
ГАРАНТ З ПІДГОТОВКИ PgD  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 «АГРОНОМІЯ» 
 

 

Гарант освітньо-наукової програми, 

доктор сільськогосподарських наук, професор  

КАРПУК ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА 
 

Тип диплома та обсяг 

програми зі спеціальності 

201 «Агрономія» 

Диплом доктора філософії, 

4 академічних роки,  

40 кредитів ЄКТС. 

Ліцензія Наказ Міністерства освіти 

і науки України від  

08 липня 2016 року № 816. 

Рівень програми QF for EHEA – 3 цикли; 

EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень. 
 
 

Мета програми.  

Забезпечити, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і 

науково-педагогічних кадрів у сфері рослинництва, шляхом здобуття 

ними компетентностей, достатніх для виконання наукових досліджень, 

результати яких мають наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертацій. 

 Орієнтація програми.  

Теоретичні, методичні та практичні засади удосконалення виробничої 

діяльності в галузі рослинництва, з метою отримання економічно 

обґрунтованої, екологічно чистої конкурентоспроможної рослинницької 

продукції за удосконалення елементів технології вирощування 

сільськогосподарських культур.  

Особливості програми. 

Реалізується з використанням сучасних методів і технологій 

вирощування продукції рослинництва, за умов передбачення та 

управління ростовими процесами рослин, керування формуванням 

продуктивності та якісними показниками вирощеної продукції у 

конкретних екологічних умовах з урахуванням усіх складових 

компонентів, у тому числі, біології конкретної культури. 



ГАРАНТ З ПІДГОТОВКИ PgD  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 «АГРОНОМІЯ» 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: РОСЛИННИЦТВО 
 

 

Гарант освітньо-наукової програми, 

доктор сільськогосподарських наук, професор  

ВАХНІЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 
 

Тип диплома та обсяг 

програми зі спеціальності 

201 «Агрономія» 

Диплом доктора 

філософії, 4 академічних 

роки,  

40 кредитів ЄКТС. 

Ліцензія Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 

08 липня 2016 року № 816. 

Рівень програми QF for EHEA – 3 цикли; 

EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень. 

 

Мета програми.  

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів спеціальності 

«Агрономія» шляхом здобуття ними компетентностей та підвищення 

особистої конкурентоспроможності, достатніх для виконання 

оригінальних наукових досліджень, які мають теоретичне та практичне 

значення для аграрного виробництва. 
 

Орієнтація програми.  

Теоретичні, методичні та організаційні засади удосконалення 

практичної підготовки спеціалістів у галузі рослинництва, забезпечення 

розвитку аграрного сектору, формування соціально-відповідальної 

політики, встановлення зв’язків між агротехнічними моделями 

вирощування культур з технологією, що застосовується у виробництві, 

обґрунтування економічної та енергетичної ефективності розроблених 

моделей. 
 

Особливості програми. 

Реалізується з використанням методів математичного, інформаційного 

та імітаційного моделювання, потребує глибоких теоретичних знань та 

навичок у створенні моделей об’єктів і процесів у аграрній сфері із 

використанням дисперсійного, регресійного та кореляційного аналізу. 



ГАРАНТ З ПІДГОТОВКИ PgD  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 «АГРОНОМІЯ» 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО 
 

 

Гарант освітньо-наукової програми, 

доктор сільськогосподарських наук, професор  

БУРДЕНЮК-ТАРАСЕВИЧ ЛАРИСА 

АНТОНІВНА 
 

Тип диплома та обсяг 

програми зі спеціальності 

201 «Агрономія» 

Диплом доктора 

філософії, 4 академічних 

роки,  

40 кредитів ЄКТС. 

Ліцензія Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 

08 липня 2016 року № 816. 

Рівень програми QF for EHEA – 3 цикли; 

EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень. 

 

Мета програми. 

Забезпечити, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і науково-

педагогічних кадрів у сфері селекції і насінництва сільськогосподарських 

культур шляхом здобуття ними компетентних наукових досліджень, 

результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а 

також їх підтримку під час підготовки та захисту дисертації. 
 

Орієнтація програми. 

Теоретичні, методичні та організаційні засади удосконалення практичної 

діяльності в сфері селекції і насінництва сільськогосподарських культур 

(розроблення методів створення вихідного матеріалу, сортів і гібридів), а 

також методів їх відтворення, технологій виробництва насіння та садивного 

матеріалу. Фундаментальні та прикладні дослідження з питань реалізації 

генетичного потенціалу продуктивності рослин, створення та розмноження 

вихідних форм, сортів і гібридів стійких проти біотичних та абіотичних 

стресових чинників середовища, придатних до вирощування за інтенсивними 

технологіями. Вивчення продуктивних властивостей і посівних якостей 

насіння та якостей садивного матеріалу, залежно від генотипу та умов 

навколишнього середовища. 
 

Особливості програми. 

Реалізується з використанням методів математичного, інформаційного та 

імітаційного моделювання, потребує глибоких теоретичних знань та навичок 

під час створення моделей об’єктів і процесів у сфері селекції та насінництва.  



ГАРАНТ З ПІДГОТОВКИ PgD  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 «АГРОНОМІЯ» 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО 
 

 

Гарант освітньо-наукової програми, 

доктор сільськогосподарських наук, професор  

ПРИМАК ІВАН ДМИТРОВИЧ 
 

Тип диплома та обсяг 

програми зі спеціальності 

201 «Агрономія» 

Диплом доктора філософії, 

4 академічних роки,  

40 кредитів ЄКТС. 

Ліцензія Наказ Міністерства освіти 

і науки України від  

08 липня 2016 року № 816. 

Рівень програми QF for EHEA – 3 цикли; 

EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень. 
 
 

Мета програми. 

Забезпечити, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і 

науково педагогічних кадрів у сфері землеробства шляхом здобуття ними 

компетентностей, достатніх для виконання наукових досліджень, 

результати яких мають наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення, а також їх підтримку під час підготовки та захисті дисертацій. 

Орієнтація програми. 

Теоретичні, методичні та практичні засади удосконалення виробничої 

діяльності в землеробській галузі з метою отримання економічно 

обґрунтованої, екологічно чистої конкурентноспроможності рослинницької 

продукції, за одночасного відтворення родючості ґрунту і збереження 

ландшафтів. 

Особливості програми. 

Реалізується з використанням сучасних методів і технологій 

виробництва рослинницької продукції за їх адаптації до різних природних 

і соціальних умов, з урахуванням відповідності агротехнічних вимог 

сільськогосподарських культур ландшафтним та агроландшафтним 

умовам. 


