
 

Зміни до освітньо-професійної програми «Агроінженерія» початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти 2021 року набору 

Освітні програми  

факультету 

Які зміни було 

внесено у базовий 

проєкт ОП (порівняно 

з ОП  

2020 р) 

Зміни запропоновані, стейкхолдерами 

(студентами, роботодавцями, іншими 

стейкхолдерами) до ОП 2021 

Як враховано 

(чому не 

враховано) / 

документ 

Рішення по ОП щодо 

фундаментальної 

складової підготовки (суть 

та номер протоколу 

засідання вченої ради 

факультету) 

208 Агроінженерія 

Кількість і розмір 

освітніх компонент 

ОПП 

Оновлено та оптимізовано кількість і розмір освітніх 

компонент ОПП згідно вимог кратності 5,0 кредитів. 

Відділ якості освіти, ліцензування та акредитації 

Враховано / 

профіль ОПП і 

навчальний 

план 

У зв'язку із 

переглядом та 

значними змінами 

щодо освітніх 

компонент ОПП 

фундаментальна 

складова представ-

лена освітніми 

компонентами 

«Основи вищої 

математики», 

«Фізика», «Основи 

нарисної геометрії та 

комп’ютерної 

техніки» та «Хімія та 

паливно-мастильні 

матеріали» - всього 

20,0 кредитів ЄКТС. 

Рішення вченої ради 

ІТФ – «визнати 

належний рівень 

достатності та 

відповідності 

фундаментальної 

підготовки, 

передбаченої ОПП, 

для досягнення 

програмних 

результатів навчання» 

Протокол №10 від 

12.04.2021 року 

Оновлення освітньо-

професійної програми 

Перерозподіл та закріплення за освітніми 

компонентами програмних результатів навчання та 

кредитний розподіл між ними.  Гарант, робоча група 

освітньо-професійної програми 

Враховано / 

профіль ОПП 

та НП 

Кореляція ПРН із 

освітніми 

компонентами та 

змістовною частиною 

освітніх компонент 

ОПП, цілями та 

унікальністю ОПП 

Проведено  аналіз та узгодження в частині кореляції 

ПРН із освітніми компонентами та змістовною 

частиною освітніх компонент ОП, цілями та 

унікальністю ОП. Гарант, робоча група освітньо-

професійної програми 

Враховано / 

профіль ОПП 

Структура варіативної 

вибіркової складової 

ОПП 

Для індивідуалізації траєкторії навчання 

вдосконалено систему вибору освітніх компонент. 

Вибір блоками замінено вибором із  переліку 

доступних до вибору дисциплін згідно додатку ОПП.  

Відділ якості освіти, ліцензування та акредитації  

Враховано / 

профіль ОПП  

Вибірковий блок 

освітніх 

компонент  ОПП 

Розширено вибірковий блок освітніх компонент 

ОПП. 

 Гарант, робоча група освітньо-професійної 

програми 

Враховано / 

профіль ОПП 

та НП 

Структурно-логічна 

схема освітньо-

професійної програми 

Побудовано  структурно-логічну схему та логічний 

взаємозв’язок між освітніми компонентами ОПП. 

Гарант, робоча група освітньо-професійної програми 

Враховано / 

профіль ОПП 

Наповнення освітніх 

компонент ОПП щодо 

унікальності ОПП 

Буде враховано при підготовці РНП (силабусів) та 

навчальних матеріалів з дисциплін 

«Сільськогосподарська техніка» та «Цифрові 

технології в АПК». Стейкхолдери роботодавці 

Враховано / 

РНП (силабус), 

лекції, 

практичні 

заняття 
 


