
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: -  

2. Назва: Вступ до фаху 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Кучерова А.В., 

старший викладач; 

9. Результати навчання: Оволодіння основами знань професійної діяльності фахівця зі 

спеціальності “Агрономія”, засвоєння основних концепцій,  історії розвитку та сучасного 

стану наукових знань в агрономічної науці; 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: -  
12. Зміст курсу: Поняття про агрономію. Область професійної діяльності. Об’єкти 

професійної діяльності. Види професійної діяльності. Задачі професійної діяльності. 

Вимоги до результатів засвоєння програми. Структура програми підготовки фахівця за 

спеціальністю «Агрономія». Система Вищої освіти в Україні. Інформаційні ресурси. 

Формування наукових основ агрономії в ХVІІІ–ХІХ  століттях. Розвиток агрономічних 

знань в XX-ХХІ столітті. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу 

України на сучасному етапі 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А.Вергунов. - К.: 

Аграрна наука,2006. – Кн.12. – 492с. 

2. Землеробство України: від праслов’ян через події ХІХ і ХХ століть до наших днів / 

[Зубець М.В.,  Вергунов В.А. , Власов В.І. та ін.] - К.: Аграрна наука,2005. – Т.1. – 280с. 

3. Примак І. Д. Введення до спеціальності: навч. посіб. / [І. Д. Примак, Л.А. Козак, О.І. 

Примак та ін.]. –К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. 

4. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи / [Примак І.Д., Вергунов 

В.А., Рошко В.Г.  та ін]; за ред. І.Д. Примака. – Біла Церква, 2004. – 304с. 

5. Становлення і розвиток аграрної освіти та науки в Україні (з найдавніших часів до 

сьогодення) / [Мельничук Д.О., Зубець М.В., Беренштейн Л.Ю. та ін.]. – К.: НАУ, 2004. –

244 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

30 год. лекцій, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів; 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

 Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування; 

16. Мова викладання: українська. 

 

В.о. завідувача кафедри                                             С.С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code. 

2. Title. Introduction to Specialty. 

3. Type.  The normative.  

4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level. 

5. Academic year. I. 

6. Semester. I. 

7. Credits. 3. 

8. Lecturer name, academic degree and position. Kucherova A.V., senior Lecturer 

9. Results of studies. Mastering the basics knowledge of professional activity in the specialty 

Agronomy, assimilation of basic concepts, history of development and current state of scientific 

knowledge in agronomic science. 

10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, Independent work,  students individual work 

11. Mandatory previous educational disciplines. - 

12. Contents. The concept of agronomy. The area of professional activity. Objects of 

professional activity. Types of professional activity. Requirements for the results of program. 

The structure of degree programs for the specialty Agronomy. The higher education system in 

Ukraine. Informational resources. Formation of scientific bases in agronomy before the 20th 

century. The development of agronomic knowledge in the 20-21 centuries. State and prospects 

for the agriculture development in Ukraine. 

13. Recommended literature 

1. Verhunov V.A. Essays on the History of agricultural science, education and technology / 

V.A.Verhunov. - K .: Agricultural Science, 2006. - Kn.12. - 492p. 

2. Agriculture of Ukraine from the Slavs period through the events of the nineteenth and 

twentieth centuries to the present day / [M.V. Zubec, V.A. Verhunov , Vlasov V.I. et al.] - C .: 

Agricultural Science, 2005. - Vol.1. - 280p. 

3. Prymak I.D. Introduction to Specialty: teach. guidances. / [I. D. Primack, L.A. Kozak, A.I. 

Primack et al.]. K .: Center of educational literature, 2009. - 392 p. 

4. Systems of Agriculture: history of development and scientific basis / [Prymak I.D., Verhunov 

V.A., V.G. Rosca etc]; Ed. I.D. Prymak. - Bila Tzerkva, 2004. - S. 3-304. 

5. Formation and development of agricultural education and science in Ukraine (from ancient 

times to the present) / [Melnychuk D.O, Zubec M.V., Berenshteyn L.Y. etc.]. - K .: NAU, 2004. 

-244 p. 

14. Planned activities and teaching methods 

30 hours Lectures, 60 h. Independent work. Together - 90 hours. Methods: interactive lectures, 

elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, use of 

multimedia tools. 

15. Evaluation methods and criteria. 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test : test, at the end of the 1 th semester. 

Current control (100 points): testing, survey, report preparation. 

16. Teaching language. Ukrainian. 

 

 

Acting department head                                                      S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


