
Освітня програма «Агрономія»
зі спеціальності 201 «Агрономія»

1- Загальна інформація
Повна назва 
вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Кафедра агротехнологій та грунтознавства

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації 
мовою оригіналу

Магістр агрономії 

Офіційна назва 
освітньої 
програми

Агрономія

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України; Україна

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, ,,Спеціаліст”
Мова(и) 
викладання

українська

Термін дії 
освітньої 
програми

2017-2018 рр.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми
Перелік компонент ОП

Код н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма підсумк.
контролю

Обов’язкові компоненти ОП
ЗПО1 Якість грунтів та їх оцінка 4 екзамен
ЗПО2 Грунтові експертизи 5 екзамен
ЗПО3 Охорона і відновлення родючості грунтів 6 екзамен
ЗПО4 Дипломування 20 залік, залік 
ППО1 Класифікація і номенклатура грунтів 6       екзамен
ППО2 Нормативна та експертна оцінка земель 7       екзамен
ППО3 Грунтові інформаційні системи 4 залік
ППО4 Бонітування грунтів та оцінювання земель 5 залік

Виробничо-наукова практика 9 захист
Випускова кваліфікаційна робота (дипломна 
робота)

захист

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 66
Вибіркові компоненти ОП *

ЗПВ1 Палеогрунтознавство та еволюція грунтів / 
Методологія та організація наукових досліджень

7,5
екзамен

ЗПВ2 Технологія агровиробництва / Методологія 4,5 залік



інноваційних досліджень і діагностика грунтів
ППВ1 Землекористування та землеустрій / Основи 

нано- та мікроструктурованої організації грунтів
4 залік

ППВ2 Екологічні проблеми агрохімії / Моделі водної 
ерозії грунтів

5 екзамен

ППВ3 Агроконсалтинг / ЦМР в грунтознавстві 3 екзамен
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Випускна атестація проводиться на основі оцінювання результатів навчання

та  рівня сформованості  необхідних компетентностей.  Атестація  здійснюється

атестаційною  комісією,  до  складу  якої  можуть  включатися  представники

роботодавців  та  їх  об’єднань,  відкрито  і  гласно  у  формі  публічного  захисту

випускної кваліфікаційної роботи. Процедура перевірки на плагіат визначається

ВНЗ. Порядок та вимоги до оприлюднення визначаються ВНЗ.

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 201 «Агрономія»,

здійснена у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи, завершується

видачею документу встановленого зразка про присудження ступеню магістра із

присвоєнням кваліфікації: Магістр агрономії. 


