки 
та продовольство https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/203-
sadivnitstvo-ta-vinogradarstvo-bakalavr.pdf. Обов’язкові компоненти освітньої програми в повній мірі забезпечують 
загальні і фахові компетентності та програмні результати навчання. Відповідно до формування компетентностей та 
програмних результатів навчання розроблено матриці їх відповідностей освітнім компонентам та структурно-
логічна схема викладання дисциплін.
Співвідношення часу між циклами підготовки, нормативними дисциплінами і дисциплінами за вибором студентів 
та співвідношення годин із загальної та професійної підготовки студентів відповідають державним вимогам, а зміст 
підготовки  фахівців відповідає потребам ринку праці у сфері плодоовочівництва та виноградарства.
Основним завданням розробленої ОП є забезпечення можливості здобуття поглиблених знань з садівництва та 
виноградарства, яка передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти рівня магістр. 
Для гарантування якості результатів навчання сформована група висококваліфікованих науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями і вченими званнями, які мають багаторічний досвід навчальної, методичної і 
наукової роботи та відповідають кваліфікації відповідно до спеціальності. Всі здобувачі вищої освіти забезпечені 
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базами практичної підготовки, що представляють собою конкурентоспроможні сільськогосподарські підприємства, 
нормативні та вибіркові дисципліни певною мірою забезпечені методичними рекомендаціями, підручниками та 
навчальними посібниками, у тому числі підготовленими науково-педагогічними працівниками університету.
Стан матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальної інфраструктури 
дозволяє достатньою мірою реалізувати ОП.

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?

-

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

180

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

60

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

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 203 Садівництво та виноградарство галузі знань 20 – Аграрні 
науки та продовольство. Освітні компоненти ОП Садівництво та виноградарство складають певну структурну 
послідовність за семестрами та роками згідно навчального плану за двома циклами підготовки. Цикл загальної 
підготовки та цикл професійної підготовки обов'язкової частини складає 180 кредити ЄКТС, що становить 75% та 
дисципліни за вибором студента - 60 кредитів ЄКТС складають 25%. Освітні компоненти загального циклу 
підготовки є основою для подальшого вивчення дисциплін професійного циклу підготовки в логічній послідовності 
та взаємопов'язаності, що підтверджується структурно-логічною схемою.
Метою ОП є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування у 
професійній діяльності сфери плодоовочівництва і виноградарства, спрямованих на вирішення комплексних задач з 
вирощування та переробки високоякісної продукції плодоовочівництва, виноградарства, а також закладання та 
догляду за ягідними насадженнями через теоретичне та практичне навчання.
Предметною областю вивчення є особливості росту та розвитку продукції плодоовочівництва та виноградарства із 
використанням комплексу агротехнічних заходів для отримання максимальних врожаїв високої якості та 
найбільшого економічного ефекту при збереженні родючості ґрунтів в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, у 
т.ч. в умовах закритого ґрунту. 
Обов’язкові та вибіркові компоненти освітньої програми «Садівництво та виноградарство» повною мірою 
відповідають її змісту, предметній області та меті і спрямовані на досягнення здобувачами вищої освіти програмних 
результатів навчання. 
Теоретичне наповнення освітніх компонент включає теоретико-методологічні засади ефективного господарювання 
у сферах плодівництва, овочівництва та виноградарства. Зміст таких освітніх компонентів відповідає предметній 
області освітньої програми.
Зміст ОП містить відповідні до спеціальності методи, методики та технології і спрямований на загальну та 
професійну підготовку конкурентоздатного фахівця, який здатний до діяльності, володіє сучасними 
інформаційними технологіями в галузі, здатний до безперервної самоосвіти, професійного самовдосконалення.

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

Здобувачам ВО надається можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через обрання дисциплін за 
вибором http://www.tsatu.edu.ua/ate/navchannja/dyscypliny-za-vyborom-studenta/ відповідно до положення 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf.
ЗВО особисто формують індивідуальну освітню траєкторію через обрання: теми курсової роботи; бази проходження 
виробничої практики; способу надання освітніх послуг (інституційну/дуальну); вільного відвідування занять згідно з 
положенням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-vilne-vidviduvannya-
zanyat2.pdf участі у предметних олімпіадах http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/olimpiady/, закордонного 
навчання відповідно до Положення про академічну мобільність студентів ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp- 
content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-mobilnist.pdf і Положення про проведення практики студентів 
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ТДАТУ за кордоном http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-praktyky-
studentiv-za-kordonom-2018.pdf; участі у наукових гуртках http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/naukovi-
hurtky/; визнання результатів навчання відповідно до Положення про порядок визнання результатів навчання ЗВО 
ТДАТУ» http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vyznannja-rezultptiv-neformalnoyi-
osvity-2020.pdf
Індивідуальна траєкторія навчання враховує можливість отримання академічної відпустки та повторного навчання.

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

У рамках ОП здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір окремих навчальних дисциплін 
відповідно до Положення про порядок вибору дисциплін в ТДАТУ www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf.
Навчальним планом передбачено загальний обсяг вибіркових дисциплін, що складає не менше 25% від загального 
обсягу кредитів ЄКТС. Перелік навчальних дисциплін за вибором ЗВО на наступний навчальний рік щорічно 
встановлюється у першому семестрі поточного навчального року та затверджується на засіданні Вченої ради 
університету до 1 жовтня та розміщуються на веб-сайті Університету у розділі «Освіта» для кожного СВО і курсу 
навчання. Вибіркові навчальні дисципліни представлені на веб-сайті Університету у вигляді силабусу 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-sylabus-2019-3.pdf. Процедура вибору 
навчальних дисциплін або інших освітніх компонентів на наступний навчальний рік для ЗВО складається з двох 
етапів: для СВО «Бакалавр»: 1 етап - в період з 1 листопада по 1 лютого, протягом якого ЗВО авторизується на 
відповідній спеціальності і курсі навчання та здійснює процедуру вибору навчальних дисциплін / освітніх 
компонентів відповідно до Порядку, визначеного Положенням http://www.tsatu.edu.ua/ate/navchannja/dyscypliny-
za-vyborom-studenta/; 2 етап - в період з 01 лютого до 15 лютого, протягом якого окремі ЗВО здійснюють повторний 
вибір ОК, якщо за результатами їх вибору на першому етапі не були сформовані повноцінні групи (15-30 осіб). Після 
завершення процедури вибору дисциплін формується індивідуальний навчальний план ЗВО на наступний рік, до 
змісту якого, крім обов'язкових компонентів, включаються вибіркові навчальні дисципліни, що визначають 
індивідуальну траєкторію навчання. До 2019 р. для ЗВО процедура вибору навчальних дисциплін проводилася 
шляхом паперового анкетування, а надалі через он-лайн анкетування 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwNPKgkwLX0jSOss7vzRl4s0BljfJ_XgtKjhPYjhp8ttiT1Q/viewform. З 
урахуванням обраних навчальних дисциплін декани факультетів розробляють робочі навчальні плани на наступний 
навчальний рік в автоматизованій системі «Освіта».
Як виняток, вибір навчальних дисциплін для студентів першого курсу було проведено шляхом анкетування із 
корегуванням робочого навчального плану. Обговорення питання обрання навчальних дисциплін за вибором 
здобувачів вищої освіти проводиться на постійній основі http://www.tsatu.edu.ua/ate/obhovorennja-pytannja-
obrannja-navchalnyh-dyscyplin-za-vyborom-zdobuvachiv-vyshhoji-osvity-na-fakulteti-ate/, у тому числі, у контексті 
обговорення формування індивідуальної освітньої траєкторії http://www.tsatu.edu.ua/ate/indyvidualni-osvitni-
trajektoriji-studentiv-obhovorennja-novyh-pidhodiv-v-pobudovi-indyvidualnoho-planu-na-starostati-fakultetu-ate-11-
hrudnja-2019-r/; http://www.tsatu.edu.ua/ate/piznavalnyj-kvest-vektory-pobudovy-osvitnoji-trajektoriji-dlja-zdobuvachiv-
vyshhoji-osvity-fakultetu-ate/.

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

Освітня програма Садівництво та виноградарство та навчальний план передбачають практичну підготовку ЗВО, що 
реалізується під час проведення практичних робіт, навчальних і виробничої практик згідно Положення про 
проведення практик студентів ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
provedennja-praktyk-studentiv-tdatu-l.pdf.
Загальний обсяг практичної підготовки становить 27 кредитів (810 годин). Практичних навичок здобувачі 
набувають в ННЦ ТДАТУ, який має в своїй структурі: навчально-дослідні сади 60 га, виноградник 1,0 га, 
плодорозсадник 0,1 га, навчально-дослідні теплиці 0,043 га та дослідні ділянки 0,3 га, орні площі 1700 га. 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/2609/; http://www.tsatu.edu.ua/hb/2659/. На 3-му курсі передбачається проходження 
виробничої практики (6 кр.) на агропідприємствах, згідно укладених договорів http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-
dijalnist/spivpracja/.
Терміни проведення практичної підготовки визначаються навчальним планом. Перед початком проходження 
виробничої практики здобувачам надається консультативна інформація, методичні вказівки. 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/praktyka/vyrobnychi/.
За результатами виробничих практик на кафедрі відбувається захист звітів у формі конференції 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/zahyst-zvitiv-z-vyrobnychoji-praktyky/
Практична підготовка формує відповідні компетентності, що розкриті у матрицях ОП, яка розміщена за посиланням 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp_sv_20.pdf

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

Освітні компоненти ОП Садівництво та виноградарство сприяють формуванню у ЗВО соціальних навичок, 
зазначених у загальних компетентностях матриці ОПП.
Здобувачі ВО набувають соціальні навички (soft skills) упродовж періоду навчання через проведення тренінгів, що 
проводили коуч-тренери агентства Expert-info http://www.tsatu.edu.ua/ate/majster-klas-dlja-studentiv-fakultetu-ate-
jak-vashu-mriju-perevesty-u-metu-expert-info-olena-kolomojec-harkusha/; через участь у конкурсах студентських робіт 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/peremoha-na-finali-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-zi-specialnosti-
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ahronomija/, олімпіадах http://www.tsatu.edu.ua/hb/na-kafedri-projshla-predmetna-olimpiada-i-turu-z-himiji/, 
конференціях http://www.tsatu.edu.ua/hb/na-kafedri-pvb-vidbulas-vii-vseukrajinska-konferencija-studentiv-i-
mahistrantiv-tdatu-imeni-dmytra-motornoho/, студентських гуртках, практичних тренінгах, майстер-класах, 
проектній діяльності та виховних заходах, що передбачає активну взаємодію студентів між собою та НПП, а також 
іншими стейкхолдерами.
Перелік «м'яких» навичок обговорювався під час проведення круглих столів, зборів проектної групи, вони постійно 
вивіряються, а ступінь їх набуття визначається викладачами та студентами спеціальності http://www.tsatu.edu.ua/u-
tdatu-pochynajut-pidhotovku-fahivciv-iz-sadivnyctva-ta-vynohradarstva/; 
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/10388/1/ТРАЄКТОРІЯ%20РОЗВИТКУ%20«SOFT%20SKILLS»%20У%20
СТУДЕНТІВ.pdf.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

У зв'язку з відсутністю професійного стандарту першого рівня вищої освіти спеціальності 203 Садівництво та 
виноградарство компетентності і програмні результати навчання ОП розроблялись згідно з Класифікатором 
професій (ДК 003:2010) і вимогами до сьомого рівня (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) Національної 
рамки кваліфікацій.
Бакалавр із садівництва та виноградарства здатний виконувати такі професійні роботи, як фахівець з 
плодоовочівництва і виноградарства (3212), агроном бригади (відділення, сільськогосподарської дільниці), 
агротехнік (3212), фахівець з організації та ведення фермерського господарства (3213). Це досягається за рахунок 
такої структури освітніх компонентів, яка містить: освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей 
агронома, агронома з плодоовочівництва і виноградарства, агротехніка (ОК1.07-1.12, ОК 2.14-2.34); освітні 
компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей керівника господарства (ОК1.01-1.03, ОК1.07, ОК1.12, ОК1.13, 
ОК2.34).

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

Розподіл обсягу освітніх компонентів ОП здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у 
Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-
2_ostannye-l.pdf. 
Обсяг одного кредиту ЄКТС – 30 годин. Співвідношення аудиторного та самостійного навантаження за навчальним 
планом спеціальності Садівництво та виноградарство становить 45% до 55% відповідно, що відповідає вимогам 
ЄКTС та прийнято в ТДАТУ для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання. При цьому 
середнє щотижневе аудиторне навантаження здобувачів не перевищує 26 год, кількість видів підсумкового 
контролю – не більше восьми на семестр.
Навчальне навантаження є збалансованим і не впливає на перенавантаження студентів. Необхідні ресурси для 
організації освітнього процесу шляхом самостійного опрацювання матеріалу ОП (робочі програми, методичні 
рекомендації щодо виконання самостійної роботи, графіки консультацій, тощо) представлені на освітньому порталі 
http://оp.tsatu.edu.ua та сайті університету.
Для співвіднесення обсягу окремих ОК із фактичним навантаженням здобувачів (включно із самостійною роботою) 
застосовується логістичний та студентоцентрований підхід, що впроваджується шляхом опитування студентів, 
зустрічей з кураторами академічних груп, оприлюдненням графіків навчального процесу 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/protokol_students_koho_samovrjaduvannja_po_sv.pdf

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

Згідно наказу МОНУ від 15.10.2019 № 1296 http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/nakaz-1296_compressed.pdf 
ТДАТУ включено до пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти та реалізується 
відповідно до Положення про порядок організації та проведення дуальної форми навчання в ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-dualnoho-navchannja-v-tdatu-
2019.pdf. Здобувачі, які переводяться на дуальну форму навчання оформлюють тристоронній договір 
https://drive.google.com/file/d/1JdWF75FGwzUrafxWhlKJQ3hBLxNWDk1H/view, погоджує індивідуальний 
навчальний план, призначається куратор дуальної освіти від кафедри та наставник на виробництві 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/dualne-navchannja/.
В поточному році за дуальною формою здобуття освіти на ОП Садівництво та виноградарство навчається два 
здобувачі вищої освіти на базі ТОВ «Агролюкс» та ТОВ «Мессе-груп». При цьому керівництво ЗВО підтримує 
постійний зв’язок з установою. Оцінювання результатів навчання здобувача освіти здійснюється спільно із суб’єктом 
господарювання на підсумковій атестації http://www.tsatu.edu.ua/hb/2871/, за результатами дуального навчання на 
виробництві оформлюється атестаційний лист 
https://drive.google.com/file/d/1wUZIetW4s_Re76QaV4Sa1AEAHjNbczFJ/view.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
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Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/

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

Перелік предметів ЗНО та значення мінімального балу кожного з них обговорювалися при розробці Правил 
прийому відповідного року вступу на засіданні ПК із залученням гаранта ОП. Враховуючи, що серед контингенту 
вступників на ОП щорічно сільська молодь займає до 100 %, для створення рівних можливостей доступу до здобуття 
ВО всіх категорій вступників мінімальне значення КБ встановлювалося на рівні 100 б. (у 2020 р.-125 б.-для 
відкритих КП, 100 б.-для небюджетних), а для відкритих та небюджетних КП застосовувався різний перелік 
предметів ЗНО.
Для вступу на основі ОКР молодшого спеціаліста програма фахового випробування формувалася за участю гаранта 
ОП у питаннях щодо основних змістовних засад програми рівню початкових компетентностей вступника відповідно 
до програми його підготовки за попереднім освітнім рівнем. 
При розрахунку конкурсного балу вступників на основі ПЗСО коефіцієнт із найбільшою вагомістю встановлювався 
для конкурсного предмету «українська мова та література» (від 0,4 до 0,55). Це пояснюється тим, що знання 
державної мови та набуття достатнього рівня мовленнєвої і комунікативної компетентностей є одним з основних 
контекстів ОП. Коефіцієнти для інших конкурсних предметів відкритих та небюджетних КП встановлювалися від 
0,2 до 0,25 у різних роках здійснення набору. 
Протягом реалізації ОП до Правил прийому вносилися зміни у частині переліку предметів ЗНО, їхньої кількості, 
значень вагових коефіцієнтів конкурсного балу відповідно до Умов прийому відповідного року вступу.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, визначається в ТДАТУ відповідно до «Положення про 
порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ» http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vyznannja-rezultptiv-neformalnoyi-osvity-2020.pdf
Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва з партнерами ЗВО здійснюється згідно 
«Положення про академічну мобільність студентів ТДАТУ» http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-mobilnist.pdf. У рамках двосторонніх договорів допускаються 
індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових 
установах України. Існують угоди внутрішньої академічної мобільності здобувачів між ТДАТУ та ХДАУ, МНАУ, 
ХНАУ, ЛНАУ http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist// У 2020 році за ОП Садівництво та виноградарство 
підписаний договір про участь у програмі академічної мобільності здобувачів між ТДАТУ та ОДАУ 
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/dohovir-pro-uchast-za-prohramoju-akademichnoyi-mobilnosti-_odau.pdf, 
але за умов пандемії COVID-19 реалізація програми тимчасово призупинена.
При прийнятті на навчання осіб, які здобули освітній ступінь вищої освіти за кордоном
університет керується наказом МОН України 05.05.2015 № 504 і такі вступники повинні надати свідоцтво про 
відповідне визнання документу про вищу освіту, видане МОН України.

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

Зарахування результатів навчання (кредитів), що були встановлені під час навчання на інших ОП, здійснюється за 
документами про раніше здобуту освіту (додаток до диплома, академічна довідка) або витягом із навчальної картки 
здобувача освіти, у разі одночасного навчання за декількома ОП. Так, при вступі на ОП на основі ОКР молодшого 
спеціаліста курс зарахування та термін навчання визначаються деканом відповідно до «Положення про порядок 
визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ» з урахуванням вимог стандарту вищої освіти 
спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Визнання та перезарахування навчальних дисциплін 
здійснюється на підставі додатку до диплому молодшого спеціаліста. Рішення про перезарахування навчальних 
дисциплін оформлюється розпорядженням декана. Оригінал розпорядження підшивається в особову справу 
здобувача вищої освіти.
За період реалізації ОП «Садівництво та виноградарство» прикладів визнання здобувачам результатів навчання під 
час академічної мобільності не було.

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

В університеті визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про 
порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vyznannja-rezultptiv-neformalnoyi-osvity-2020.pdf
Декан факультету може приймати рішення за погодженням із гарантом ОП та відповідними кафедрами про 
перезарахування навчальних дисциплін або частини їх кредитів на підставі документів, отриманих особою у 
неформальній освіті. 
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування визнання та перезарахування здобувачам результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті під час реалізації ОП «Садівництво та виноградарство» за звітний період не було.
Щодо проблем під час визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, основною проблемою є 
відсутність законодавчої бази у питанні визнання освітніх кваліфікацій за рівнями освіти та чітко сформульованих 
програмних результатів навчання при отриманні відповідної неформальної кваліфікації, які можуть бути 
співставленні із програмним результатом навчання за відповідною ОП.

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 за ОП «Садівництво та виноградарство» здійснюється відповідно статті 50 Закону України «Про 
вищу освіту», а також «Положення про організацію освітнього процесу у ТДАТУ» за денною та дуальною формами 
навчання: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-
2019-2_ostannye-1.pdf. Основними видами навчальних занять за ОП є: лекція; лабораторне, практичне заняття, 
консультація. До методів навчання і викладання за ОП відносяться: пояснювально-ілюстративний, практичний, 
наочний, словесний, проблемного викладання, евристичний, дослідницький та ін. Форми, методи та ПРН, в 
залежності від специфіки кожної дисципліни, наведені в Силабусах.  
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/dyscypliny/. Практичні заняття часто відбуваються в дослідному саду ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/tag/navchalno-doslidnyj-sad/, винограднику 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/tag/vynohradnyk/, теплиці http://www.tsatu.edu.ua/hb/tag/doslidna-teplycja/, у 
садівничих господарствах http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/praktyka/. Для заохочення ЗВО до вивчення 
навчальних дисциплін проводяться предметні олімпіади http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/olimpiady/. Так, в 
2020 р. студентка 3 курсу спеціальності «Садівництво та виноградарство» Носенко В. отримує стипендію 
Президента України http://www.tsatu.edu.ua/ate/studentka-fakultetu-ate-specialnosti-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo-
budute-otrymuvaty-stypendiju-vid-prezydenta-ukrajiny/.

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?

Студентоцентризм відображено у Положенні про організацію освітнього процесу у ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-
2_ostannye-1.pdf. Здобувачі мають вільний доступ до освітнього контенту на веб-сайті університету 
http://www.tsatu.edu.ua, веб-сайті кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/dyscypliny/, освітньому порталі http://оp.tsatu.edu.ua, що забезпечує 
індивідуальне опанування знаннями у сучасний і зручний спосіб – через смартфони та мережу інтернет.
Питання формування освітнього простору обговорює студрада факультету http://www.tsatu.edu.ua/ate/vplyv-
studentskoji-rady-fakultetu-ate-tdatu-na-formuvannja-osvitnoho-prostoru/
Для того, щоб НПП обирали форми і методи навчання і викладання, відповідні студентоцентрованому підходу 
проводяться анкетування студентів 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwqk01qOi8Ojti7S5Ud9VmxROZmyX0x9uIbGqCXhiNnN96BQ/viewform, 
інформування про можливості індивідуальної освітньої траєкторії http://www.tsatu.edu.ua/ate/studosvitorija/. 
Вектори побудови освітньої траєкторії допомагають студентам обрати тематичні кураторські години 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/kuratorska-hodyna-vektory-pobudovy-osvitnoji-trajektoriji-dlja-zdobuvachiv-vyshhoji-osvity-
fakultetu-ate/, пізнавальні квести http://www.tsatu.edu.ua/ate/piznavalnyj-kvest-vektory-pobudovy-osvitnoji-trajektoriji-
dlja-zdobuvachiv-vyshhoji-osvity-fakultetu-ate/.

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

НПП, що забезпечують ОП зі спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство», мають повну свободу стосовно 
вибору методів, форм та методики викладання освітніх компонентів згідно Положення про організацію освітнього 
процесу у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-
procesu-2019-2_ostannye-1.pdf, підписаних контрактів між працівником та університетом, Статуту університету 
http://www.tsatu.edu.ua/wpcontent/uploads/statut-2019.pdf. Принцип академічної свободи реалізується також 
завдяки можливості оформлення індивідуального плану навчання здобувача вищої освіти. Крім цього, здобувачі 
вищої освіти самостійно обирають наукового керівника для виконання кваліфікаційної роботи, тематику 
комплексних курсових проектів або можуть запропонувати свою тему для науково-дослідної роботи, бази 
проходження практик (у тому числі закордонних) http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/praktyka/; мають право на 
академічну мобільність (у т.ч. міжнародну) http://www.tsatu.edu.ua/ate/mizhnarodna-dijalnist/akademichna-
mobilnist/, на вибір певних компонентів освітньої програми, на навчання одночасно за декількома освітніми 
програмами в університеті http://www.tsatu.edu.ua/ate/indyvidualna-osvitnja-trajektorija-navchannja-na-fakulteti-ate-
tdatu-im-dmytra-motornoho/. 
Удосконалення освітнього процесу обговорюється на кураторських годинах 
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http://www.tsatu.edu.ua/ate/osnovni-vektory-udoskonalennja-jakosti-osvitnoho-procesu-fakultetu-ate-tdatu-imeni-
dmytra-motornoho/.

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 *

Навчальний план http://www.tsatu.edu.ua/ate/navchannja/navchalni-plany/, зміст та очікувані результати навчання 
за ОП «Садівництво і виноградарство» є у відкритому доступі на веб-сайті факультету 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp_sv_20.pdf.
До початку навчального року формується графік організації освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/nv/hrafik-
navchalnoho-procesu/, здобувачі отримують доступ до електронних навчальний курсів (ЕНК) освітніх компонентів та 
особистих електронних кабінетів, створених для організації індивідуального і групового навчання із використанням 
дистанційних Internet-технологій. ЕНК та електронні кабінети, розроблені відповідно до Положення про 
електронний навчальний курс http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-enk-nakaz-
114-od-2020.pdf, розміщуються на освітньому порталі ТДАТУ http://оp.tsatu.edu.ua/.
До структури силабусу входять: анотація курсу, веб-сайт розміщення, мета викладання дисципліни, завдання її 
вивчення, очікувані результати, пререквізити, постреквізити, тривалість курсу, інформація про викладача, методи 
викладання, політика курсу, форма контролю знань, шкала оцінок, графік і форми контролю. Доступ до силабусів є 
постійно відкритим і розміщується на сторінці кафедри http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/dyscypliny/.

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

До основних елементів досліджень, що використовуються у освітній діяльності за ОП належать: завдання, що 
містять елементи проблемного пошуку, підготовка та захист комплексної курсової роботи та кваліфікаційної роботи. 
Для поєднання навчання і досліджень у рамках ОП реалізуються такі заходи: планування досліджень, збір та 
обробка наукових даних у студентських наукових гуртках http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/naukovi-
hurtky/; http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukovo-doslidna-robota-studentiv-ahronomiv-v-rozpali/; 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/tag/studentska-naukova-robota/; студентські наукові конференції 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/vseukrajinska-naukovo-tehnichna-konferencija-mahistrantiv-ta-studentiv-na-kafedri-
plodoovochivnyctva-vynohradarstva-ta-biohimiji/; http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/naukovo-praktychni-
konferenciji-ta-seminary-studentiv-ta-mahistrantiv/; http://www.tsatu.edu.ua/naukova-konferencija-innovacijni-aspekty-
vyrobnyctva-plodoovochevoji-produkciji-zibrala-uchasnykiv-z-pivdnja-ukrajiny/; 
https://drive.google.com/file/d/1tWBoZary3zPaPhLgXbMMtXxtOQj8HdKE/view; участь у Всеукраїнських конкурсах 
науково-дослідних робіт студентів https://drive.google.com/file/d/1pf3tZscPpaKNIV0H4xmqCv5Mo4uhOcdU/view; 
публікація наукових праць студентів https://drive.google.com/file/d/1nmpheW42409ci3EtBKH5PWk0T3f5j-4N/view; 
участь студентів в конкурсах професійної майстерності http://www.tsatu.edu.ua/hb/na-kafedri-povbh-vidbuvsja-
konkurs-kraschyj-majster-obrizchyk-naprjamu-ahronomija-2018/. У ТДАТУ створена Рада молодих учених і студентів, 
що є добровільним, самокерованим громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння організації наукової 
діяльності молодих науковців та студентів, їхньому особистому та професійному зростанню 
http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/rada-molodyh-vchenyh-ta-studentiv/. Студенти долучаються до виконання наукової 
теми кафедри ПОВБХ ««Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої продукції у відкритому ґрунті 
за умов сухого Степу України» (№0116U002733, керівник: к.с.-г.н., доцент Алексєєва О.М.). На факультеті створені 
та функціонують «Лабораторія моніторингу якості ґрунтів» http://www.tsatu.edu.ua/rosl/navchannja/navchalni-
laboratoriji/, лабораторія технологій первинної переробки і зберігання продуктів рослинництва 
http://www.tsatu.edu.ua/tpzpsg/proekty-kafedry/,  «Науково-дослідна лабораторія з фізіології та біохімії 
сільськогосподарських культур», «Навчальна лабораторія з хімії» та «Навчальна лабораторія з плодоовочівництва» 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/navchalni-laboratoriji/.

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

Перегляд та оцінювання змісту освітніх компонентів здійснюється на основі передових наукових досягнень, 
сучасних практик у відповідній галузі http://www.tsatu.edu.ua/hb/kruhlyj-stil-z-ahrovyrobnychnykamy-schodo-
obhovorennja-osvitnoji-prohramy-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo/ та дидактичних підходів, що набуваються 
викладачами під час участі у конференціях та з’їздах http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/konferenciji/, в 
процесі роботи з науково-метричними базами даних Scopus, Web of Science, 
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/6050/, повнотекстовими ресурсами Springer Nature 
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/vidkrytyj-dostup-do-povnotekstovyh-resursiv-mizhnarodnoho-vydavnyctva-springer-
nature/, курсів підвищення кваліфікації, під час закордонних http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukovo-pedahohichne-
stazhuvannja-internacionalizacija-vyschoji-osvity-orhanizacija-navchalnoho-procesu-ta-innovacijni-metody-navchannja-u-
vyschyh-navchalnyh-zakladah-polschi-na-bazi-universytetu-col/ та виробничих стажувань 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/stazhuvannjav-vykladachiv-kafedry-pvb-v-tov-vkf-melitopolska-chereshnja/ тощо. Зміст 
освітніх компонентів перевіряється відділом моніторингу якості освітньої діяльності 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/polozhennja-pro-viddil-monitorynhu-tdatu/ 
Оновлення змісту навчальних дисциплін відбувається регулярно на початку навчального року за підсумками 
проведення відкритих занять http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/obhovorennja-vidkrytyh-zanjat/, обговорення 
академічною спільнотою http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/protokol-obhovorennja-opp-
sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo-z-akademichnoju-spilnotoju_2020.pdf.
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Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

В університеті функціонує відділ міжнародних зв’язків (http://www.tsatu.edu.ua/vmz/), який надає інформацію про 
програми подвійного диплому http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-prohramy/prohramy-podvijnoho-
dyplomuvannja/, щорічні гранти http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-prohramy/shhorichni-hranty/, міжнародні 
наукові конкурси http://www.tsatu.edu.ua/vmz/mizhnarodni-prohramy/mizhnarodni-naukovi-ta-studentski-konkursy/, 
відкриті on-line курси http://www.tsatu.edu.ua/vmz/korysni-posylannja/vidkryti-line-kursy/ тощо. Студенти проходять 
закордонну практику http://www.tsatu.edu.ua/vmz/students/programs/ на підприємствах Європи, Америки тощо. 
НПП мають досвід участі у закордонних стажуваннях http://www.tsatu.edu.ua/hb/mizhnarodna-
dijalnist/akademichna-mobilnist-vykladachiv/, тренінгах в межах України із запрошенням закордонних фахівців 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/fahivci-kafedry-provely-zustrich-z-ekspertnoju-sluzhboju-ses/. Розпочата співпраця з 
Поморською академією в Слупцьку (Польша) http://www.tsatu.edu.ua/hb/mizhnarodna-dijalnist/mizhnarodna-
spivpracja-z-navchalno-naukovymy-ustanovamy/. Для вдосконалення рівня іншомовної підготовки студентів 
проводяться лекції з фахових дисциплін іноземною мовою http://www.tsatu.edu.ua/hb/3271/. Через співпрацю з 
Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA) студенти можуть приймати участь у заходах, що 
організовуються та проводяться UHBDP http://www.tsatu.edu.ua/hb/mizhnarodna-dijalnist/spivpracja-z-ukrainian-
horticulture-business-development-project-uhbdp/.

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?

Згідно Положення про організацію освітнього процесу у ТДАТУ основними формами контрольних заходів є 
поточний, підсумковий модульний та семестровий контролі знань. http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf 
Поточний контроль проводиться НПП під час проведення усіх видів аудиторних занять, основне завдання якого – 
перевірка рівня підготовки студентів за визначеною темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення 
зворотного зв’язку між викладачами та студентами, управління навчальною мотивацією здобувачів. 
Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання здобувачів вищої освіти на проміжних або 
заключному етапах їх навчання. Він включає підсумковий модульний контроль (ПМК), семестровий контроль і 
державну атестацію здобувачів вищої освіти. 
ПМК проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення логічно завершеної частини лекційних та 
практичних (лабораторних) занять з дисципліни – змістового модуля. Завданням цього контролю є оцінювання 
знань, умінь та практичних навичок здобувачів вищої освіти, набутих під час засвоєння окремого змістового модуля 
дисципліни. 
Семестровий контроль проводиться у вигляді екзамену або диференційованого заліку. Він проводиться з метою 
узагальнення та систематизації знань отриманих під час вивчення дисципліни і передбачає перевірку розуміння 
студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, здатності творчо використовувати 
накопичені знання та уміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Екзамен проводиться у 
письмовій формі з усним поясненням (при необхідності) на основі розробленого пакету екзаменаційних білетів або 
тестових матеріалів. Результати та відповіді студентів на екзамені зберігаються на кафедрі у письмовому 
(роздрукованому, електронному) вигляді до початку нового семестру. Диференційований залік передбачає 
оцінювання засвоєного студентом навчального матеріалу з дисципліни на підставі результатів поточного та 
підсумкового модульного контролю. Форма проведення семестрового контролю, зміст екзаменаційних питань 
зазначаються у робочій програмі навчальної дисципліни й доводяться до відома студентів на першому занятті. 
Державна атестація – державний кваліфікаційний іспит. 
За рівнем виділяють такі види контролю: самоконтроль, кафедральний, факультетський, ректорський. Тестові 
завдання для самоконтролю розміщені на освітньому порталі університету. http://op.tsatu.edu.ua/course/index.php?
categoryid=91
Факультетський, ректорський контроль є рівнями контролю, призначеними для перевірки якості освітнього 
процесу, стійкості засвоєння знань, порівняння ефективності навчання здобувачів відповідно до нормативних вимог 
і здійснюється відділом моніторингу якості освітньої діяльності ТДАТУ у вигляді комплексних контрольних робіт та 
(або) тестування. http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/monitorynh-
rezultativ-ocinjuvannja-znan/.

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

Положенням про оцінювання знань студентів Таврійського державного агротехнологічного університету за 
вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf забезпечується чіткість та 
зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
засобами регламентації структури та змісту робочих програм навчальних дисциплін. Також система оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів, що застосовується у ТДАТУ, передбачає своєчасне їх інформування стосовно 
критеріїв, правил та процедур контрольних заходів. Наявність обґрунтованої системи оцінювання є важливим 
елементом робочих програм навчальних дисциплін з обов’язковим представленням розподілу балів за змістовними 
модулями та різними формами контрольних заходів. Викладачі на початку вивчення навчальної дисципліни 
доводять до здобувачів вищої освіти інформацію стосовно форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання з 
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відповідним обґрунтуванням. Якісні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів представлені у робочих 
програмах навчальних дисциплін як необхідний обсяг знань та вмінь.
Чіткість і зрозумілість контрольних заходів для здобувачів вищої освіти забезпечується загальнодоступною 
інформацією на електронних та паперових носіях, що міститься в навчальному плані, графіку навчального процесу, 
робочих програмах навчальних дисциплін, силабусах.

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

Інформація про форми контрольних заходів, структуру залікових кредитів та критерії оцінювання доводяться до 
ЗВО на початку навчального семестру, під час ознайомлення із структурою та формами освітнього процесу. На 
першій лекції кожної навчальної дисципліни викладач інформує ЗВО про форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання згідно робочих програм. Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
регламентується нормативною базою ЗВО, зокрема Положенням про кредитно-модульну систему організації 
освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-kredytno-modulnu-systemu-orhanizaciyiyi-
osvitnoho-procesu-v-tdatu.pdf та Положенням про оцінювання знань студентів ТДАТУ за вимогами КМСОНП 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf , які оприлюднено на 
сайті ТДАТУ. 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. Також 
інформацію про форми контрольних заходів http://www.tsatu.edu.ua/nv/rozklad-zanjat/, строки та критерії 
оцінювання знань здобувачі вищої освіти отримують з індивідуальних навчальних планів, графіків освітнього 
процесу, робочих програм дисциплін, освітнього порталу.

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

З введенням в дію в 2018 р. Стандарту вищої освіти за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти було проведено оновлення та модернізація ОПП. ОП «Садівництво та 
виноградарство»  передбачає форму атестації здобувачів вищої освіти – атестаційний екзамен, що повністю 
узгоджується з діючим Стандартом. Атестаційний екзамен є комплексною перевіркою відповідності результатів 
навчання випускників стандарту вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/203-sadivnitstvo-ta-
vinogradarstvo-bakalavr.pdf.

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

Процедура проведення контрольних заходів на ОП «Садівництво та виноградарство» регулюється наступними 
документами університету: - Положенням про організацію освітнього процесу в ТДАТУ; - Положенням про 
кредитно-модульну систему організації освітнього процесу в ТДАТУ імені Дмитра Моторного; - Положенням про 
оцінювання знань студентів ТДАТУ за вимогами КМСОНП; - Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти в 
ТДАТУ; - Положенням про перевірку залишкових знань студентів у ТДАТУ; - Положенням про комплексні 
контрольні роботи з навчальних дисциплін у ТДАТУ; - Положенням про організацію тестування в ТДАТУ. Наведені 
документи знаходяться у вільному доступі для всіх учасників освітнього процесу на сайті університету 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/navchalnyj-proces/polozhennja/. 
Крім того, відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-robochu-prohramu-navchalnoyi-dyscypliny.pdf, кожна робоча програма 
навчальної дисципліни містить процедуру проведення контрольних заходів, яка доводиться до студентів викладачем 
на першому занятті. Можливість оскарження результатів контрольних заходів також регламентована Положенням 
про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/pologennya-pro-apelyaciu-rezultativ-PMK.pdf.

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 та неупередженість екзаменаторів забезпечується, системою оцінювання здобувачів, прописаною в 
Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2-storinky-1-2-obyednano.pdf, а також рівними умовами для всіх 
здобувачів (тривалість контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів) та 
відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями оцінки та строків здачі контрольних заходів. Єдині 
правила перездачі контрольних заходів, оскарження результатів атестації передбачено Положенням про порядок 
ліквідації академічних заборгованостей студентів ТДАТУ за КМСОНП http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-poryadok-likvidacii-zaborgovanosti.pdf, а також Положенням про апеляцію 
результатів підсумкового контролю з дисципліни http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/pologennya-pro-apelyaciu-rezultativ-PMK.pdf. 
Запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів сприяє Студентська рада ТДАТУ, яка захищає права та інтереси 
студентів. Механізм оскарження передбачає участь у заходах перевірки присутності студентської спільноти та 
освітнього омбудсмена університету.
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За період підготовки здобувачів за ОП Садівництво та виноградарство випадків конфліктів інтересів щодо 
об’єктивності екзаменаторів зафіксовано не було.

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

Здобувачам вищої освіти, які отримали не більше двох незадовільних підсумкових оцінок з дисциплін (від 35 до 59 
балів (оцінка FХ), або які не з’явилися в день визначений за розкладом для складання контрольного заходу, 
дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру у відповідності з вимогами 
Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей здобувачів вищої освіти ТДАТУ за КМСОНП 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-poryadok-likvidacii-zaborgovanosti.pdf 
Здобувачам дозволяється до завершення поточного семестру ліквідувати академічну заборгованість за власною 
заявою, поданою у деканат, та відповідно до графіку, визначеному деканатом. Ліквідація академічної заборгованості 
відбувається шляхом виконання усіх видів навчальної роботи з дисципліни, передбачених робочою програмою. Для 
ліквідації академічної заборгованості студенту необхідно обов’язково дати 60% та більше вірних відповідей з 
запропонованих завдань на іспит, що дає право викладачу на позначку про ліквідацію академічної заборгованості 
студентом з необхідною мінімальною кількістю балів (60 балів / оцінка Е за ECTS). Студенту дозволяються зробити 
не більше двох спроб ліквідації академічної заборгованості один раз перед ведучим викладачем, другий – перед 
комісією з ліквідації академічної заборгованості, яка створюється деканом факультету. Відповідні правила 
застосовуються при реалізації ОП Садівництво та виноградарство.

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

Розгляд апеляції регламентується Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/pologennya-pro-apelyaciu-rezultativ-PMK.pdf. Оскарження 
процедури проведення та результатів контрольних заходів урегульоване в університеті шляхом подачі особисто 
здобувачем вищої освіти заяви в письмовій формі в деканат до апеляційної комісії, створеної на факультеті, не 
пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної 
комісії упродовж двох робочих днів після її подання. За бажанням студента, що подав апеляцію, він може бути 
присутнім при розгляді своєї заяви. Для розгляду апеляції до апеляційної комісії подаються оригінали письмових 
робіт студента з ПМК, журнали модульного контролю знань студентів кафедри та обліку роботи викладача. 
Додаткове опитування студента при розгляді його робіт не допускається. Для уточнення окремих питань на 
засідання апеляційної комісії запрошуються завідувачі відповідних кафедр або викладачі відповідної дисципліни. 
За наслідками розгляду апеляції комісія приймає одне із наступних рішень: - «Виставлена оцінка з дисципліни 
відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»; - «Виставлена оцінка з дисципліни не відповідає 
рівню і якості виконаної роботи та збільшується на __ балів» Рішення апеляційної комісії доводиться до відома 
студента. 
На ОП випадків апеляційних звернень до деканату не зафіксовано.

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

У ТДАТУ затверджено низку документів щодо стандартів, політики і процедури дотримання академічної 
доброчесності. Головними з них є: - Статут університету http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf; 
- Кодекс честі ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf; - Стратегія розвитку 
ТДАТУ на 2019-2029 роки http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-tdatu.pdf; - План розвитку ТДАТУ 
на 2016-2021 роки http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/plan-rozvytku-tdatu-na-2016-2021-rr..pdf ; - 
Антикорупційна програма ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/antykorupcijna-prohrama-tdatu-2017-
1.pdf; - Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в 
ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/86-od-2017-polozhennja-pro-systemu-antyplahiatu-v-
tdatu-2017_merge.pdf; - накази Міністерства освіти і науки України, ректора університету про боротьбу з корупцією 
тощо. Інформація про згадані документи знаходиться на веб-сторінці університету http://www.tsatu.edu.ua/pro-
universytet/ofciini-dokumenty/, http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/ 
Вищезазначені документи спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка 
поширюється на наукові та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу, курсові роботи (проекти), 
кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти.

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

Наказом ректора ТДАТУ призначено відповідального адміністратора системи, який завантажує курсову та 
кваліфікаційну роботу у систему «Antiplagiarism.NET». Автори курсових та кваліфікаційних робіт несуть 
відповідальність за подання своїх робіт для перевірки системою «Antiplagiarism.NET» відповідно до Положення про 
систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ. Результати 
перевірки оприлюднюються на сайті. 
У ТДАТУ формується інституційний репозитарій кваліфікаційних робіт, а також наукових робіт (статей, тез) 
здобувачів вищої освіти, який постійно оновлюється http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2795.
Під час реалізації ОП Садівництво та виноградарство для профілактики плагіату здійснюються наступні заходи: - 
результати наукових досліджень, підлягають обговоренню на наукових конференціях та можуть бути представлені у 
вигляді тез/наукових статей у наукових виданнях. http://www.tsatu.edu.ua/hb/na-kafedri-pvb-vidbulas-vii-
vseukrajinska-konferencija-studentiv-i-mahistrantiv-tdatu-imeni-dmytra-motornoho/, http://www.tsatu.edu.ua/naukova-
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konferencija-innovacijni-aspekty-vyrobnyctva-plodoovochevoji-produkciji-zibrala-uchasnykiv-z-pivdnja-ukrajiny/.
З метою дотримання норм законодавства про авторське право в університеті створено відділ з питань 
інтелектуальної власності та інформації http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/naukovo-doslidna-chastyna/viddil-z-pytan-
intelektualnoji-vlasnosti-ta-informaciji/.

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

Університет популяризує академічну доброчесність шляхом прийняття, обговорення та оприлюднення як в 
електронному вигляді на сайті університету, так і на масових зібраннях колективу (кураторських годинах, зборах, 
конференціях, зустрічі з керівництвом університету) документів, що містять процедури дотримання академічної 
доброчесності. http://www.tsatu.edu.ua/hb/2843/, http://www.tsatu.edu.ua/hb/zahalna-kuratorska-hodyna-na-kafedri-
plodoovochivnyctva-vynohradarstva-ta-biohimiji/, http://www.tsatu.edu.ua/hb/3342/. Крім того, популяризації та 
дотриманню основних засад академічної доброчесності сприяє систематичне онлайн-опитування здобувачів вищої 
освіти 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzgXkQ7g2jtIE4oFSTB3xmW9emg3p5cVxcIZW7EhpJwH8QA/viewform

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

На підставі Закону України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text за порушення 
академічної доброчесності НПП закладів освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності: відмова у 
присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи 
присвоєного вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи обіймати 
визначені законом посади.
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної 
відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження 
відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної 
стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. Вказані процедури притягнення до 
академічної відповідальності на ОП не спостерігалось, проте керівники курсових робіт, у деяких випадках, звертали 
увагу студентів на необхідність правильного оформлення цитувань та посилань на використані джерела.
Процедура повторного проходження оцінювання через порушення академічної доброчесності в останні роки 
втратила актуальність через виключення можливості «списування» відповідей за рахунок збільшення варіантів 
завдань під час письмової перевірки знань та введення програмного тестування.
За час реалізації ОП Садівництво та виноградарство прикладів порушення академічної доброчесності не 
зафіксовано.

6. Людські ресурси

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

Процедура конкурсного добору викладачів проводиться відповідно до Положення про проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад або обрання за конкурсом НПП ТДАТУ та укладання з ними трудових 
договорів (контрактів) http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-provedennja-konkursnoho-
vidboru-pry-zamishchenni.pdf, http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/vakansii та проводиться на 
засадах відкритості, гласності, законності, неупередженого ставлення до претендентів на посади НПП.
Нормативні засади Порядку ґрунтуються на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказі МОН України 
від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів)».
Конкурсна комісія при відборі на заміщення вакантних посад враховує фахову освіту і науковий ступінь за 
спеціальністю. 
Оцінка рівня професійної кваліфікації й особистісних якостей претендента проводиться шляхом співбесіди після 
вивчення поданої претендентом заяви і доданих до неї документів. Кафедра може запропонувати йому попередньо 
прочитати пробні лекції, провести практичні (семінарські) заняття у присутності науково-педагогічних працівників.
Загальна процедура конкурсного добору підсумовується підписанням контракту, який передбачає виконання 
відповідної навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи

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

У форматі організації ОП роботодавці, як зовнішні стейкхолдери запрошуються до обговорення проектів ОП та 
беруть участь у онлайн опитуванні роботодавців https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1fN6ge-VMl8NWMWf-
uldLiObUeIfCjhZrfNGQeT3iFsnHA/viewform, http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-
robotodavciv-sv.pdf, залучаються до проведення «Круглих столів» http://www.tsatu.edu.ua/hb/kruhlyj-stil-z-
ahrovyrobnychnykamy-schodo-obhovorennja-osvitnoji-prohramy-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo/. Здійснюється 
безпосередня участь роботодавців в організації та реалізації освітнього процесу: проведення аудиторних та 
позааудиторних занять, кураторських годин, семінарів http://www.tsatu.edu.ua/ate/zustrich-studentiv-fakultetu-ate-z-
predstavnykamy-zaporizkoji-firmy-kisson/. На ОП Садівництво та виноградарство залучений головний агроном ТОВ 
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«Агролюкс» Більський А.М., який проводить заняття з дисципліни «Загальне плодівництво». Залучення 
роботодавців до реалізації ОП здійснюється під час проходження студентами навчальних та виробничих практик, 
відвідування виробництв http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/praktyka/. Активність роботодавців обумовлюється 
необхідністю залучення кращих студентів на робочі місця на умовах договорів про співпрацю 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/spivpracja/. Широкі можливості для залучення роботодавців надає 
запровадження дуального навчання у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/dualne-navchannja/

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 в ТДАТУ залучаються практики-професіонали, експерти в галузі 
садівництва та виноградарства. Фахівці здійснюють методичний супровід в частині демонстрації сучасних 
технологій вирощування посадкового матеріалу і технологій вирощування плодових, овочевих, ягідних культур і 
винограду.
Формат проведення освітніх заходів проходить у формі екскурсій http://www.tsatu.edu.ua/hb/ekskursija-studentiv-
specialnosti-sadivnyctvo-i-vynohradarstvo-na-melitopolsku-doslidnu-stanciju-sadivnyctva-imeni-m-f-sydorenka-is-naan/, 
тренінгів http://www.tsatu.edu.ua/hb/treninh-po-vyroschuvannju-sunyci-suchasni-tehnolohiji-ta-problemy/, лекційних 
та практичних занять http://www.tsatu.edu.ua/hb/vykladachi-kafedry-povbh-ta-studenty-specialnosti-sadivnyctvo-ta-
vynohradarstvo-prosluhaly-lekciju-z-tehnolohiji-vyroschuvannja-sparzhy/, семінарів http://www.tsatu.edu.ua/hb/eko-
tehnolohiji-vyroschuvannja-plodoovochevoji-produkciji-aktualne-pytannja-sohodennja/, виставок 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/studenty-tdatu-peremozhci-ahro-2019-vidvidaly-mizhnarodnu-vystavku-sima-v-paryzhi/, 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/novi-vrazhennja-vid-specializovanoji-vystavky-ahrotehservis-2019/. На кафедрі працюють 
професіонали – практики в галузі садівництва та виноградарства, співробітники Мелітопольської ДСС ІС НААН 
к.с.г.н. Толстолік Л.М., к.с.г.н. Шкіндер-Барміна Г.М., к.с.г.н. Бондаренко П.Г., агроном ТОВ «Агролюкс» Більський 
А.М. http://www.tsatu.edu.ua/hb/sklad-kafedry/.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Відповідно до Положення «Про підвищення кваліфікації та стажування НПП Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» від 26.12.2019 р. 
http://www.tsatu.edu.ua/ipod/pisljadyplomna-osvita/polozhennja/ працівники відповідно до перспективного плану-
графіку проходять навчання/стажування на базі інституту підвищення кваліфікації ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/ipod/pro-instytut/ або у інших закладах вищої освіти, відповідних наукових установах та 
організаціях як в Україні http://www.tsatu.edu.ua/hb/stazhuvannjav-vykladachiv-kafedry-pvb-v-tov-vkf-melitopolska-
chereshnja/, так і за її межами. Доценти Колесніков М.О., Нінова Г.В., Алексєєва О.М. в рамках реалізації Україно-
канадського проекту UHBDP пройшли стажування в Ізраїлі та пройшли стажування в дорадчий службі Польші. 
Викладачі задіяні на реалізації ОП Садівництво та виноградарство проходять закордонне стажування  
http://www.tsatu.edu.ua/hb/mizhnarodna-dijalnist/akademichna-mobilnist-vykladachiv/. Підвищення педагогічних 
компетентностей здійснюється через Вищу школу педагогічної майстерності http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-
monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/vyscha-shkola-pedahohichnoji-majsternosti/plan-roboty/, 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/vyscha-shkola-pedahohichnoji-
majsternosti/prezentaciji/.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В університеті створена система заохочення викладачів (у т.ч. нематеріального характеру) за досягання у фаховій 
сфері, яка передбачена Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом ТДАТУ на 2020-
2021 рр. http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kolektyvnyj-dohovir-2017-2019-rik-1.pdf.
Нематеріальне заохочення відбувається шляхом нагородження грамотами, подяками з нагоди професійних свят та 
пам’ятних дат.
Серед матеріальних заохочень: преміювання членів трудового колективу здійснюється відповідно до чинного 
законодавства та „Положення про преміювання” в межах затвердженого фонду заробітної плати 
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-premijuvannja-pracivnykiv-tdatu-2020.pdf ; встановлення 
надбавок за високі досягнення в праці викладацькому складу згідно з рейтинговим оцінюванням результатів праці; 
за високу публікаційну активність НПП у виданнях індексованих в наукометричних базах Scopus та WofS; виділення 
путівок до спортивно- оздоровчого комплексу «Салют», для дітей співробітників кошти на відшкодування 50% 
вартості путівок до дитячих оздоровчих закладів; придбання новорічних подарунків для дітей співробітників та ЗВО 
денної форми навчання; заохочення за відповідні заслуги з нагоди ювілейних дат працівників, які пропрацювали в 
університеті не менше десяти років, у розмірі посадового окладу; організація профілактичного оздоровлення членів 
трудового колективу університету та надання матеріальної допомоги у розмірі посадового окладу при наданні 
тарифної відпустки тощо.

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?
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Фінансові ресурси ОП формуються за рахунок коштів державного бюджету та спецфонду. Для забезпечення якості 
підготовки фахівців за ОП Садівництво і виноградарство ЗВО має достатні фінансові та матеріально-технічні 
ресурси. Загальний огляд інфраструктури ЗВО http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/nam-85/infrastruktura/ 
Площа навчальних аудиторних приміщень, яка забезпечує потреби ЗВО у рамках ОП повною мірою відповідає 
нормам для проведення освітнього процесу за загальним Ліцензованим обсягом. Заняття студентів, їх робота у 
студентських наукових гуртках http://www.tsatu.edu.ua/hb/naukova-dijalnist/naukovi-hurtky/ здійснюється у 
навчально-науковому центрі ТДАТУ, де є сад http://www.tsatu.edu.ua/hb/fakultet-ate-pryjnjav-aktyvnu-uchast-u-
zakladci-molodoho-chereshnevoho-sadu-tdatu/, виноградник http://www.tsatu.edu.ua/hb/zakincheno-roboty-po-
zakladannju-vynohradnyku-tdatu/, плодовий розсадник, на дослідному полі кафедри, у дослідних теплицях, дослідній 
лабораторії кафедри, комп’ютерному класі http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/navchalni-laboratoriji/. Для 
забезпечення ОП є достатня матеріально-технічна база кафедри, яка поновлюється мультимедійним обладнанням 
(інтерактивна дошка, проектори), інструментами та приладами, які сприяють досягненню ПРН. Матеріально-
технічне забезпечення на ОП посилюється залученням до освітнього процесу інфраструктури МДСС імені М.Ф. 
Сидоренка ІС НААН через роботу філії кафедри  https://drive.google.com/file/d/1O990pm75Tz-CAXgoiY-
hdwkn0Pdg4Ush/view

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?

Здобувачі вищої освіти ОП «Садівництво та виноградарство» навчаються в умовах сприятливого освітнього 
середовища, зокрема, вільного доступу до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для ефективної 
реалізації освітнього процесу. Для підвищення пізнавальної активності ЗВО залучаються до проектів кафедри 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/proekty-kafedry/, для комфорного навчання пропонується довідниковий матеріал 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/proekty-kafedry/ahronomichni-kalkuljatory/.  За побажаннями студентів було розширено 
мережу Wi-Fi у навчальних корпусах,  аудиторіях встановлені телевізори, інтерактивні дошки, на території 
університету облаштовано стоянки для велосипедів, встановлено тренажерне обладнання, працюють спортивні 
секції http://www.tsatu.edu.ua/studentske-zhyttya/. Для ЗВО з особливими потребностями встановлено пандуси в 
корпусах.
ЗВО беруть участь у науково-дослідній роботі, мають можливість долучатися до закордонних практик. 
Літній відпочинок здобувачі проводять в спортивно-оздоровчому таборі «Здоров’як». 
Для задоволення потреби у розвитку творчих здібностей в університеті ЗВО мають можливість брати участь в 
гуртках художньої самодіяльності http://www.tsatu.edu.ua/ckd/. 
Для врахування побажань та виявлення інтересів здобувачів щодо створення у ТДАТУ комфортного освітнього 
середовища, проводяться регулярні зустрічі з ректором http://www.tsatu.edu.ua/ate/zustrich-rektora-tdatu-zi-
studentamy-fakultetu-ate/, а на кураторських годинах проводиться усне опитування.

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

Питання безпечності життя та здоров’я ЗВО відображене у Стратегії розвитку ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/stratehija-tdatu.pdf. Велика увага приділяється підтриманню сприятливого мікроклімату в 
академічних групах та збереженню психічного здоров’я студентів через проведення кураторських годин 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/kuratorstvo/, тематика яких розкриває актуальні для молоді питання, у тому 
числі із залученням штатного психолога ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/ate/zustrich-zdobuvachiv-vyshhoji-osvity-
fakultetu-ate-iz-psyholohom-tdatu/. Куратори впроваджують психологічний аспект підтримання дружнього 
спілкування у студентських групах для уникнення булінгу та розвитку конфліктних ситуацій; НПП дотримуються 
принципу студоцентрованного навчання та партнерського впровадження освітнього процесу, який забезпечує 
відсутність психологічного тиску на здобувачів http://www.tsatu.edu.ua/obhovorennja-trajektoriji-osvitnoho-prostoru-
zi-studentskoju-radoju-fakultetu-ate/.
Згідно з Положенням про організацію роботи з ОП та БЖ учасників освітнього процесу в закладах освіти 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18 в ТДАТУ проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності з усіма 
ЗВО. В аудиторіях підтримуються санітарно-гігієнічні умови, дотримуються норми пожежної безпеки; забезпечене 
раціональне харчування, впроваджено медичний контроль, а в умовах пандемії СOVID-19 запроваджена 
термометрія, дотримання соціальної дистанції.

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?

Комунікація зі студентами, які навчаються за ОП Садівництво і виноградарство, відбувається за допомогою 
інституту кураторства. Щосереди куратори зустрічаються з групою, де обговорюють поточні питання 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/kuratorstvo/. З метою встановлення комунікативного зв’язку студентів з 
викладачами практикується чергування НПП у гуртожитку http://www.tsatu.edu.ua/studentske-zhyttya/hurtozhytky/, 
які проходять у форматі тематичних бесід. Створені сторінка кафедри у мережі Facebook 
https://www.facebook.com/pvbtsatu, Viber-чати академічних груп, функціонує «Скринька довіри». Дана практика є 
достатньо ефективною, адже такий аспект неформального спілкування дозволяє куратору і викладачам підібрати 
індивідуальні, відповідні шляхи до вирішення непорозумінь та конфліктних ситуацій в групі вже на початковій 
стадії їх виникнення.
- Освітня підтримка на ОП Садівництво і виноградарство здійснюється за рахунок матеріалів на освітньому порталі 
ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua, проведення НПП консультацій http://www.tsatu.edu.ua/hb/navchannja/hrafik-
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konsultacij/, безоплатного доступу до навчально-методичних матеріалів у науковій бібліотеці ЗВО.
 - Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти надається профспілковим комітетом ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/profkom/pro-viddil/normatyvno-pravova-baza/, його кошторис передбачає більше 40% витрат 
на соціальну допомогу студентів і НПП для преміювання переможців конкурсів, змагань, олімпіад, пільгових 
путівок до СОК «Салют» http://www.tsatu.edu.ua/studentske-zhyttya/sok-saljut/, участі у зльоті відмінників навчання 
http://www.tsatu.edu.ua/vidbuvsja-cherhovyj-zlit-vidminnykiv- navchannja-ta-studentskoho-aktyvu-tdatu/.
- Інформаційне забезпечення: безоплатний доступ до інформаційних ресурсів та мережі Інтернет, щоденні теле- та 
радіопрограми http://www.tsatu.edu.ua/tzznpi/, новини університету http://www.tsatu.edu.ua/category/news/ та 
кафедри http://www.tsatu.edu.ua/hb/novyny/. 
- Консультативна підтримка надається кураторами, викладачами та завідувачем кафедри, співробітниками 
деканату, відділом зв’язку з виробництвом, міжнародним, юридичним відділом, медпунктом, штатним психологом 
та ін. Відповіді на свої питання здобувачі можуть отримувати особисто або листуванням за допомогою електронної 
пошти. 
- Соціальна підтримка здобувачів здійснюється на підставі Положення про студентське самоврядування у ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-studentske-samovrjaduvannja-u-tdatu-1.pdf та 
колдоговора http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/dohovir-zamina.pdf.  На ОП Садівництво і виноградарство 
наявні приклади соціальної підтримки здобувачів за пунктами колдоговору. При наявності вакансій та за 
виробничою необхідністю в університеті студенти приймаються на роботу.
Підтримка здобувачів вищої освіти на ОП Садівництво і виноградарство здійснюється у повному обсязі. Прецедентів 
незадоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою виявлено не було.

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)

З метою уникнення дискримінації, фізичних і соціальних бар’єрів у суспільних взаємовідносинах ТДАТУ 
дотримується принципів Конвенції про права осіб з інвалідністю. На ОП Садівництво і виноградарство здобувачі з 
особливими освітніми потребами не навчаються, але у ТДАТУ передбачена дистанційна форма навчання за 
допомогою використання освітнього порталу http://op.tsatu.edu.ua, доступ до репозитарію http://elar.tsatu.edu.ua. 
Для осіб з особливими освітніми потребами усі навчальні корпуси обладнані пандусами. У висотному корпусі №2 
функціонують три ліфти. Для відповідної категорії людей створені певні умови для навчання, зокрема: встановлені 
кнопки оперативного виклику, пандуси, нанесені знаки паркування для людей з обмеженими можливостями тощо. 
Особам з особливими освітніми потребами, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки, ЗВО 
забезпечує соціальну підтримку:
- безоплатне проживання у гуртожитках для студентів-сиріт, або тих, що перебувають під опікою;
- надання індивідуального графіку навчання у разі пологів та догляду за дитиною або за іншими об’єктивними 
сімейними обставинами.

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?

Політика діяльності університету та його керівництва спрямована на попередження конфліктних ситуацій 
(включаючи ті, що пов'язані з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) і максимальної 
відкритості у спілкуванні зі всіма учасниками освітнього процесу та прийнятті рішень. В університеті чітко 
дотримуються законодавства України в сфері забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації, зокрема, 
Конституції України, Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, Закону 
України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”. Процедури вирішення конфліктних ситуацій 
для учасників освітнього процесу відображені в Антикорупційній програмі ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/antykorupcijna-prohramatdatu-2017-1.pdf, Плані заходів запобігання та протидії корупції у ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydijakorupciji/plan-zahodiv/, Статуті ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/statut-2019.pdf, Кодексі честі ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-
tdatu.pdf.
Згідно «Положення про розгляд студентських звернень та скарг у ТДАТУ» http://tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennjapro-rozglyd-skarg-studentiv-u-tdatu-2019.pdf письмові та усні звернення студентів 
підлягають систематичному, але не менше як одного разу на півріччя, аналізу й узагальню. За результатами аналізу 
складається довідка з конкретними пропозиціями щодо подальшого вдосконалення роботи із зверненнями 
студентів.
Також, у разі виникнення конфліктної ситуації громадяни мають право звернутися до керівництва університету чи 
керівників структурних підрозділів особисто, через електронний ресурс або скриньку довіри. ЗВО можуть 
звернутися до психологічної служби університету, до органів студентського самоврядування, до юридичної служби 
за інформаційно-консультативною підтримкою щодо попередження сексуальних домагань. Для розгляду 
конфліктних ситуацій в університеті створені відповідні комісії.
Антикорупційна програма ТДАТУ проголошує, що всі його працівники у своїй діяльності керуються принципом 
«нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів 
щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям. На сайті університету передбачена 
сторінка повідомлення про прояви корупції з зазначенням електронної адреси уповноваженої особи 
http://www.tsatu.edu.ua/prouniversytet/protydija-korupciji/povidomlennja-pro-projavy-korupciji/. Систематично 
проводиться опитування ЗВО з приводу можливих фактів корупції в ТДАТУ у форматі анонімного анкетування на 
папері http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/novyny-2/ і он-лайн опитування 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzgXkQ7g2jtIE4oFSTB3xmW9emg3p5cVxcIZW7EhpJwH8QA/viewform.
У межах провадження ОП Садівництво та виноградарство випадків конфліктних ситуацій, пов'язаних із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією не зафіксовано.

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

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (стаття 44. Акредитація освітньої програми);
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 10. Стандарти вищої освіти, стаття 25. 
Акредитація освітньої програми);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти»;
Наказ МОН від 11.07.2019 р. №977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19;
Положення «Про освітні програми в ТДАТУ»  http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-
pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-1.pdf

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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюється Положенням про 
освітні програми в ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-osvitni-
prohramy-v-tdatu-2019-1.pdf та регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf.
Підстави для оновлення ОП: ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та/або академічної ради і/або НПП, 
які її реалізують; результати оцінювання якості; об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або 
інших ресурсних умов реалізації освітньої програми. Оновлення відображаються у відповідних структурних 
елементах ОП (навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, програмах практик). 
Навчальні плані підлягають моніторингу та періодичному перегляду (не рідше 1 разу за повний курс навчання за 
ОП). 
Модернізація освітньої програми має на меті більш значну зміну в її змісті та умовах реалізації та стосується мети, 
програмних РН. 
Модернізація ОП може проводитися у разі незадовільних висновків про її якість в результаті аналізу динаміки 
набору ЗВО; за відсутності набору вступників на навчання; з метою врахування змін, що відбулися в науковому 
професійному полі, в яких реалізується ОП, змін ринку освітніх послуг або ринку праці; наявності висновків про 
недостатньо високу якість за результатами оцінки якості ОП.
До зазначених вище процедур активно залучені проектні групи http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-proektni-hrupy.pdf, роботодавці, учасники академічної спільноти, здобувачі 
вищої освіти та органи студентського самоврядування, випускники ТДАТУ, відділ моніторингу якості освітньої 
діяльності http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/zvit-pro-rezultaty-roboty-viddilu-
monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/.
ОП Садівництво та виноградарство була затверджена у 2016 р. У 2018-2019 н.р. проведена модернізація ОП та 
навчального плану у зв'язку із затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 203-Садівництво та 
виноградарство для першого (бакалаврського) рівня: внесені зміни до форми ОП, матриць, компетенцій тощо. За 
пропозиціями з боку стейкхолдерів через проведення круглих столів, онлайн-опитувань 
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systemazabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-
schodo-jakosti-osvity/ було урізноманітнено кількість ОК і кількість кредитів на навчальних та виробничій 
практиках. В 2020 р. була представлена нова концепція ОП Садівництво та виноградарство. При цьому відбулись 
зміни у складі проектної групи через залучення здобувачів ВО та виробничників. Проектною групою були враховані 
пропозиції та зауваження стейкхолдерів, академічної спільноти http://www.tsatu.edu.ua/kruhlyj-stil-aktualni-
problemy-ta-stratehija-rozvytku-specialnosti-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo/.

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 беруть участь у перегляді ОП Садівництво та виноградарство. Пропозиції здобувачів вищої 
освіти при розробці та перегляді ОП опрацьовуються із залученням студентського самоврядування 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/protokol_students_koho_samovrjaduvannja_po_sv.pdf.
Ця процедура відбувається шляхом створення фокус-груп студентів за цією ОП, презентації освітньої програми або 
її перегляду на засіданнях студентського самоврядування із запрошенням проектної групи. Збір інформації від 
здобувачів вищої освіти ОП відбувається через онлайн опитування 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYCTP2gy6mIjZ-iSDjUEi_KhrKz8WAc8u0Br9vQRbA8l-_g/viewform.
На різних етапах корегування ОП студенти висунули ряд пропозицій з оптимізації структурно-логічної схеми 
освітніх компонент, збільшення кількості кредитів на вибіркові дисципліни, дисципліни циклу професійної та 
практичної підготовки, навчальні практики для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. 
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП регламентується 
Положенням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf і передбачає такі 
функції: участь в періодичному перегляді ОП; збирання пропозицій студентів щодо її удосконалення; участь у 
забезпеченні якості та прийнятті важливих рішень. 
Відповідно до Положення «Про освітні програми в ТДАТУ» http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-1.pdf, відділом моніторингу та якості освіти 
Університету, щорічно проводиться анкетування студентів щодо оцінювання ОП на відповідність програмним 
компетенціям, рівня якості наданих освітніх послуг http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-opytuvannja-v-tdatu-2019-262-od_merge.pdf; 
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakostivyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-
schodo-jakosti-osvity/.
Здобувачі вищої освіти також включені до проектних груп по розробці, моніторингу та перегляду ОП, а також є 
членами Вченої ради факультету й Університету, на якій вона затверджується. За результатами моніторингу 
складається аналітичний звіт який передається для ознайомлення керівництву ЗВО та факультету з подальшим 
обговоренням на засіданнях кафедр, науково-методичних комісіях тощо http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/monitorynh-anketa-zdobuvachiv-sv.pdf.

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

Одним із основних критеріїв, за яким відбувається удосконалення ОП є залучення роботодавців до формування 
вимог щодо компетентностей та ПРН здобувачів вищої освіти відповідно до Положення 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf. Думка роботодавців 
враховується через систему онлайн опитування http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/monitorynh-robotodavciv-sv.pdf, запити та звернення, участь у круглих столах 
http://www.tsatu.edu.ua/hb/kruhlyj-stil-z-ahrovyrobnychnykamy-schodo-obhovorennja-osvitnoji-prohramy-sadivnyctvo-
ta-vynohradarstvo/. На підставі обговорень всі зауваження та пропозиції заносяться до протоколів 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/protokol-kruhloho-stolu-z-pracedavcijamy-aktualni-problemy-
ta-stratehija-rozvytku-specialnosti-sadivnyctvo-ta-vynohradarstvo_2020.pdf. 
Колектив кафедри підтримує постійні зв’язки з агропідприємствами, які зацікавлені у фахівцях в галузі садівництва 
( ТОВ «Ольвія», ТОВ «Таврія Скіф»; ТОВ «Блексі Фрут Компані»; ТОВ «Агролюкс»; ФГ «Димура»; ТОВ «Тур-Агро»; 
ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня» та ін.).
За рекомендаціями роботодавців до ОП були внесені зміни в бік збільшення кредитів на дисципліни практичної 
підготовки, узгоджені терміни проведення практик відповідно до особливостей вегетації культур і визначені 
найбільш вагомі для роботодавців ОК (обов’язкові дисципліни). 

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

Процедурою збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників займається відділ зв’язку з виробництвом. За 
участю якого проводиться щорічне працевлаштування студентів http://www.tsatu.edu.ua/ate/stratehiji-
pracevlashtuvannja-studentiv-ahronomiv-fakultetu-ate/; http://www.tsatu.edu.ua/ate/zavershennja-vyznachennja-
trajektoriji-pracevlashtuvannja-ta-podalshoho-karjernoho-shljahu-vypusknykiv-mahistriv-fakultetu-ate-2019-2020-n-r/. 
Опитування випускників ОП щодо її якості та організації освітнього процесу відбувається в режимі онлайн 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXrKy1vWsxYtq-rczJwVDg0bq04jiVF5D-z0Mu5hO6FBRqQ/viewform 
Опитування випускників за ОП Садівництво та виноградарство не проводилось в зв’язку з тим, що акредитація ОП 
проводиться вперше. 

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?

Університет володіє сертифікатом системи забезпечення якості вищої освіти на відповідність  вимогам новому 
міжнародному стандарту якості ISO 9001:2015. Відділ моніторингу якості освітньої діяльності у ТДАТУ проводив 
протягом 2019, 2020 рр. незалежний моніторинг якості підготовки здобувачів вищої освіти на ОП серед здобувачів 
вищої освіти, роботодавців, викладачів, інших стекхолдерів та були складені аналітичні звіти з відповідними 
висновками. 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-anketa-zdobuvachiv-sv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-vykladachiv-sv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-robotodavciv-sv.pdf
В ході моніторингу виявлені деякі недоліки: не обгрунтований обсяг кредитів на деяких дисциплінах; недостатній 
рівень стажування викладачів на виробництві; недостатній рівень володіння ком’ютерними навичками учасниками 
освітнього процесу та використання технічних засобів навчання; недостатне формування у ЗВО навичок soft skills; 
недостатньо врегульовано питання академічної мобільності.
Зазначені недоліки були враховані на ОП Садівництво та виноградарство та на даний час розпочато проходження 
виробничого стажування на підприємствах садівничої галузі для всіх викладачів задіяних на ОП «Садівництво та 
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виноградарство»; в програми стажування викладачів та робочі програми навчальних дисциплін включені питання 
інформатизації, комп’ютеризації сучасних агротехнологій; проведені виховні години із залученням коуч-тренерів, 
кваліфікованих осіб та спеціалістів з метою формування навичок управління персоналом; залучені до освітнього 
процесу виробничники-практики; висвітлення ходу освітнього процесу, програмні результати навчання відбувається 
своєчасно через освітній портал, сайт кафедри; оновлено матеріально-технічна складова підготовки фахівців за ОП 
(інтерактивні дошки, комп’ютерний клас, інструменти садівничі, вимірювальні прилади тощо); викладачі 
відвідують семінари у Вищій школі педагогічної майстерності ТДАТУ; розпочата участь у програмі академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти та викладачів; започатковано онлайн обговорення ОП на сайті університету 
стейкхолдерами, академічною спільнотою, випускниками і здобувачами вищої освіти 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/monitorynh-stejkholderiv-schodo-jakosti-
osvity/ 
Відділ моніторингу якості освітньої діяльності на постійної основі проводить вибірковий моніторинг рівня 
залишкових знань студентів за результатами сесій та незалежний замір знань у період екзаменаційних сесій з 
послідуючим обговоренням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/zrizy-znan-studentiv/. 
Щорічно здійснюється моніторинг НМК з дисциплін ОП. Недоліки у змістовній частині навчальних дисциплін ОП 
було виправлено ведучими викладачами кафедри, гарантом та проектною групою, а також рецензентами із кола 
академічної спільноти при рецензуванні елементів НМК. 

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?

ОП Садівництво та виноградарство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти акредитується вперше.

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

Академічна спільнота залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП через участь у круглих столах та 
внесення пропозицій під час її реалізацій. З метою визначення думки представників академічної спільноти на сайті 
проводиться онлайн опитування
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDYdJp1fzhPSy6puUFEc94KYiWsxADRvEaENo_Io2WUAuoTg/viewform. 
Щорічно відбувається рейтингове оцінювання професійної діяльності НПП http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/rejtynh-npp-2019-2020-po-kafedram-1.xlsx. Всі НПП задіяні на реалізації ОП Садівництво та 
виноградарство згідно з планом проходять підвищення кваліфікації та стажування 
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/pidvyschennja-kvalifikaciji-naukovo-
pedahohichnyh-pracivnykiv/. Викладачі забезпечують ЗВО за ОП Садівництво та виноградарство всіма необхідними 
ресурсами для організації освітнього процесу, а також у ТДАТУ функціонують інформаційні системи для 
ефективного управління освітнім процесом («Освіта») http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-
jakosti-vyschoji-osvity/informacijni-systemy-upravlinnja-osvitnim-procesom/systema-osvita/ та Освітній портал. 
Відповідно до Кодексу честі ТДАТУ академічна спільнота дотримується академічної доброчесності, у тому числі 
приймає участь у функціонуванні системи запобігання та виявлення академічного плагіату 
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-systemu-antyplahiatu-v-tdatu-2017-1.pdf.

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

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf за здійснення процесів і 
процедур внутрішнього забезпечення якості освіти несуть відповідальність: Вчена рада ТДАТУ, кафедри, 
факультети, відділ моніторингу якості освітньої діяльності, органи студентського самоврядування, 
профорієнтаційний відділ, відділ міжнародних відносин, відділ зв’язків з виробництвом, відділ аспірантури, 
науково-методичний центр, центр інформаційних технологій і систем, інститут підвищення кваліфікації.
Належне функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає розподіл повноважень, 
щодо прийняття рішень і оцінювання між керівництвом освітніх програм, кафедрами і факультетами/інститутами, 
загально університетськими структурними підрозділами. Участь студентів та органів студентського самоврядування, 
ради роботодавців і асоціації випускників у роботі системи є нормативно врегульованою. Модель управління якістю 
освітньої і наукової діяльності у ТДАТУ наведена на офіційному веб-сайті ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/orhanizacijna-struktura-tavrijskoho-derzhavnoho-ahrotehnolohichnoho-universytetu-.pdf.

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?

Правила і процедури, що регулюють права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу під час реалізації ОП є 
чіткими, зрозумілими і доступними. Для забезпечення прозорості супроводу освітнього процесу на веб-сайті 
університету з відкритим доступом до інформації розміщено відповідні документи, а саме: 
- Статут університету http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf 
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- Колективний договір http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kollektyvnyj-dohovor-1-obyednano.pdf 
- Правила внутрішнього розпорядку http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/pravyla-vnutrishnoho-
rozporjadku.pdf 
- Кодекс честі ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf 
- Положення про організацію освітнього процесу у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennjapro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf 
- освітні програми http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-1.pdf 
- правила прийому http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/pravyla-pryjomu-tdatu-2020-osnovna-
chastyna.pdf 
- інші документи університету про організацію освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-
proces/polozhennja/ 
Крім цього, для студентів, які отримують освітні послуги за кошти фізичних/юридичних осіб, права та обов'язки 
сторін відображені у Договорі про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) 
особою.

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

http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/hromadske-obhovorennja-osvitnih-
prohram/

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

Освітньо-професійна програма «Садівництво та виноградарство» Затверджена Вченою радою протокол №10 від 
28.05.2020. 
http://www.tsatu.edu.ua/ate/wp-content/uploads/sites/41/opp_sv_20.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

В результаті проведення самоаналізу ОП «Садівництво та виноградарство» за спеціальністю 203 «Садівництво та 
виноградарство» першого освітнього рівня вищої освіти «Бакалавр» були визначені її сильні і слабкі сторони. До 
сильних сторін можна віднести:
- ОП повністю відповідає вимогам галузевого стандарту та сучасному стану розвитку плодоовочівництва і 
виноградарства у південно-східному регіоні України;
- має свій акцентований освітній фокус;
- має гнучкість та постійне оновлення;
- зв’язок з роботодавцями та академічною спільнотою щодо реалізації та оновлення ОП;
- забезпеченість висококваліфікованим компетентним науково-педагогічним потенціалом для реалізації ОП;
- постійний доступ до навчально-методичних матеріалів, які своєчасно і регулярно оновлюються на освітньому 
порталі;
- застосування дуальної освіти з метою подолання розриву між теорією та практикою;
- існування потужної навчально-науково-практичної бази в ТДАТУ (сади, виноградник, розсадник, теплиці, дослідні 
поля) і господарствах регіону (Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, ТОВ 
«ВКФ «Мелітопольська черешня», ТОВ «Агролюкс», ТОВ «СПП Лана», ТОВ «Таврія-Скіф» та ін.);
- можливість працевлаштування і подальшого навчання випускників завдяки інтенсивному розвитку садівництва і 
виноградарства в південно-східному регіоні України;
- реалізація ОП відбувається в освітньому середовище Університету, який є на сьогодні провідним вищим 
навчальним закладом південно-східного регіону України. За вебометричним рейтингом університетів світу 
Webometrics Ranking of World Universities ТДАТУ посідає 44-у позицію серед українських ЗВО, у рейтингу uniRank – 
42 місце в Україні (3-ю позицію серед аграрних ЗВО та 2-у у Запорізької області). За рейтингом «ТОП-200 Україна» 
ЮНЕСКО ТДАТУ на 48 місці серед 200 кращих вишів України (2020 рік). http://www.tsatu.edu.ua/pro-
universytet/universytet-v-rejtynhah/top-200-ukrajina/.
До слабких сторін можна віднести:
- зниження рівня знань абітурієнтів і низька вмотивованість до отримання якісних освітніх послуг у частини 
студентів;
- недостатня реалізація міжнародної академічної мобільності науково-педагогічними працівниками, здобувачами 
вищої освіти.

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

Пріоритетними напрямами подальшого розвитку освітнього процесу за ОП «Садівництво та виноградарство» в 
Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного впродовж найближчих 3 років 
вбачаються:
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- постійне вдосконалення ОП із залученням стейкхолдерів, академічної спільноти та інших зацікавлених сторін з 
огляду на вимоги ринку праці;
- модернізація професійного обладнання та навчальних приміщень, що дає змогу поліпшити якість надання освітніх 
послуг;
- оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень та сучасних практик;
- посилення розвитку міжнародної академічної мобільності викладачів і студентів;
- стимулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників.

 

 
          
  

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: Кюрчев Володимир Миколайович

Дата: 11.11.2020 р.

Сторінка 24



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

Овочівництво навчальна 
дисципліна

Овочівництво_2.20
_Силабус.pdf

R1lJC8/TpiXNXf9Fg
VNb4fwM0KKpJ/P8

sv8Fg55sWZc=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.107, 5.305), що 
обладнана мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT-50MU780).
Устаткування: навчальні 
стенди, колекція насіння овочевих 
культур, натуральні зразки 
овочевих культур.

Виноградарство і 
ампелографія

навчальна 
дисципліна

Виногр_ампелогр_
2.21_Силабус.pdf

vry5qT6W/YlcD7hm
xhc24Y6sB3St2T9Qif

mmKZVSMJE=

Заняття проводяться в 
аудиторіях 5.302, 5.305), що 
обладнана мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT-50MU780, 
інтерактивна дошка). 
Устаткування: стенд з моделлю 
куща винограду, виноградна лоза, 
секатори, пилки, ножі для 
щеплення, плівка для 
обв’язування щеплень та ін.

Агрофармакологія навчальна 
дисципліна

Агрофармакологія_
2.22_Силабус.pdf

vsG0CO+CFb62acq/
Ah2vmCESxzKDQqni

tc+FOZXoK4I=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.112, 5,109, 5.113), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або мультимедійна дошка); 
натуральні рослинні зразки, 
Державний реєстр пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до 
використання в Україні.

Агрохімія навчальна 
дисципліна

Агрохімія_2.23_Сил
абус.pdf

eSUlxGoeOj+B9Na0i
RtbViq57EN5EZmfd

gBB9jsgDOU=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.112, 5,109, 5.113), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або мультимедійна дошка) та на 
базі Лабораторії моніторингу 
якості ґрунтів та продукції 
рослинництва (Свідоцтво про 
технічну компетентність № МВ 
10-2017 від 20 жовтня 2017 року).
Обладнання та устаткування: 
сушильна шафа, ваги аналітичні, 
нагрівальні прилади, 
лабораторний посуд, хімічні 
реактиви та ін.

Ентомологія навчальна 
дисципліна

Ентомологія_2.24_
Силабус.pdf

GWtdEt+ZXqVwYcD
p/rLPmGNsV1yQQT
bDMXyiBG0TR8s=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.302; 5.304), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT- 50MU780). 
Державний перелік пестицидів. 
Обладнання та устаткування: 
ентомологічні сачки, пастки, 
біоценометр, ентомологічна 
парасоля, сито, бінокулярний 
мікроскоп та ін.

Загальне 
плодівництво

навчальна 
дисципліна

Заг_плодівництво_
2.25_Силабус.pdf

wT6tdWQybJjzjsIz40
7Qgtks3/dAF4YxT2H

TVVHqAFU=

Заняття проводяться в 
аудиторіях 5.302, 5.304), що 
обладнана мультимедійними 



засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT-50MU780, 
інтерактивна дошка). 
Устаткування: гербарій 
плодових культур, насіння 
плодових культур, зразки органів 
плодових рослин та ін.

Рослинництво навчальна 
дисципліна

Рослинництво_2.26
_Силабус.pdf

xu+NVzRECzMhND
U0KSqVEvlUFNPlkE

VOcBkz4XkBIA4=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.112, 5,109, 5.113), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або мультимедійна дошка) та на 
базі Лабораторії моніторингу 
якості ґрунтів та продукції 
рослинництва (Свідоцтво про 
технічну компетентність № МВ 
10-2017 від 20 жовтня 2017 року).
Обладнання та устаткування: 
сушильна шафа, ваги аналітичні, 
нагрівальні прилади, 
лабораторний посуд, хімічні 
реактиви, натуральні рослинні 
зразки та зразки насіння 
польових культур.

Стандартизація та 
управління якістю 
плодоовочевої 
продукції

навчальна 
дисципліна

СУЯПП_2.27_Сила
бус.pdf

QCbllPp3HzdKw2t/R
EgxoJolBeZL91Fd95

NSB5rgW/k=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.112, 5.113), що 
обладнана мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT- 50MU780, 
інтерактивна дошка) та 
інформаційними стендами

Технологія зберігання 
та первинна обробка 
плодоовочевої 
продукції

навчальна 
дисципліна

ТЗПОПП_2.28_Сил
абус.pdf

ITJr8cmLYeHH++Dl
+7MbepfY2ibM1Kiu0

uyVrpg5IEw=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.207; 5.209), що 
обладнані мультимедійними 
засобами
(ноутбук Samsung-NP-R-528, 
проектор Epson EB-S05 або 
телевізор JVC LT- 50MU780); 
Обладнання та устаткування: 
витяжна шафа, штативи для 
титрування, дозатори, водяна 
баня, нагрівальні прилади, 
лабораторний посуд, хімічні 
реактиви тощо.

Селекція та 
насінництво плодових 
та овочевих культур

навчальна 
дисципліна

СНПОК_2.29_Сила
бус.pdf

eiRJWSA53pFOxzQ
M7wpwI7gi5yF3nW
O7jWpC9UZ7IP4=

Заняття проводяться в 
аудиторіях 5.302, 5.304), що 
обладнана мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT-50MU780, 
інтерактивна дошка). 
Устаткування: натуральні 
зразки насіння плодових та 
овочевих культур та ін.

Овочівництво 
закритого ґрунту

навчальна 
дисципліна

Овоч_ЗГ_2.30_Сил
абус.pdf

Q10jvtBg9ONDJdau
qrrXVZ0uvDFNSsWl

bLSCJM3tAIw=

Заняття проводяться в 
аудиторіях 5.109 та 5.305 що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT- 50MU780), 
інформаційними стендами. 
Тунельні теплиці університету. 
Касети, натурні зразки розсади, 
насіння.

Інтегрований захист 
рослин

навчальна 
дисципліна

ІЗР_2.31_Силабус.p
df

orE3EYuoVGTp/Akl
YiSSU3xOjmZD5UU

XUk45GBVqjtA=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.302; 5.304), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT- 50MU780); 
натуральні рослинні зразки, 
Державний реєстр пестицидів і 



агрохімікатів, дозволених до 
використання в Україні.

Проектування 
технологічних 
процесів в 
плодоовочівництві і 
виноградарстві

навчальна 
дисципліна

ПТППВ_2.32_Сила
бус.pdf

ZblSedrViHGnd2hK
GbPIHdNuj0FxwEy8

nA7p5LaklDI=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.305; 5.306), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT- 50MU780), 
приклади технологічних карт, 
довідковий матеріал.

Виробнича практика практика Програма_вироб_п
рактики.pdf

lUkYmlNb53dZnyEk
NITclvbMoN+58wQ

3c6hk+Jo7LWQ=

Виробничі потужності баз 
практик.. 
Захист виробничої практики 
проводиться в аудиторії, що 
обладнана мультимедійними 
засобами.

Комплексна курсова 
робота з 
плодоовочівництва

курсова робота 
(проект)

Метод_вказ_до_К
КР.pdf

oyRULMxhtg5G+3H
8fUzona+oABDidET

VQr27I/+X8bc=

Устаткування та обладнання 
лабораторії кафедри та інших 
навчальних й науково-дослідних 
лабораторій факультету та 
філії кафедри у МДСС ім.. 
Сидоренко В.М. ІС НААН. Для 
роботи з науковою літературою 
надається доступ до науково-
метричних баз даних Scopus, Web 
of Science, 
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka
/6050/ та повнотекстових 
ресурсів Springer Nature 
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka
/vidkrytyjdostup-do-
povnotekstovyh-
resursivmizhnarodnoho-
vydavnyctva-springer-nature/ 
(після реєстрації в бібліотеці). 
Захист комплексної курсової 
роботи проводиться в аудиторії, 
що обладнана мультимедійними 
засобами.

Фітопатологія з 
основами 
сільськогосподарської 
вірусології

навчальна 
дисципліна

Фітопатологія_ 
з_ОВ_2.19_Силабус

.pdf

FP9NDLzlAmIB76M
QL/cohfJZRgVXaI22

tqVxonFqa+w=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.112, 5,109, 5.113), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або мультимедійна дошка); 
натуральні рослинні зразки, 
Державний реєстр пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до 
використання в Україні.

Державна підсумкова 
атестація

підсумкова 
атестація

Програма_атест_
екзамена.pdf

1mI/t4+uWr2u85Tji
PG8e4uwB94Jt8hui

UVlL9acvHI=

Атестаційний екзамен 
відбувається в аудиторії, що 
обладнана мультимедійними 
засобами.

Землеробство з 
основами гербології 

навчальна 
дисципліна

Землеробство_з_О
Г_2.18_Силабус.pdf

iNIhsDb+4IA+0Vn/q
+DyEftTsgae+pt1Zx9

U545SYAg=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.103; 5.112), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT- 50MU780). 
Обладнання та устаткування: 
Зразки ґрунту, ваги, фарфорові 
ступки з товкачами, набір сит, 
пікнометри, електроплитка, 
шпатель, ніж, алюмінієві бюкси, 
ексикатор, годинник, кварцовий 
пісок, циліндри Качинського, 
конус Васильєва, сушильна шафа, 
твердомір конструкції Ревякіна 
або Качинського.

Ґрунтознавство з 
основами геології

навчальна 
дисципліна

Грунтознавство_О
Г_2.16_Силабус.pdf

NjL3rIBoS1mUGxMa
5zvndbgpsLCtuH/02

nPCFFwn27Q=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.108; 5.101), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 



або телевізор JVC LT- 50MU780) 
та на базі Лабораторії 
моніторингу якості ґрунтів та 
продукції рослинництва 
(Свідоцтво про технічну 
компетентність № МВ 10-2017 
від 20 жовтня 2017 року).
Обладнання та устаткування: 
лабораторний посуд, хімічні 
реактиви, зразки порід тощо.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Укр_мова_1.01_Сил
абус.pdf

f9GzXjpl0GBCoPYiN
UaYm3L7vsV8n5Chu

ZYm1EBt9R0=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (1.205 1.210), що 
обладнані мультимедійними 
засобами: (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05).

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія_1.02_Сил
абус.pdf

4Qb29Gr94ma9f+Cd
9oIbTDbUUECJcNr1

dZcRe9Rgm5c=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (1.205 1.210), що 
обладнані мультимедійними 
засобами: (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05).

Іноземна мова (за 
фаховим 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Ін_мова_1.03_Сила
бус.pdf

TV9cQHlroHCuoTS0
rxCq81bXipdyqiTWr

Ki01Po2W8E=

Заняття проводяться в 
аудиторії (2.502), яка обладнана 
ПК ROMA PC/CP 4AMD Atflon 
5350/ 2xRAM.

Вища математика навчальна 
дисципліна

Вища_мат_1.04_С
илабус.pdf

ygnO2Oh2YoTcb/tM
PxR1UKXXFRb0Dcx

54PZAn+lVlSM=

Лекційна аудиторія 9.305 – 
телевізор JVCLEDLT-50MU780 
та інформаційні плакати.
Лекційна аудиторія 9.306 – 
мультимедійні засоби: Проектор 
ASERX118, Комплект ПК: 
Монитор Samsunq S19F355H, ПК 
ROMAPC/CPUAMDA-6-6400K 3 
9GHz/RAMDDR3, екран 
ELITESCREENS та інформаційні 
плакати.
Навчальна аудиторія 9.314 (для 
проведення практичних занять)– 
телевізор JVCLEDLT-50MU780 
та інформаційні плакати.
Навчальна аудиторія 9.316 (для 
проведення практичних занять) 
– Мультимедійні засоби: 
Інтерактивна дошка Newline R5-
800E, Проектор Epson X41, 
Ноутбук НР-250.

Ботаніка навчальна 
дисципліна

Ботаніка_1.05_Сил
абус.pdf

DM5dSLRPscjSzEvq
Q10RPUXHEibr/Fyn

yUkX+U2H4wM=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.305; 5.306), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT- 50MU780); 
Обладнання та устаткування: 
мікроскопи МБР, набори готових 
мікропрепаратів колекції насіння 
та плодів, гербарний матеріал, 
лабораторний посуд, хімічні 
реактиви тощо.

Хімія навчальна 
дисципліна

Хімія_1.06_Сілабус.
pdf

0HFeOxt4TdPiLp16P
KV5ExCnf4yKEGmm

totDuCxLrbc=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.305; 5.306), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT- 50MU780, 
інтерактивна дошка); 
Обладнання та устаткування: 
витяжна шафа, штативи для 
титрування, дозатори, водяна 
баня, нагрівальні прилади, 
лабораторний посуд, хімічні 
реактиви тощо.

Вступ до фаху навчальна 
дисципліна

Вступ_до_фаху_1.
07_Силабус.pdf

83KzW0typFV2LzTSl
+ZVslPnLhKuW13b1

p9A+ncHeGg=

Заняття проводяться в 
аудиторії 5.302, що обладнана 
мультимедійними засобами 



(ноутбук Samsung-NP-R-528, 
проектор Epson EB-S05 або 
телевізор JVC LT-50MU780, 
інтерактивна дошка)

Агрометеорологія навчальна 
дисципліна

Агрометеорологія_
1.08_Силабус.pdf

gUSbltTdS6rh/DCcj3
vTpG/P1zW5AxcS8H

989f6h3+k=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.108, 5.113), що 
обладнані стаціонарними та 
переносними мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05). 
Обладнання та устаткування: 
аспираційний психрометр, 
волосяний гігрометр, 
анемометр, анероїдний 
барометр, максимальний 
ртутний термометр.

Агроекологія навчальна 
дисципліна

Агроекологія_1.09_
Силабус.pdf

hVxmQsQi6HyATe7Y
/ODQa083kni4M0ifo

Qdw2PYn+yA=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.108, 5.109), що 
обладнані стаціонарними та 
переносними мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S0, 
телевізор).

Генетика навчальна 
дисципліна

Генетика_1.10_Сил
абус.pdf

JI5Rt9W4LP1M2+H
UrG51UiNQ+Ll3L7w

ImrCvofsRg20=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.305; 5.306), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT- 50MU780, 
інтерактивна дошка); 
Обладнання та устаткування: 
мікроскопи МБР, набори готових 
мікропрепаратів колекції насіння 
та плодів, гербарний матеріал, 
лабораторний посуд, хімічні 
реактиви тощо.

Біохімія та фізіологія 
рослин

навчальна 
дисципліна

БФР_1.11_Силабус.p
df

ZKvFBF4nOKiqT8ff5
prGNaY14bI3WP/5A

l5ZTAEFEQw=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.305; 5.306), що 
обладнані мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT- 50MU780); 
Обладнання та устаткування: 
витяжна шафа, штативи для 
титрування, дозатори, водяна 
баня, нагрівальні прилади, 
лабораторний посуд, хімічні 
реактиви зразки рослин та 
рослинних тканин.

Основи наукових 
досліджень у 
плодоовочівництві і 
виноградарстві

навчальна 
дисципліна

ОНДПВ_1.12_Силаб
ус.pdf

iJiyByDbK5CGUh+a
7+Xhjpkn1yN4Vcmm

5FIRn4PIFFY=

Заняття проводяться в 
аудиторіях 5.302; 5.108-
аудиторії, що обладнані 
мультимедійними засобами 
(ноутбук Samsung-NP-R-528, 
проектор Epson EB-S05 або 
телевізор JVC LT- 50MU780)

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

БЖ_та_ОПП_1.13
_Силабус.pdf

bvEEGQvvgLF8HCO
usOAtsOduojBvlrpc/

1AHsULtTFE=

Лекції проводяться в навчально-
лабораторній аудиторії 3.207, 
що обладнана навчальними 
стендами, мультимедіа 
проектор Epson EB-W7, 
Термометр ППМ-1, прилад 
газоаналізатор УГ-2, 
стаціонарний психрометр, 
анемометр МС-13, Мегаометр 
М4100-5, люксметр- Ю-16, 
дозиметр ДП-5 Тренажер 
«Витим», Цифровий люксметр 
HS1010, Шумомір SL-814, 
ТЕРМОМЕТР: МД1907.
Практичні заняття 
проводяться в навчальній 
аудиторії 3.203 – персональні  
комп'ютери ROMA PC/CPU 
Sempron 3850, дошка магнітна, 



плакати.
Прилади: радіометр РКС-20.03 
«Прип'ять», термометр ППМ-1, 
термометр безконтактний 
інфрачервоний МD 1907, апарат 
д/щтуч.дих. ДН-2, автом. циф. 
вимірювач артеріального тиску 
Microlife BP, протигаз ГП-5, 
протигаз РП-5, вогнегасник ВП-3.

Програмування 
врожаю

навчальна 
дисципліна

Програм_урожаю_
1.14_Силабус.pdf

8Lpq9/djGSSWprS8
/5L+R0CS0gfeO0eF

9Ghe20+v/dI=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.107, 5.306), що 
обладнана мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT-50MU780).

Спеціальне 
плодівництво

навчальна 
дисципліна

Спец_плодівництво
_2.15_Силабус.pdf

V77pqUwd5IamPAL
T2IviUjk5RzDcogJA

wYjZrenyOXY=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.208, 5.306), що 
обладнана мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT-50MU780). 
Устаткування: секатори, пилки, 
натуральні зразки плодових 
культур, гербарний матеріал, 
тощо.

Розсадництво навчальна 
дисципліна

Розсадництво_2.17
_Силабус.pdf

vCkiQ3d1/cFjssy4Bd
DWLaf4o305gr7+KP

iQJYAFQ98=

Заняття проводяться в 
аудиторіях (5.107, 5.305), що 
обладнана мультимедійними 
засобами (ноутбук Samsung-NP-
R-528, проектор Epson EB-S05 
або телевізор JVC LT-50MU780).
Устаткування: секатори, пилки, 
натуральні зразки підщеп, 
гербарний матеріал, тощо.

 
* 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

108958 Нінова 
Галина 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

22 Овочівництво http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/ninova-
halyna-vasylivna/ 
Освіта: 
Мелітопольський 
педагогічний інститут. 
Спеціальність  
«Біологія-хімія». 
Кваліфікація -  
вчитель біології і хімії, 
1977 р., Диплом Б-1 № 
633166
Науковий ступінь: 
Кандидат  
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
06.01.07 – 
плодівництво. 
Диплом КН №012667, 
1997 р. 
Тема дисертації: 
«Продуктивність 
елітних маточно-
живцевих насаджень 
кісточкових в степовій 



зоні Півдня України»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012506-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: 
«Упровадження 
сучасних новітніх 
технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни 
«Овочівництво»»
Свідоцтво про участь у 
міжнародній програмі 
МАШАВ "Інтенсивне 
овочівництво в 
захищеному грунті"
Стажування в центрі 
дорадництва 
(Польша). Свідоцтво 
№1599/2008.
Експерт-дорадник. 
Свідоцтво № 23 від 
29.09.2007 р. 

Підпункти 1, 8, 14, 15, 
17, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

108890 Журавльова 
Ольга 
Василівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
В.В. Докучаєва, 
рік закінчення: 

1980, 
спеціальність:  
захист рослин

10 Агрофармакол
огія

http://www.tsatu.edu.u
a/rosl/people/zhuravlo
va-olha-vasylivna/

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012489-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: 
«Упровадження 
сучасних новітніх 
технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни 
«Фітопатологія з 
основами 
сільськогосподарської 
вірусології»»

Підпункти 8, 14, 17, 18 
зазначені у пункті 30 
Ліцензійних умов

111563 Розова Лідія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
В.В. Докучаєва, 
рік закінчення: 

1988, 

10 Ентомологія http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/rozova-
lidija-volodymyrivna/
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність  
16.00.10 – 
ентомологія. Диплом 



спеціальність:  
захист рослин

ДК №033962, 2005 р. 
Тема дисертації: 
«Біологічне 
обґрунтування 
системи захисту 
черешні від вишневої 
мухи (Rhagoletis 
cerasi) в умовах 
Півдня України». 

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво 
СС00493706/002401-
17 від 24.03.2017
Тема випускної 
роботи: 
«Впровадження 
інтерактивних 
технологій навчання  
в навчальному 
процесі при 
викладанні 
дисципліни «Захист 
рослин»
Виробниче 
стажування у ТОВ 
«ВКФ 
«Мелітопольська 
черешня» (16.03.20 – 
03.04.20 р.)

Підпункти 8, 14, 15, 16, 
17, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

114623 Кліпакова 
Юлія 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
бакалавра, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
0101 

Педагогічна 
освіта, Диплом 

бакалавра, 
Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

6.090101 
агрономія, 

Диплом 
магістра, 

Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет 
імені Дмитра 

Моторного, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
201 Агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054167, 
виданий 

15.10.2019

4 Рослинництво http://www.tsatu.edu.u
a/rosl/people/klipakov
a-julija-oleksandrivna/ 
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність  
06.01.09 – 
рослинництво. 
Диплом ДК № 054167, 
2019 р. 
Тема дисертації: 
«Продуктивність 
сортів пшениці озимої 
під впливом 
протруйників та 
регулятора росту 
рослин в умовах 
південного Степу 
України»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012492-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: «Роль 
навчальної 
дисципліни агрохімія 
у формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 



аграрної сфери»

Підпункти 1, 2, 8, 9, 
10, 14, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

37577 Покопцева 
Любов 
Анатоліївна

Виконуюча 
обов'язки 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

010103 
Біологія і хімія, 

Диплом 
спеціаліста, 
ІПОД ДВНЗ 

"Херсонський 
державний 
аграрний 

університет", 
рік закінчення: 

2015, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 055692, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031022, 
виданий 

29.03.2012

18 Стандартизаці
я та управління 
якістю 
плодоовочевої 
продукції

http://www.tsatu.edu.u
a/rosl/people/pokopcev
a-ljubov-anatolijivna/
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
06.01.15 – первинна 
обробка продуктів 
рослинництва.
Диплом ДК №055692, 
2009 р.
Тема дисертації: 
«Зберігання посівних 
і технологічних 
властивостей насіння 
соняшнику в умовах 
Півдня України»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Свідоцтво СС 
00493706/002387-17 
№2387 від 24.03.17 р.
Тема випускної 
роботи: «Форми і 
методи організації 
самостійної роботи 
студентів при 
викладанні 
дисципліни 
«стандартизація та 
управління якістю 
плодоовочевої 
продукції»»
• Національна 
академія аграрних 
наук України. Інститут 
олійних культур. 
Посвідчення №5 від 
22.03.18 р.

Підпункти 1, 2, 8, 10, 
14, 15, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

108890 Журавльова 
Ольга 
Василівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
В.В. Докучаєва, 
рік закінчення: 

1980, 
спеціальність:  
захист рослин

10 Фітопатологія 
з основами 
сільськогоспод
арської 
вірусології

http://www.tsatu.edu.u
a/rosl/people/zhuravlo
va-olha-vasylivna/

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012489-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: 
«Упровадження 
сучасних новітніх 
технологій навчання 
при викладанні 



дисципліни 
«Фітопатологія з 
основами 
сільськогосподарської 
вірусології»»

Підпункти 8, 14, 17, 18 
зазначені у пункті 30 
Ліцензійних умов

45062 Шевченко 
Світлана 
Петрівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

біологія та 
іноземна мова

19 Іноземна мова 
(за фаховим 
спрямуванням)

www.tsatu.edu.ua/im/p
eople/shevchenko-
svitlana-petrivna/   

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України за 
навчальною 
програмою семінару 
“Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності”, Свідоцтво 
СС 00493706/ 002449-
17.
• Запорізький 
національний 
університет за 
програмою 
«Інтерактивні методи 
викладання 
англійської мови»  
Свідоцтво № СС 
02125243/0401-19

Підпункти 1, 13, 14, 16 
зазначені у пункті 30 
Ліцензійних умов

41736 Кюрчева 
Людмила 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства

16 Технологія 
зберігання та 
первинна 
обробка 
плодоовочевої 
продукції

http://www.tsatu.edu.u
a/tpzpsg/people/kjurch
eva-ljudmyla-
mykolajivna/ 
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук.
Спеціальність 05.18.03 
– первинна обробка та 
зберігання продукції 
рослинництва. 
Диплом ДК №043219, 
2007 р. 
Тема дисертації: 
«Обґрунтування 
критеріїв придатності 
столового винограду 
до 
низькотемпературног
о заморожування»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, 2017р. 
Свідоцтво СС 
00493706/002336-17. 
Тема випускної 
роботи: 
«Впровадження у 
навчальний процес 
інноваційних методів 



навчання при 
вивченні дисципліни 
«Технології сушіння 
плодів та овочів»»

Підпункти 1, 2, 3, 5, 8, 
12, 15, 16 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

151493 Бурдіна 
Ірина 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
магістра, 

Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет, 
рік закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

1301 Агрономія

0 Овочівництво 
закритого 
ґрунту

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/korotka-
iryna-oleksandrivna/ 
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
06.01.06– 
овочівництво. Диплом 
ДК №  054902, 2019 р.
Тема дисертації: 
«Удосконалена 
технологія 
вирощування 
васильків справжніх 
(Оcimum basilicum l.) 
В умовах захищеного 
ґрунту»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012495-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: «Особливості 
психолого-
педагогічного 
спілкування в умовах 
сучасного вищого 
навчального закладу»

Підпункти 1, 2, 8, 14, 
18 зазначені у пункті 
30 Ліцензійних умов

111563 Розова Лідія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
В.В. Докучаєва, 
рік закінчення: 

1988, 
спеціальність:  
захист рослин

10 Інтегрований 
захист рослин

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/rozova-
lidija-volodymyrivna/
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність  
16.00.10 – 
ентомологія. Диплом 
ДК №033962, 2005 р. 
Тема дисертації: 
«Біологічне 
обґрунтування 
системи захисту 
черешні від вишневої 
мухи (Rhagoletis 
cerasi) в умовах 
Півдня України». 

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво 
СС00493706/002401-
17 від 24.03.2017
Тема випускної 



роботи: 
«Впровадження 
інтерактивних 
технологій навчання  
в навчальному 
процесі при 
викладанні 
дисципліни «Захист 
рослин»
Виробниче 
стажування у ТОВ 
«ВКФ 
«Мелітопольська 
черешня» (16.03.20 – 
03.04.20 р.)

Підпункти 8, 14, 15, 16, 
17, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

61602 Толстолік 
Людмила 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 
Кримський 

ордена "Знак 
Пошани" 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
М.І. Калініна, 

рік закінчення: 
1982, 

спеціальність: 
7.09010104 

плодоовочівни
цтво і 

виноградарств
о

9 Проектування 
технологічних 
процесів в 
плодоовочівни
цтві і 
виноградарстві

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/tolstolik-
ljudmyla-mykolajivna/
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
06.01.05 – селекція і 
насінництво. Диплом  
КД №069343, 1992 р.
Тема дисертації: 
«Биологические 
особенности и 
хозяйственная оценка 
сортов груши в 
условиях южной 
степной зоны 
Украины» 

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012517-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: «Врахування 
індивідуально-
психологічних та 
вікових особливостей 
студентів у процесі 
навчання дисципліни 
Генетика та селекція 
сільськогосподарських 
культур»
Монографії:
1.Толстолік Л.М. 
Якість продукції 
розсадництва 
плодових культур. 
Монографія. / 
Л.М.Толстолік, 
О.Г.Караєв. - 
Мелітополь: Люкс, 
2014. - 152 с.
2. Помологія. Яблуня. 
/ Канашина Р.О., 
Красуля Т.І., 
Толстолік Л.М. – 
Вінниця: ТОВ «Нілан-
ЛТД», 2013. – 626 с.

Підпункти 1, 8, 12, 15, 
16, 17 зазначені у 



пункті 30 Ліцензійних 
умов

114833 Алексєєва 
Ольга 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

19 Виноградарств
о і 
ампелографія

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/alekseeva-
olha-mykolaivna/ 
Освіта: Кримський 
сільськогосподарськи
й інститут ім. М.І. 
Калініна. 
Спеціальність 
«Плодоовочівництво і 
виноградарство». 
Кваліфікація - вчений 
агроном, 1977 р.
Диплом Б-1 598552.
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність  
06.01.07 – 
плодівництво. 
Диплом СХ № 010179, 
1987 р.
Тема дисертації: 
«Продуктивность 
персика в 
зависимости  от  
формы крон и схем 
размещения деревьев 
в условиях юга 
Степной зоны УССР».

Підвищення 
кваліфікації та 
стажування
НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/002232-17 
від 24.03.2017 р.
Тема випускної 
роботи: «Підготовка 
науково-
педадогічного 
працівника до 
управління 
інноваційною 
діяльністю студентів в 
процесі вивчення 
дисципліни 
«Плодівництво»».
Стажування у центрі 
дорадництва 
(Польща), 2008 рік. 
Сертифікат № 
1580/2008.
Сертифікат 
Агрошколи 
«Плодівництво» № 
UA. 121216-41. Тема: 
«Догляд за молодими 
насадженнями і 
особливості 
формування плодових 
дерев».
Виробниче 
стажування у ТОВ 
«ВКФ 
«Мелітопольська 
черешня» (16.03.20 – 
03.04.20 р.)

Підпункти 8, 14, 15, 17, 
18 зазначені у пункті 
30 Ліцензійних умов

114833 Алексєєва 
Ольга 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

19 Загальне 
плодівництво

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/alekseeva-
olha-mykolaivna/ 
Науковий ступінь: 



Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність  
06.01.07 – 
плодівництво. 
Диплом СХ № 010179, 
1987 р.
Тема дисертації: 
«Продуктивность 
персика в 
зависимости  от  
формы крон и схем 
размещения деревьев 
в условиях юга 
Степной зоны УССР».

Підвищення 
кваліфікації та 
стажування
НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/002232-17 
від 24.03.2017 р.
Тема випускної 
роботи: «Підготовка 
науково-
педадогічного 
працівника до 
управління 
інноваційною 
діяльністю студентів в 
процесі вивчення 
дисципліни 
«Плодівництво»».
Стажування у центрі 
дорадництва 
(Польща), 2008 рік. 
Сертифікат № 
1580/2008.
Сертифікат 
Агрошколи 
«Плодівництво» № 
UA. 121216-41. Тема: 
«Догляд за молодими 
насадженнями і 
особливості 
формування плодових 
дерев».
Виробниче 
стажування у ТОВ 
«ВКФ 
«Мелітопольська 
черешня» (16.03.20 – 
03.04.20 р.)

Підпункти 8, 14, 15, 17, 
18 зазначені у пункті 
30 Ліцензійних умов

144374 Вельчева 
Людмила 
Григорівна

Доцент 0 Ботаніка http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/velcheva-
ljudmyla-hryhorivna/
Освіта: 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний інститут. 
Спеціальність 
«Біологія і хімія». 
Кваліфікація - 
вчитель біології і хімії 
середньої школи, 1984 
р.
Диплом Б-1 № 591524
Науковий ступінь: 
Кандидат біологічних 
наук. Спеціальність – 
03.00.15 – генетика. 
Диплом БЛ № 23611, 
1990 р. 
Тема дисертації: 



«Гендуцирование 
генотипической 
изменчивости при 
отдаленной 
гибридизации 
кукурузы   и теосинте 
методом 
експериментального 
мутагенеза»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
СС00493706/002257-
17 від 24.03.2017 р. 
Тема випускної 
роботи: 
«Упровадження у 
навчальний процес 
інтерактивних 
технологій навчання 
при викладанні 
дисциплін 
природничого циклу».

Відмінник освіти 
України

Підпункти 1, 2, 3, 14, 
15, 16 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

144374 Вельчева 
Людмила 
Григорівна

Доцент 0 Генетика http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/velcheva-
ljudmyla-hryhorivna/
Освіта: 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний інститут. 
Спеціальність 
«Біологія і хімія». 
Кваліфікація - 
вчитель біології і хімії 
середньої школи, 1984 
р.
Диплом Б-1 № 591524
Науковий ступінь: 
Кандидат біологічних 
наук. Спеціальність – 
03.00.15 – генетика. 
Диплом БЛ № 23611, 
1990 р. 
Тема дисертації: 
«Гендуцирование 
генотипической 
изменчивости при 
отдаленной 
гибридизации 
кукурузы   и теосинте 
методом 
експериментального 
мутагенеза»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
СС00493706/002257-
17 від 24.03.2017 р. 
Тема випускної 
роботи: 
«Упровадження у 



навчальний процес 
інтерактивних 
технологій навчання 
при викладанні 
дисциплін 
природничого циклу».

Відмінник освіти 
України

Підпункти 1, 2, 3, 14, 
15, 16 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

61602 Толстолік 
Людмила 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 
Кримський 

ордена "Знак 
Пошани" 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
М.І. Калініна, 

рік закінчення: 
1982, 

спеціальність: 
7.09010104 

плодоовочівни
цтво і 

виноградарств
о

9 Селекція та 
насінництво 
плодових та 
овочевих 
культур

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/tolstolik-
ljudmyla-mykolajivna/
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
06.01.05 – селекція і 
насінництво. Диплом  
КД №069343, 1992 р.
Тема дисертації: 
«Биологические 
особенности и 
хозяйственная оценка 
сортов груши в 
условиях южной 
степной зоны 
Украины» 

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012517-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: «Врахування 
індивідуально-
психологічних та 
вікових особливостей 
студентів у процесі 
навчання дисципліни 
Генетика та селекція 
сільськогосподарських 
культур»
Монографії:
1.Толстолік Л.М. 
Якість продукції 
розсадництва 
плодових культур. 
Монографія. / 
Л.М.Толстолік, 
О.Г.Караєв. - 
Мелітополь: Люкс, 
2014. - 152 с.
2. Помологія. Яблуня. 
/ Канашина Р.О., 
Красуля Т.І., 
Толстолік Л.М. – 
Вінниця: ТОВ «Нілан-
ЛТД», 2013. – 626 с.

Підпункти 1, 8, 12, 15, 
16, 17 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

104433 Іщенко 
Ольга 

Старший 
викладач, 

Факультет 
енергетики і 

Диплом 
спеціаліста, 

29 Вища 
математика

http://www.tsatu.edu.u
a/vmf/people/ischenko



Анатоліївна Основне 
місце 
роботи

комп'ютерних 
технологій

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1990, 

спеціальність:  
математика

-olha-anatoliivna/ 

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Свідоцтво СС 
00493706/002249-17 
№2249 від 24.03.17 р.
Тема випускної 
роботи: «Роль вищої 
математики в світлі 
реалізації ідей 
Болонського 
процесу».

Підпункти 1, 2, 3, 8, 
14, 15 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

285627 Козлова 
Лілія 
Валентинівн
а

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

1 Землеробство з 
основами 
гербології 

http://www.tsatu.edu.u
a/rosl/people/kozlova-
lilija-valentynivna/
Освіта: 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний інститут. 
Спеціальність 
"Географія і біологія, 
екологія, мова і 
література». 
Кваліфікація – 
вчитель географії, 
біології, екології та 
французької мови та 
зарубіжної літератури, 
1999 р., АР 11655262
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
06.01.02–с.-г. 
меліорації. Диплом 
ДК № 021350, 2014 р.
Тема дисертації: 
«Обґрунтування 
ресурсозберігаючих 
режимів 
мікрозрошення 
інтенсивних 
насаджень яблуні в 
умовах Південного 
Степу України»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012494-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: 
«Упровадження 
сучасних новітніх 
технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни 
«Землеробство з 
основами гербології»»

Підпункти 1, 2, 8, 14, 



15, 17, 18  зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

114623 Кліпакова 
Юлія 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
бакалавра, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
0101 

Педагогічна 
освіта, Диплом 

бакалавра, 
Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

6.090101 
агрономія, 

Диплом 
магістра, 

Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет 
імені Дмитра 

Моторного, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
201 Агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054167, 
виданий 

15.10.2019

4 Агрохімія http://www.tsatu.edu.u
a/rosl/people/klipakov
a-julija-oleksandrivna/ 
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність  
06.01.09 – 
рослинництво. 
Диплом ДК № 054167, 
2019 р. 
Тема дисертації: 
«Продуктивність 
сортів пшениці озимої 
під впливом 
протруйників та 
регулятора росту 
рослин в умовах 
південного Степу 
України»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012492-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: «Роль 
навчальної 
дисципліни агрохімія 
у формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери»

Підпункти 1, 2, 8, 9, 
10, 14, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

95637 Малюк 
Тетяна 
Валеріївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Біологія 
і хімія

6 Ґрунтознавств
о з основами 
геології

http://www.tsatu.edu.u
a/rosl/people/maljuk-
tetjana-valerijivna/ 
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук Спеціальність 
06.01.04 – агрохімія.  
Диплом ДК № 
067243.
Тема дисертації: 
«Оптимізація 
азотного живлення 
інтенсивних 
насаджень груші на 
вегетативних 
підщепах в 
зрошуваних умовах 
півдня України».

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 



00493706/012500-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: «Роль 
навчальної 
дисципліни 
Ґрунтознавство у 
формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери»

Підпункти 1, 2, 8, 14, 
15, 16, 17, 18 зазначені 
у пункті 30 
Ліцензійних умов

165495 Ісакова 
Олена 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Ленінградськи
й Ордена 
Леніна і 
ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1991, 

спеціальність:  
політологія

28 Філософія http://www.tsatu.edu.u
a/shn/people/isakova-
olena-ivanivna/ 
Науковий ступінь: 
Кандидат 
філософських наук. 
Спеціальність 
09.00.03-соціальна 
філософія та 
філософія історії. 
Диплом ДК №007428, 
2000 р.
Тема дисертації: 
«Морально - етичні 
проблеми в російській 
філософії кінця 19 
початку 20 століття».
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, Свідоцтво 12 
СПВ 103648 від 7.04.15 
р.
Тема випускної 
роботи: «Філософія 
освіти: соціально-
філософський аналіз 
предметної галузі»

Підпункти 2, 3, 13, 14, 
15, 16, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

108958 Нінова 
Галина 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

22 Розсадництво http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/ninova-
halyna-vasylivna/ 
Освіта: 
Мелітопольський 
педагогічний інститут. 
Спеціальність  
«Біологія-хімія». 
Кваліфікація -  
вчитель біології і хімії, 
1977 р., Диплом Б-1 № 
633166
Науковий ступінь: 
Кандидат  
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
06.01.07 – 
плодівництво. 
Диплом КН №012667, 
1997 р. 
Тема дисертації: 
«Продуктивність 
елітних маточно-
живцевих насаджень 
кісточкових в степовій 



зоні Півдня України»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012506-20 
від 09.10.20 р.
Тема випускної 
роботи: 
«Упровадження 
сучасних новітніх 
технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни 
«Овочівництво»»
Свідоцтво про участь у 
міжнародній програмі 
МАШАВ "Інтенсивне 
овочівництво в 
захищеному грунті"
Стажування в центрі 
дорадництва 
(Польша). Свідоцтво 
№1599/2008.
Експерт-дорадник. 
Свідоцтво № 23 від 
29.09.2007 р. 

Підпункти 1, 8, 14, 15, 
17, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

219461 Колесніков 
Максим 
Олександров
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

Хімія і 
біологія. 
Іноземна 

мова., Диплом 
спеціаліста, 
ІПОД ДВНЗ 

"Херсонський 
державний 
аграрний 

університет", 
рік закінчення: 

2015, 
спеціальність:  

24 Хімія http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/kolesnikov
-maksym-
oleksandrovych/ 
Друга вища освіта: 
Херсонський 
державний аграрний 
університет. 
Спеціальність 
«Агрономія». 
Кваліфікація – вчений 
агроном, 2015 р. 
Диплом 12 ДСК 
277088
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
03.0.04 – біохімія. 
Диплом ДК 
№020805, 2003 р. 
Тема дисертації: 
«Стан процесів 
переокислення та 
антиоксидантної 
системи організму 
каченят в 
постнатальному 
онтогенезі».

Підвищення 
кваліфікації та 
стажування
НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/002316-17 
24.03.2017 р.
Тема випускної 
роботи: «Роль 
дисципліни 



«Фізіологія рослин» у 
формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього 
фахівця».
Стажування за 
навчальною 
програмою 
«Предпринимательств
о, маркетинг и 
сохранение 
выращенной 
продукции в сельском 
хозяйстве», 
(навчальний центр 
МАТС, Ізраіль, 2016 
р.)
Виробниче 
стажування у ТОВ 
«ВКФ 
«Мелітопольська 
черешня» (16.03.20 – 
03.04.20 р.).

Підпункти 1,2, 3, 8, 
9,10, 14, 16, 18 
зазначені у пункті 30 
Ліцензійних умов

219461 Колесніков 
Максим 
Олександров
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

Хімія і 
біологія. 
Іноземна 

мова., Диплом 
спеціаліста, 
ІПОД ДВНЗ 

"Херсонський 
державний 
аграрний 

університет", 
рік закінчення: 

2015, 
спеціальність:  

24 Біохімія та 
фізіологія 
рослин

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/kolesnikov
-maksym-
oleksandrovych/ 
Друга вища освіта: 
Херсонський 
державний аграрний 
університет. 
Спеціальність 
«Агрономія». 
Кваліфікація – вчений 
агроном, 2015 р. 
Диплом 12 ДСК 
277088
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
03.0.04 – біохімія. 
Диплом ДК 
№020805, 2003 р. 
Тема дисертації: 
«Стан процесів 
переокислення та 
антиоксидантної 
системи організму 
каченят в 
постнатальному 
онтогенезі».

Підвищення 
кваліфікації та 
стажування
НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/002316-17 
24.03.2017 р.
Тема випускної 
роботи: «Роль 
дисципліни 
«Фізіологія рослин» у 
формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього 
фахівця».
Стажування за 
навчальною 
програмою 
«Предпринимательств



о, маркетинг и 
сохранение 
выращенной 
продукции в сельском 
хозяйстве», 
(навчальний центр 
МАТС, Ізраіль, 2016 
р.)
Виробниче 
стажування у ТОВ 
«ВКФ 
«Мелітопольська 
черешня» (16.03.20 – 
03.04.20 р.).

Підпункти 1,2, 3, 8, 
9,10, 14, 16, 18 
зазначені у пункті 30 
Ліцензійних умов

114833 Алексєєва 
Ольга 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

19 Вступ до фаху http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/alekseeva-
olha-mykolaivna/ 
Освіта: Кримський 
сільськогосподарськи
й інститут ім. М.І. 
Калініна. 
Спеціальність 
«Плодоовочівництво і 
виноградарство». 
Кваліфікація - вчений 
агроном, 1977 р.
Диплом Б-1 598552.
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність  
06.01.07 – 
плодівництво. 
Диплом СХ № 010179, 
1987 р.
Тема дисертації: 
«Продуктивность 
персика в 
зависимости  от  
формы крон и схем 
размещения деревьев 
в условиях юга 
Степной зоны УССР».

Підвищення 
кваліфікації та 
стажування
НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/002232-17 
від 24.03.2017 р.
Тема випускної 
роботи: «Підготовка 
науково-
педадогічного 
працівника до 
управління 
інноваційною 
діяльністю студентів в 
процесі вивчення 
дисципліни 
«Плодівництво»».
Стажування у центрі 
дорадництва 
(Польща), 2008 рік. 
Сертифікат № 
1580/2008.
Сертифікат 
Агрошколи 
«Плодівництво» № 
UA. 121216-41. Тема: 
«Догляд за молодими 
насадженнями і 
особливості 



формування плодових 
дерев».
Виробниче 
стажування у ТОВ 
«ВКФ 
«Мелітопольська 
черешня» (16.03.20 – 
03.04.20 р.)

Підпункти 8, 14, 15, 17, 
18 зазначені у пункті 
30 Ліцензійних умов

213816 Тодорова 
Людмила 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
гідрометеорол

огічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  
агрометеороло

гія

17 Агроекологія http://www.tsatu.edu.u
a/rosl/people/todorova
-ljudmyla-
volodymyrivna/
Друга вища освіта: 
Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет.  
Спеціальність 
«Агрономія». 
Кваліфікація - 
агроном, 2016 р., 
Диплом 12 ДСК 
276189
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
06.01.09 – 
рослинництво. 
Диплом ДК № 
051628, 2009 р.
Тема дисертації: 
«Особливості 
вирощування та 
використання 
сильфію 
пронизанолистого в 
умовах Південного 
Степу України».

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Свідоцтво СС 
00493706/002433-17 
№2433 від 24.03.17 р.
Тема випускної 
роботи: «Самостійна 
робота, її організація 
при викладанні 
дисциплін 
«Агроекологія» та 
«Агрометеорологія»».

Підпункти 1, 8, 14, 17, 
18 зазначені у пункті 
30 Ліцензійних умов

213816 Тодорова 
Людмила 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
гідрометеорол

огічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  
агрометеороло

гія

17 Агрометеороло
гія

http://www.tsatu.edu.u
a/rosl/people/todorova
-ljudmyla-
volodymyrivna/
Друга вища освіта: 
Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет.  
Спеціальність 
«Агрономія». 
Кваліфікація - 
агроном, 2016 р., 
Диплом 12 ДСК 



276189
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність 
06.01.09 – 
рослинництво. 
Диплом ДК № 
051628, 2009 р.
Тема дисертації: 
«Особливості 
вирощування та 
використання 
сильфію 
пронизанолистого в 
умовах Південного 
Степу України». 

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Свідоцтво СС 
00493706/002433-17 
№2433 від 24.03.17 р.
Тема випускної 
роботи: «Самостійна 
робота, її організація 
при викладанні 
дисциплін 
«Агроекологія» та 
«Агрометеорологія»».

Підпункти 1, 8, 14, 17, 
18 зазначені у пункті 
30 Ліцензійних умов

132584 Бондаренко 
Павло 
Геннадійови
ч

Асистент, 
Сумісництв
о

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
бакалавра, 

Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

1301 
Агрономія, 

Диплом 
магістра, 

Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет, 
рік закінчення: 

2014, 
спеціальність: 

1301 Агрономія

5 Спеціальне 
плодівництво

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/bondaren
ko-pavlo-henadievych/
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність  
06.01.07-
плодівництво. 
Диплом ДК №056094, 
2020.
 Тема дисертації: 
«Адаптація 
інтенсивної технології 
вирощування черешні 
в зоні південного 
Степу України».

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/002252-17 
24.03.2017
Тема випускної 
роботи: «Сучасні 
підходи до 
ефективного 
використання 
інтерактивних 
технологій в 
навчальному процесі 
дисципліни 
«Виноградарство»»

Підпункти 1, 8, 14, 15, 
17, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов



132584 Бондаренко 
Павло 
Геннадійови
ч

Асистент, 
Сумісництв
о

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
бакалавра, 

Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет, 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

1301 
Агрономія, 

Диплом 
магістра, 

Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет, 
рік закінчення: 

2014, 
спеціальність: 

1301 Агрономія

5 Програмуванн
я врожаю

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/bondaren
ko-pavlo-henadievych/
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук. Спеціальність  
06.01.07-
плодівництво. 
Диплом ДК №056094, 
2020.
 Тема дисертації: 
«Адаптація 
інтенсивної технології 
вирощування черешні 
в зоні південного 
Степу України».

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/002252-17 
24.03.2017
Тема випускної 
роботи: «Сучасні 
підходи до 
ефективного 
використання 
інтерактивних 
технологій в 
навчальному процесі 
дисципліни 
«Виноградарство»»

Підпункти 1, 8, 14, 15, 
17, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

162896 Шлєіна 
Людмила 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова і 
література

17 Українська 
мова за 
професійним 
спрямуванням

http://www.tsatu.edu.u
a/shn/people/shljeina-
ljudmyla-ivanivna/ 

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Стажуваня у Вищій 
Школі Лінгвістичній 
(Ченстохов, 
Республіка Польща) в 
рамках Європейського 
освітнього проекту 
«The innovative 
Methods and 
Technologies of 
Teaching: The Newest 
in the European 
Educational Practice» 
складається з трьох 
модулів (180 год.). 
Сертифікат № КРК 
20/10/06 від 
02.10.2020 р.
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННУ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/002453-17 
від 24.03.2017 р.
Тема випускної 
роботи: «Інноваційні 
підходи у формуванні 
мовної особистості як 



гаранта збереження 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця »

Підпункти 1, 2, 3, 12, 
13, 14, 16, 18 зазначені 
у пункті 30 
Ліцензійних умов

10296 Іванова 
Ірина 
Євгенівна

Декан, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

010103 
Біологія і хімія, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

аграрний 
університет ім. 
В.В. Докучаєва, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

203 
Садівництво та 
виноградарств

о

15 Основи 
наукових 
досліджень у 
плодоовочівни
цтві і 
виноградарстві

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/ivanova-
iryna-jevhenivna 
Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук
Спеціальність 
05.18.03-первинна 
обробка та зберігання 
продуктів 
рослинництва. 
Диплом ДК №033533, 
2005р. 
Тема дисертації: 
«Оцінка сортів 
черешні української 
селекції на 
придатність до 
заморожування,  
зберігання та 
наступної переробки» 

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
• Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Свідоцтво СС 
00493706/007780-18 
від 12.12.2018 р.
Тема випускної 
роботи: «Формування 
професійних 
компетенцій 
викладача в межах 
дисципліни 
«Мікробіологія з 
основами 
вірусології»»

Підпункти 1, 2, 3, 7, 8, 
10, 14, 15, 18 зазначені 
у пункті 30 
Ліцензійних умов

44645 Пащенко 
Юлія 
Петрівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
магістра, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія

14 Біохімія та 
фізіологія 
рослин

http://www.tsatu.edu.u
a/hb/people/paschenko
-julija-petrivna/ 
Освіта: 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний інститут.  
Спеціальність «Хімія і 
біологія». 
Кваліфікація - 
вчитель хімії, біології, 
1998 р., Диплом АР 
10555463
Науковий ступінь: 
Кандидат біологічних 
наук. Спеціальність  – 
03.00.04 – біохімія. 
Диплом ДК № 021252, 
2014 р. 
Тема дисертації: 
«Антиоксидантна 
активність печінки і 
серця гусей за різної 



Е- вітамінної 
забезпеченості»

Підвищення 
кваліфікації та 
стажування
НУБіП України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму, Свідоцтво СС 
00493706/012507-20, 
від 09.10.2020 р. 
Тема випускної 
роботи: «Інноваційно-
технологічні процеси 
при вивченні 
дисциплін хімічного 
циклу»
Міжнародне 
стажування 
педагогічних і 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти I – IV 
рівнів акредитації 
незалежно від форм 
власності та 
підпорядкування: 
«Інтернаціоналізація 
вищої освіти. 
Організація 
навчального процесу 
та інноваційні методи 
навчання у вищих 
навчальних закладах 
Польщі», (Університет 
Collegium Civitas, 
Польща, 2020 р.) 
CERTIFICATE NR 
118/2020, 15.07.2020
Тема випускної 
роботи: «Досвід 
України в області 
інтернаціоналізації, 
сприятливі фактори 
та обмеження в 
контексті аграрних 
закладів вищої 
освіти».
Виробниче 
стажування у ТОВ 
«ВКФ 
«Мелітопольська 
черешня» (16.03.20 – 
03.04.20 р.)

Підпункти 1, 2, 3, 8, 
14, 18 зазначені у 
пункті 30 Ліцензійних 
умов

57807 Яцух Олег 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

16 Безпека 
життєдіяльност
і та основи 
охорони праці

http://www.tsatu.edu.u
a/opbzh/people/jacuh-
oleh-vasylovych-2/ 
Освіта: Таврійська 
державна 
агротехнічна 
академія. 
Спеціальність 
«Механізація 
сільського 
господарства». 
Кваліфікація - 
«Інженер-механік», 
1996 р., Диплом ЛД 
002922
Національний 
університет 
цивільного захисту 
України. Кваліфікація 
- інженер з охорони 
праці, 2015 р.



Науковий ступінь: 
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук
Спеціальність 05.18.03 
– первинна обробка і 
зберігання продуктів 
рослинництва. 
Диплом ДК №035371.
Тема дисертації: 
«Зберігання яблук 
сортів Ренет 
Симиренка, Голден 
Делішес та Кримське 
зимове, оброблених 
розчином хлориду 
кальцію після 
збирання, в степовій 
зоні Криму»

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
НУБіП України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму, Свідоцтво 
СС00493706/011433-
20 від 28.02.2020.
Тема випускної 
роботи: «Самостійна 
робота здобувачів 
вищої освіти під час 
вивчення дисципліни 
«Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони 
праці» і «виробнича 
санітарія» як 
ефективна форма 
підготовки фахівців з 
цивільної безпеки»

Підпункти 1, 2, 8, 10, 
12, 13, 14, 15, 18 
зазначені у пункті 30 
Ліцензійних умов

 
 

  
 
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

РН 07, РН 08, РН 
09, РН 12, РН 17

Рослинництво Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття), наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), екзамен.



самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

РН 04, РН 07, РН 
08, РН 09, РН 10, 
РН 11, РН 12, РН 17

Спеціальне 
плодівництво

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), науково-дослідна 
робота здобувачів.

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік.

РН 03, РН 12, РН 16 Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(практичні заняття), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), екзамен.

РН 04, РН 07, РН 
08, РН 09, РН 11, РН 
13, РН 17

Загальне 
плодівництво

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), науково-дослідна 
робота здобувачів.

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік, 
екзамен

РН 06, РН 07, РН 11 Агрохімія Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття), наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), екзамен.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань),науково-дослідна 
робота здобувачів.

РН 04, РН 06, РН 
09, РН 11.

Ґрунтознавство з 
основами геології

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття), наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань) .

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік, 
екзамен

РН 07, РН 09, РН 14 Агрофармакологія Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік.

РН 04, РН 07, РН 
08, РН 09, РН 12, РН 
13, РН 17

Виноградарство і 
ампелографія

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік, 
екзамен

РН 04, РН 07, РН 
08, РН 09, РН 14, 
РН 17

Овочівництво Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 



навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

диференційований залік, 
екзамен.

РН 06, РН 08, РН 14 Фітопатологія з 
основами 
сільськогосподарської 
вірусології

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік.

РН 09, РН 11, РН 13 Землеробство з 
основами гербології 

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття), наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік, 
екзамен.

РН 07, РН 08, РН 12, 
РН17

Розсадництво Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), науково-дослідна 
робота здобувачів

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), екзамен.

РН 08, РН 10, РН 11, Програмування Словесний метод (лекція, Поточний контроль (експрес 



РН 15. врожаю дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік.

РН 08, РН 09, РН 11, 
РН 15, РН 17

Технологія зберігання 
та первинна обробка 
плодоовочевої 
продукції

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), екзамен.

РН 07, РН 08, РН 
09, РН 12, РН 14

Селекція та 
насінництво плодових 
та овочевих культур

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), екзамен.

РН 08, РН 09, РН 
14, РН 15, РН 17

Стандартизація та 
управління якістю 
плодоовочевої 
продукції

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(практичні заняття), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), екзамен.



РН 06, РН 09, РН 14 Ентомологія Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік.

РН 02, РН 04, РН 
08, РН 09, РН 10, 
РН 11, РН 13, РН 16, 
РН 17

Виробнича практика Виробнича практика 
передбачена навчальним 
планом, проводяться із 
врахуванням вимог 
студентоцентрованого 
підходу та принципів 
академічної свободи та може 
включати в залежності від 
запитів здобувачів вищої 
освіти, ступеня їх 
попередньої підготовки та 
інших умов – інструктаж, 
спостереження, 
демонстрації, вирішення 
виробничих завдань з 
навчально-орієнтованим 
змістом освітнього 
компоненту, порівняння, 
дискусії, елементи 
дистанційного навчання на 
основі освітнього порталу, 
тощо.

Після проходження 
виробничої практики 
студенти подають 
письмовий звіт, який 
захищається перед комісією.

РН 01, РН 02, РН 03, 
РН 05

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(практичні заняття), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
здобувачів

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
тощо), екзамен

РН01, РН02, РН03 Філософія Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(практичні заняття), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
здобувачів

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
тощо), екзамен

РН 02, РН 03, РН 05 Іноземна мова (за Практичний метод Поточний контроль (експрес 



фаховим 
спрямуванням)

(практичні заняття), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота.

опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
тощо), диференційований 
залік.

РН 06, РН 08 Вища математика Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
тощо), екзамен.

РН 02, РН 04, РН 
08, РН 09, РН 10, 
РН 11, РН 15

Комплексна курсова 
робота з 
плодоовочівництва

Самостійна робота 
(виконання завдань 
курсової роботи).

Виконання курсової роботи 
входить до обов'язкових 
елементів контролю знань 
та умінь студентів за 
модульнорейтинговою 
системою навчання. Курсова 
робота зараховується з 
урахуванням результатів 
співбесіди з виконавцем 
(захисту) і оцінюється в 
інтервалі від 60 до 100 балів.

РН 06, РН 07, РН 10 Ботаніка Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
тощо), диференційований 
залік, екзамен.

РН 01, РН 02, РН 04, 
РН 08, РН 10

Вступ до фаху Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
тощо), диференційований 
залік.



літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 06, РН 09, РН 11, 
РН 15, РН 17

Агрометеорологія Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань, тощо), екзамен.

РН 06, РН 09, РН 11, 
РН 15

Агроекологія Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань, тощо), 
диференційований залік.

РН 06, РН 07, РН 08 Генетика Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань на лабораторному 
обладнанні тощо), екзамен.



завдань).
РН 07, РН 08, РН 10 Біохімія та фізіологія 

рослин
Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань на лабораторному 
обладнанні тощо), 
диференційований залік., 
екзамен.

РН 04, РН 05, РН 
08, РН 09, РН 10.

Основи наукових 
досліджень у 
плодоовочівництві і 
виноградарстві

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття), наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, відеометод у 
сполученні з 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання завдань), 
науково-дослідна робота 
здобувачів.

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік.

РН 04, РН 07, РН 
08, РН 09, РН 11, РН 
12, РН 14, РН 17

Овочівництво 
закритого ґрунту

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань), науково-дослідна 
робота здобувачів.

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), 
диференційований залік, 
екзамен.

РН 04, РН 10, РН 11, 
РН 12, РН 13, РН 15, 
РН 16

Проектування 
технологічних 
процесів в 
плодоовочівництві і 
виноградарстві

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), екзамен



новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

РН 06, РН 08, РН 10 Хімія Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою,конспектування
, тезування, анотування 
тощо), відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань на лабораторному 
обладнанні тощо), 
диференційований залік, 
екзамен.

РН 07, РН 08, РН 
09, РН 17

Інтегрований захист 
рослин

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда), 
практичний метод 
(лабораторні заняття, 
розрахункові роботи), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій), робота з 
навчально-методичною 
літературою, 
конспектування, тезування, 
анотування тощо), 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Поточний контроль (експрес 
опитування, усне 
опитування, поточний 
письмовий контроль тощо), 
підсумковий модульний 
контроль (тестування, 
розв'язання практичних 
завдань тощо), екзамен

 


