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Шановні абітурієнти! 
 

 Ви розумно обрали один із найстаріших аграрних 
навчальних закладів України. Заснований у 1828 році, 
він зробив значний внесок у вітчизняну освіту, науку, 
виховав цілу плеяду відомих спеціалістів, керівників, 
учених. Майже два століття мінялися форми 
економічних, політичних відносин, змінювався статус 
країни, а наш коледж  також упевнено дивиться у 
майбутнє, бере активну участь в позитивному 
перетворенні суспільства, перебудові аграрної галузі й 
радує багатьох і багатьох своїми успіхами, унікальними 
традиціями, передовими новаціями й перспективними 
пріоритетами розвитку! 

Тисячі і тисячі випускників коледжу несуть трудову 
естафету поколінь, зміцнюють авторитет, примножують 
славу й визнання навчального закладу не тільки в 
Україні, але й за її межами. 

У нас немає сумніву в тому, що ви активно 
продовжите ці традиції, станете активними і 
повноправними  учасниками інноваційних процесів, 
гідними громадянами своєї країни. Коледж стане для вас 
другою рідною оселею, надасть усі свої можливості для 
новітніх технологій навчання і виховання, оточить вас 
увагою і турботою, дасть реальну путівку у майбутнє 
самостійне життя.  

Ми віримо у вас, у те, що ви привнесете нові 
надбання, віддасте себе служінню вітчизні, 
українському народові. 

Вітаємо вас і бажаємо великих творчих успіхів і 
досягнень на шляху отримання знань! 
 
З вдячністю і повагою за ваш вибір, 
директор коледжу, кандидат економічних наук, 
заслужений працівник освіти України      
 

В.М. Соченко 
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Коротка історична довідка 
 

Кримський  агропромисловий коледж засновано у 
1828 р. при Нікітському ботанічному саду (м. Ялта, АР 
Крим) як Магарацьке училище виноградарства і 
виноробства.  Цей навчальний заклад має багату 
історію, що налічує декілька етапів: Нікітський — 102 
р. (1828-1930),  Ялтинський — 34 р. (1930-1964), 
сучасний – 49 р. (1964-2013 ). 

У 1868 р. Магарацьке училище об’єднується з 
Нікітським училищем садівництва Нікітського 
ботанічного саду і створюється Нікітське училище 
садівництва і виноробства. Нікітське училище у 1924 р. 
реорганізується у Кримський с.-г. технікум південних 
спеціальних культур, який у 1930 р. переводиться до 
міста Ялти. 

У 1964 р. технікум переводиться із Ялти у  с. 
Маленьке, що розташоване на відстані 20 км від 
Сімферополя, і реорганізується у радгосп-технікум. На 
базі радгоспу-технікуму у 1993 р. створюється 
Кримський  агропромисловий коледж. 

Згідно наказу Мінагрополітики України  від 
16.07.2002 р. № 198 коледж увійшов до структури 
Кримського державного агротехнологічного 
університету. 

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28.07.2004 р. № 517-р «Про утворення 
Південного філіалу «Кримський агротехнологічний 
університет» Національного аграрного університету» та 
наказу НАУ від 05.01.2005 року №4 коледж став 
відокремленим структурним підрозділом 
Національного аграрного університету. 

Відповідно до наказу ректора від 15.12.2008 р. № 
827 на виконання Постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.10.2008 р. № 945 «Питання 
Національного аграрного університету» коледж було 
перейменовано у Відокремлений підрозділ 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Кримський 
агропромисловий коледж». 

Коледж проводить підготовку бакалаврів і 
молодших спеціалістів агрономічного напрямку, які 
спеціалізуються на плодоовочівництві, виноградарстві, 
захисті рослин,  а також бакалаврів і молодших 
спеціалістів з бухгалтерського обліку та оціночної 
діяльності. 
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Міжнародне співробітництво 
 

Міжнародну діяльність у коледжі розпочато з 
1970 року за такими напрямами: організація 
міжнародних конференцій на базі навчального закладу, 
участь у міжнародних конференціях викладачів, 
встановлення партнерських стосунків з профільними 
вищими навчальними закладами. 

За цей період викладачі  й студенти з метою 
обміну досвідом, участі у спільних практичних заходах 
відвідали сільськогосподарські заклади Угорщини, 
Болгарії, Чехії, Канада, Сполучених штатів Америки. 
На базі коледжу пройшло п’ять Міжнародних проектів, 
організованих Асоціацією фермерів Автономної 
Республіки Крим: 

- аграрний маркетинг в Україні (за сприяння 
USAID, США); 

- сучасні технології зберігання с.-г. продукції (за 
сприяння USAID, США); 

- технології пакування продукції (Petryzalek, 
Швейцарія) 

- семінар щодо використання бізнес-моделі 
фермерського господарства (Informica, США). 

З 2006 року розпочалася ознайомлювальна 
практика студентів у сільськогосподарській школі 
Fachhochschule, (м. Соєст, Німеччина).  

З 2008 року в рамках співробітництва  з Доходно-
Овочівницькою спілкою Баден-Вюртенберга (LVEO), 
організацією «АграрКонтакт Інтернаціонал» (АКІ) 
студенти коледжу проходять навчальну практику у 
фермерських господарствах Німеччини. 

Сьогодні  навчальний заклад плідно співпрацює з 
Кишинівським національним коледжем виноградарства 
і виноробства (Молдавія), Асоціацією фермерських 
господарств Німеччини «Аграрконтакт 
Інтернаціональ», Прасковейським 
сільськогосподарським технікумом (Росія), Вищим 
училищем агробізнесу і розвитку регіонів Інституту 
землеробства і насіннєзнавства «Образцов чіфлік» 
(Болгарія, м. Русе), Центральним інститутом  
спостереження і контролю в сільському господарстві 
(Чехія, м. Брно). 

Викладачі та студенти навчального закладу 
задіяні у міжнародних проектах: 
- RITA/STP-Study Tours to Poland «Принципи 

якісного управління  і підтримки дій для 
європейської інтеграції в Криму»; 

- BRITISH COUNCIL  «Школа здорового способу  
життя»; 

- Німецько-швейцарський проект FIBL «Органічне 
землеробство в Україні». 
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Бібліотека 
 

Головним завданням бібліотеки коледжу є якісне забезпечення підручниками, навчальними 
посібниками, додатковою та художньою літературою викладачів та студентів коледжу. Мета 
роботи бібліотеки: залучити кожного студента до користування усіма досягненнями культури та 
інформаційними ресурсами, які знаходяться у фонді.  

Бібліотечний фонд нараховує біля 54 тисяч примірників, у т.ч. 44 тисячі книг, 10 тисяч 
примірників журналів за фахом. Щорічно коледж одержує біля 30 назв журналів, біля 10 назв газет.  

Інформація про ресурси бібліотеки (бібліографічні покажчики, списки нової літератури, огляд 
журналів за спеціальностями) знаходиться у локальній мережі коледжу. Бібліотека має 
комп’ютерне забезпечення, встановлено бібліотечну програму «Ірбіс», за допомогою якої 
налагоджений аналітичний розпис періодичних видань за пріоритетними напрямами. Читачі мають 

можливість використовувати ресурси мережі Інтернет 
для пошуку інформації в електронному виді з 
навчальною метою.  

Фонд електронної бібліотеки коледжу нараховує 
біля 200 документів, у т.ч. електронні підручники та 
навчальні посібники, лекції та практичні завдання з 
усіх дисциплін, методичні розробки викладачів 
коледжу. 

Завданням бібліотеки коледжу є задоволення 
інформаційних потреб, пов’язаних з навчальною та 
науково-дослідною діяльністю студентів та викладачів. 

 
 
Інформаційне та телекомунікаційне забезпечення 
 

Комп'ютеризація навчального процесу в коледжі є одним з головних напрямів вдосконалення 
якості підготовки фахівців. Обладнано 5 комп'ютерних аудиторій, більше 100 робочих місць. 60 
комп'ютерів об'єднано локальною мережею і підключено до Internet.  
Створена мультимедійна лабораторія, обладнаний інформаційно-видавничий центр, в бібліотеці 
функціонує автоматизована інформаційна система ІРБІС. Парк комп'ютерів постійно оновлюються 
машинами нового покоління. 

У коледжі створені та постійно оновлюються інформаційні ресурси: 
• сайт коледжу (http://nubip.edu.ua/node/1261), який містить інформацію про навчальний 

заклад, відображує події його багатогранного життя 
• електронний читальний зал 

(http://www.aic-crimea.narod.ru), що забезпечує 
студентів навчальними та методичними матеріалами 

Створення у 2013 році на всій території коледжу 
WiFi-зони з вільним доступом до локальної мережі та 
Internet підіймає інформаційно-комунікаційне 
забезпечення на новий рівень, створюючи нові 
можливості для впровадження інноваційних 
інтерактивних технологій навчання. 

http://nubip.edu.ua/node/1261
http://www.aic-crimea.narod.ru
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Студентське самоврядування 
 
 Студентське самоврядування – це школа виховання лідерів, які набувають не тільки ділових 
та управлінських якостей, разом з тим, формуються професійні та соціальні компетентності, творчі 
та наукові здібності. Майбутнім спеціалістам, надається можливість для самовдосконалення і 
самореалізації. Представники студентської організації є членами педагогічної ради, 
адміністративної ради, науково-методичної ради коледжу. 

Студенти беруть активну участь у розробці й ухваленні управлінських рішень, що 
визначають життя коледжу, допомагають реалізуватися молоді у різних видах соціально-значущої 
діяльності. Основним змістом діяльності студентської організації є реалізація проектів «Спорт і 
здоров'я», «Культура і творчість», «Наука», «Суспільно-корисна діяльність». Організаторами 
заходів є самі студенти, об'єднані у творчі групи. 

Студентська організація включає Студентську профспілкову організацію, студентський 
Науковий центр, у структурі якого Студентський науковий клуб «Інтелектуал»,  Студентське 
наукове товариство. Працюють прес-центр, відео клуб,  університет здоров'я, «Школа лідера». 

Основні завдання студентського самоврядування: 
- активізація навчально-пізнавальної роботи; 
- розвиток і реалізація творчих здібностей; 
- стимулювання зацікавленості студентів до підвищення свого інтелектуального рівня; 
- підвищення рівня професійної підготовки. 
- організація і проведення інтелектуальних конкурсів на різних рівнях «Студент року», 

«Кращий студент року НУБіП України», 
«Найрозумніший» тощо; 

- розробка завдань для інтелектуальних 
конкурсів; 

- підведення підсумків, внесення пропозицій 
щодо матеріального та морального заохочення 
переможців. 

- організація роботи студентів у наукових 
осередках; 

- організація і проведення студентських 
наукових конференцій, семінарів, круглих столів; 

- науково-інформаційна та видавнича 
діяльність; 

- налагодження зв’язків з установами, 
організаціями та підприємствами. 
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Художні і творчі колективи 
 
У коледжі створені необхідні умови для 

всебічного розвитку особистості студента. Основна 
увага приділяється формуванню національної 
самосвідомості, гуманістичної спрямованості, 
громадської активності молодого покоління, соціальної 
компетентності, підготовці до сучасних умов життя і 
праці. В організації виховної, культурно-масової роботи 
використовуються матеріали народного музею, 
етнографічної експозиції, виставки творчості 
викладачів і студентів. 

Свої творчі здібності й таланти студенти 
розвивають у клубах художньої творчості: «Гармонія»,  
«Червона калина»,  «Чарівна скрипка», «Dans line»,  
«Best boys»,  «Віват», у клубах за  інтересами та 46 
предметних гуртках. 

Щорічно студенти беруть участь у зльотах 
іменних стипендіатів і відмінників навчання, конкурсах 
«Кращий студент року –  «Тобі, Україно, наші знання і 
таланти!»», «Кращий студент НУБіП України», 
конкурсах відео робіт «Якби я був...», де посідають 
призові місця. Художній колектив коледжу 
неодноразово ставав переможцем огляду талантів 
«Софійські зорі», «Голосіївська весна». 

 
 

Спортивні бази та секції 
 

Велика увага приділяється у коледжі спортивній 
роботі та фізичному вихованню. Для цього створені 
необхідні умови: спортивна база навчального закладу 
визнана кращою в регіоні. Студенти і викладачі 
займаються у спортивному залі, що має необхідне 
устаткування, на стадіоні з синтетичним покриттям, у 
тренажерному залі. У секціях з волейболу, баскетболу, 
міні футболу, легкої атлетики, гімнастики, настільного 
тенісу, ритмічної гімнастики підвищують свою 
спортивну майстерність більше 300 студентів. Юні 
спортсмени беруть участь у районних, зональних, 
республіканських змаганнях, посідаючи призові місця, 
одержуючи почесні нагороди. 

 Щорічно проводиться спартакіада коледжу по 
різноманітних видах спорту, турніри «Веселі старти», 
туристичні походи, спортивні змагання і свята. 
Джерелом здоров'я і бадьорості студентів стала 
щоденна ранкова зарядка, яка проводиться у 
навчальному закладі з 1944 року. 
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Науково-дослідна робота і практичне навчання 
 
Науково-дослідна робота є невід’ємною 

складовою навчально-виховного процесу. 

Викладачі коледжу разом зі студентами і 
провідними фахівцями наукових установ проводять 
дослідження за сучасними тематиками: 
- біологізація вирощування продукції сільського 
господарства; 
- впровадження елементів органічного землеробства; 
- удосконалення обліку в агропромислових 
підприємствах різних форм власності; 
- інтеграція систем захисту рослин плодових, ягідних 
культур і винограду. 

Кафедри, створені на базі коледжу спільно з 
головним університетом, забезпечують якісну 
підготовку бакалаврів і молодших спеціалістів. 

Презентація результатів наукових досліджень 
проходить на щорічних традиційних науково-
практичних конференціях коледжу, регіональних та 
міжнародних симпозіумах та семінарах. 

Педагогічний колектив, науково-методична рада, 
циклові комісії плідно працюють над якісним 
оновленням і практичною спрямованістю наукових 
досліджень на замовлення аграрних підприємств. 

Практичному навчанню студентів в коледжі 
приділяється велика увага, воно здійснюється шляхом 
проведення лабораторних і практичних занять, 
навчальних та виробничих практик. Практичні заняття 
проводяться в лабораторіях, навчальному павільйоні 
механізації, на навчально-ддослідних ділянках, на яких 
вирощують зернові та технічні культури. Створені 
теплиці, навчальний виноградник, плодовий розсадник, 
мініботаніческій сад, а також паркова зона коледжу. 
Тут студенти виконують програми практик, 
закріплюють теоретичні знання і здобувають необхідні 
професійні вміння та навички. 

Після завершення практики студенти коледжу 
отримують робочі професії: «Оператор комп'ютерного 
набору», «Секретар керівника», «Плодоовочівник», 
«Тракторист-машиніст сільського (лісогосподарського) 
виробництва» категорії «А», «Бджоляр». 
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Код напряму підготовки 
       6.090101 

Обсяг, кредитів ECTS 
         240 

Форма навчання/термін навчання, роки 
Денна       4 роки 
Заочна      3 роки  (на базі ОКР «Молодший 

спеціаліст») 

ВП НУБіП УКРАЇНИ  
«КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ» 
Відділення «Агротехнологій і захисту рослин» 

Напрям підготовки  6.090101  «Агрономія» 

Галузь знань 0901  «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО» 
 
 

Підготовка бакалаврів здійснюється: 
у ВП НУБіП України «Кримський 
агропромисловий коледж» ( с. Маленьке 
Сімферопольського району АР Крим) 
(ліцензований обсяг, осіб:  
денна - 25 / заочна - 25) 

 

 
 

 
 

 
 

Анотація спеціальності: 
Навчання бакалаврів спрямоване на підготовку фахівця, здатного 
застосувати адаптивні технології вирощування 
сільськогосподарських культур, забезпечити їх господарську, 
енергетичну, економічну та екологічну ефективність. Підготовка 
бакалаврів орієнтована на сучасні і перспективні напрями розвитку 
в плодоовочівництві та виноградарстві, агрохімічне забезпечення 
сучасних технологічних процесів в рослинництві, аналітичне й 
практичне використання сучасних методів обстеження ґрунтів, на 
заходи раціонального використання і відновлення родючості 
ґрунтів. 
 
Структура навчального плану: 
Навчальний план укладено на базі освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямом «Агрономія». 
Нормативна складова навчального плану складається з 3-х циклів 
підготовки: гуманітарної та соціально-економічної, математичної та 
природничо-наукової, професійної та практичної, загальним 
обсягом 5634 год., 65 кредитів ECTS. 
Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін за 
вибором коледжу 1980 год. та за вибором студента 1026 год. 
загальним обсягом 3006 год., 83,5 кредитів ECTS. 
Навчальним планом передбачено: 
- виконання 4 курсових робіт з дисциплін: ґрунтознавство з 
основами геології, агрохімія, землеробство, рослинництво 
- проходження 10 практик: навчальних (з ботаніки, тракторів і 
автомобілів, сільськогосподарських машин, ґрунтознавства з 
основами геології, землеробства, агрохімії, овочівництва, 
плодівництва, рослинництва), виробничих (із агрономії). 
Державна атестація передбачає складання державного екзамену, 
підготовку і захист випускної бакалаврської роботи. 
 
Бази практик: 
Інститут сільського господарства АР Крим НААН України: відділ 
інтенсивного садівництва (плодовий сад), відділ ґрунтової 
мікробіології (агрохімічні лабораторії); СТОВ «Кримтеплиця», ТОВ 
«Агрофірма «Пригородне»» (вирощування овочевих культур у 
закритому ґрунті); АТОВ «Сімферопольське» (вирощування 
зерняткових культур та їх зберігання); НІВіВ «Магарач» НААН 
України (вирощування та переробка винограду), передові 
сільськогосподарські господарства різних форм власності. 
 
Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт:  
1. Аналіз галузі рослинництва та технологія вирощування 

сільськогосподарських культур в умовах господарства різних 
спеціалізацій. 

2. Агроекономічний аналіз системи землеробства (окремих її 
ланок) в умовах певного господарства. 

3. Технологія селекційного процесу та господарсько-біологічна 
характеристика сортозразків культури. 
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Кваліфікація випускників 
БАКАЛАВР ТЕХНОЛОГ ІЗ АГРОНОМІЇ 

Компетенції, набуті в процесі навчання: 

Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціально-економічних знань): 
базові уявлення про основи філософії, політології, соціології, 
культурології, що сприяють розвитку загальної політичної культури та 
активності, формуванню національної гідності і патріотизму, соціалізації 
особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, 
економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній 
діяльності; використання сучасних науково-технічних та культурних 
досягнень світової цивілізації. 
Фундаментальні (в галузі математичних та природничо-наукових 
знань): базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, 
необхідному для володіння математичним апаратом в агрономічній 
галузі знань, здатність використовувати математичні методи в 
агрономії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 
технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи 
в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і 
використовувати інтернет-ресурси; базові знання фізики, хімії, ботаніки, 
фізіології рослин в обсязі, необхідному для освоєння загально- та 
спеціалізовано-професійних дисциплін. 
Професійні та практичні: здатність використовувати професійно 
профільовані знання для планування та реалізації агротехнічних заходів, 
реалізації систем інтег¬рованого захисту рослин, інтродукції рослин для 
сталого ведення сільськогосподарського виробництва, здатність 
оптимального поєднання рослинницьких і тваринницьких галузей для 
досягнення найвищого економічного ефекту господарю¬вання, 
здатність виявлення і застосування інноваційно-новітніх прийомів, 
заходів, засобів для отримання високоякісної, екологічно безпечної, 
ринково привабливої сільськогосподарської продукції в процесах 
виробництва, переробки, зберігання та реалізації, здатність 
використовувати професійно профільовані знання для науко¬вого 
обґрунтування і проведення досліджень в агрономії. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Академічні права випускників: 
Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за 
спеціальнос¬тями, ознаки яких закладаються в навчальних планах 
бакалаврських програм, по¬чинаючи з другого курсу навчання: 
8.09010101  «Агрономія» 
8.09010102  «Агрохімія і ґрунтознавство» 
8.09010104  «Плодоовочівництво і виноградарство» 
8.09010105 «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»  
чи спеціальностями напряму підготовки «Специфічні категорії»: 
8.18010010  «Якість, стандартизація та сертифікація»  
8.18010018  «Адміністративний менеджмент» 
8.18010020  «Управління навчальним закладом» 
8.18010021  «Педагогіка вищої школи» 
Працевлаштування: 
Після закінчення навчання за напрямом «Агрономія» випускники є 
підготовленими до роботи в галузі економіки за ДК-003:2010: сільське 
господарство та лісове господарство, рослинництво, вирощування 
зернових, технічних та інших культур, овочівництво, декоративне 
садівництво і вирощування продукції розсадників, вирощування 
фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів, змішане 
сільське господарство, надання послуг у галузях рослинництва і 
тваринництва, облаштування ландшафту. Фахівець здатний виконувати 
професійну роботу, перелік якої подається відповідно до Класифікатора 
професій ДК 003-10, і може займати такі первинні посади: агроном, 
агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, цеху), 
технолог з агрономії. 
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Код напряму підготовки 
       6.090105 

Обсяг, кредитів ECTS 
         240 

Форма навчання/термін навчання, роки 
Денна       4 роки 

ВП НУБіП УКРАЇНИ  
«КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ» 
Відділення «Агротехнологій і захисту рослин» 

Напрям підготовки  6.090105  «Захист рослин» 

Галузь знань 0901  «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО» 
 
 

Підготовка бакалаврів здійснюється: 
у ВП НУБіП України «Кримський 
агропромисловий коледж» ( с. Маленьке 
Сімферопольського району АР Крим) 
(ліцензований обсяг, осіб:  
денна - 25 ) 

 

 
 

 
 

 
 
 

Анотація спеціальності: 
Підготовка бакалаврів із захисту рослин вкрай необхідна для роботи 
в Державних обласних і районних інспекціях захисту рослин і 
карантину рослин, службах сигналізації і прогнозу. Фахівці напряму 
«Захист рослин» розробляють системи захисних заходів від 
шкідливих організмів. Вони повинні володіти методами діагностики 
хвороб, ідентифікації їх збудників, визначати видовий склад 
фітофагів, ентомофагів та бур'янів, знати їх біологію та екологію, 
вивчати економічні пороги їх шкідливості та розробляти прогнози 
появи та розвитку шкідників і хвороб. Виконання таких видів робіт 
передбачені законами України «Про захист рослин», «Про карантин 
рослин» та інших. 
 
Структура навчального плану: 
Навчальний план укладено на базі освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямом «Захист рослин». 
Нормативна складова навчального плану складається з 3-х циклів 
підготовки: гуманітарної та соціально-економічної, математичної та 
природничо-наукової, професійної та практичної, загальним 
обсягом 5616 год., 156 кредитів ECTS. Вибіркова складова 
навчального плану складається з дисциплін за вибором 
універ¬ситету 1926 год. та за вибором студента 846 год. загальним 
обсягом 2772 год., 77 кредитів ECTS. 
Загальний обсяг часу за освітньо-професійною програмою становить 
8640 год., 240 кредитів ECTS. 
Навчальним планом передбачене виконання 6 курсових робіт з 
дисциплін: «Гербологія», «Загальна фітопатологія», «Загальна 
ентомологія», «Сільськогосподарська ентомологія», 
«Сільськогосподарська фітопатологія», «Хімічний захист рослин». 
Проходження 12 навчальних практик: 
1 курс: «Агрозоологія», «Ботаніка»; 2 курс: «Сільськогосподарські 
машини», «Гербологія», «Кліщі, гризуни, нематоди», «Загальна 
фітопатологія», «Загальна ентомологія»; 3 курс: 
«Сільськогосподарська ентомологія», «Сільськогосподарська 
фітопатологія», «Хімічний захист рослин», «Основи карантину 
рослин», «Біологічний захист рослин», виробнича − 8 тижнів. 
Державна атестація передбачає складання державного екзамену та 
підготовку і захист випускної бакалаврської роботи. 
 
Бази практик: 
Інститут сільського господарства АР Крим НААН України: відділ 
інтенсивного садівництва (плодовий сад), відділ ґрунтової 
мікробіології (агрохімічні лабораторії); СТОВ «Кримтеплиця», ТОВ 
«Агрофірма «Пригородне»» (вирощування овочевих культур у 
закритому ґрунті); АТОВ «Сімферопольське» (вирощування 
зерняткових культур та їх зберігання); НІВіВ «Магарач» НААН 
України (вирощування та переробка винограду), навчально-дослідні 
господарства НУБІП України, науково-дослідні установи НААН 
України, державні інспекції з карантину і захисту рослин України та 
їх обласні структурні підрозділи, провідні фірми та підприємства. 
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Кваліфікація випускників 
БАКАЛАВР ІНСПЕКТОР ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

Компетенції, набуті в процесі навчання: 

Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціально-економічних знань): 
базові уявлення про основи філософії, політології, соціології, 
культурології, що сприяють розвитку загальної політичної культури та 
активності, формуванню національної гідності і патріотизму, соціалізації 
особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, 
економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній 
діяльності; використання сучасних науково-технічних та культурних 
досягнень світової цивілізації. 
Фундаментальні (в галузі математичних та природничо-наукових 
знань): базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, 
необхідному для володіння математичним апаратом в агрономічній 
галузі знань, здатність використовувати математичні методи в 
агрономії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 
технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи 
в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і 
використовувати інтернет-ресурси; базові знання фізики, хімії, ботаніки, 
фізіології рослин в обсязі, необхідному для освоєння загально- та 
спеціалізовано-професійних дисциплін. 
Професійні та практичні: здатність застосовувати знання та уміння із 
систематики, філогенії та класифікації комах з метою прогнозу їх 
розмноження; розробляти прогнози різної завчасності на основі 
фенології розвитку фітофагів; застосовувати знання з особливостей 
розмноження, екологічних та біологічних особливостей розвитку 
карантинних шкідливих організмів для недопущення їх проникнення на 
тери¬торію України, обмеження їх поширення, експертизи та 
знезараження підкарантинної продукції; з біології бур'янів та методів 
визначення засміченості ґрунту та посівів с.-г. культур для розробки 
захисних заходів; здатність застосовувати знання з імунітету рослин для 
створення сортів та гібридів с.-г. рослин стійких проти шкідливих 
організмів; технологій застосування пестицидів, а також розробки 
хімічних заходів захисту рослин від шкідливих організмів 
сільськогосподарських культур та регламенти їх застосування. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Академічні права випускників: 
Випускники можуть продовжити навчання за програмами підготовки 
магістрів за спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних 
планах бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 
8.09010501 «Захист рослин», 
чи спеціальностями напряму підготовки «Специфічні категорії»: 
8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»  
8.18010018  «Адміністративний менеджмент» 
8.18010020 «Управління навчальним закладом» 
8.18010021 «Педагогіка вищої школи» 
Працевлаштування: 
У класифікаторі професій України ДК 003-95(2006 рік) для випускників 
ОКР «Бакалавр» встановлена кваліфікація «Інспектор із захисту рослин» 
(код КП 3212). Випускники можуть працевлаштуватися фахівцями у 
службах фітосанітарного контролю, науково-дослідних установах, 
контрольно-токсикологічних лабораторіях та біологічного захисту 
рослин у господарствах різних форм власності або продовжити 
навчання у магістратурі. 
Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт 
1. Біологічні особливості та шкідливість комах на с.-г. культурах. 
2. Видовий склад кліщів фітофагів в плодових насадженнях. 
3. Фенологія розвитку ентомопатогенних нематод 
4. Особливості розвитку кореневих гнилей зернових культур. 
5. Комплексна дія післясходових гербіцидів на посівах с.-г. культур. 
6. Мишовидні гризуни-шкідники с.-г. продукції, їх видовий склад, 

шкідливість. 
7. Поширення та біологічні особливості нематод на с.-г. культурах. 
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Код напряму підготовки 
       6.030509 

Обсяг, кредитів ECTS 
         240 

Форма навчання/термін навчання, роки 
Денна    4 роки 
Заочна   3 роки  (на базі ОКР «Молодший 

спеціаліст») 

ВП НУБіП УКРАЇНИ  
«КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ» 
Відділення «Облік і аудит» 

Напрям підготовки  6.030509  «Облік і аудит» 

Галузь знань 0305  «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО» 
 
 

Підготовка бакалаврів здійснюється: 
у ВП НУБіП України «Кримський 
агропромисловий коледж» ( с. Маленьке 
Сімферопольського району АР Крим) 
(ліцензований обсяг, осіб:  
денна – 25, заочна – 25) 

 

 
 

 
 

 
 
 
      

Анотація спеціальності: 
За напрямом підготовки «Облік і аудит» здійснюється підготовка 
фахівців, спрямована на поглиблене вивчення теорії і практики 
забезпечення обліку і аудиту в аграрній сфері економіки. Важливим 
спрямуванням такої підготовки є орієнтація студентів на самостій¬ну 
роботу, розвиток творчої активності з пошуку ефективних рішень 
щодо розв'язання досліджуваних проблем, набуття навиків до 
опрацювання наукової літератури. 
 
Структура навчального плану: 
Навчальний план укладено на базі освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.030509 «Облік і 
аудит». 
Нормативна складова навчального плану складається з 3-х циклів 
підготовки: гуманітарної, природничо-наукової та 
загальноекономічної, професійної та практичної, загальним обсягом 
5724 год., 159 кредитів ECTS. Вибіркова складова навчального плану 
складається з 3-х циклів підготовки гуманітарної, природничо-
наукової та загальноекономічної, професійної та практичної, 
загальним обсягом 2916 год., 81 кредит ECTS. 
Загальний обсяг часу за освітньо-професійною програмою становить 
8640 год., 240 кредитів ECTS. 
Навчальним планом передбачено: 
- виконання 4 курсових робіт (проектів) з дисциплін: статистика, 
економіка сільського господарства та економіка праці і соціально-
трудові відносини; організація і планування виробництва в аграрних 
формуваннях; аудит; 
- проходження 8 практик: навчальних (бухгалтерський облік, 
інформаційні системи і технології в обліку, гроші та кредит, аналіз 
господарської діяльності, фінансовий облік, аудит), виробничої 
(фінансовий облік, аудит). 
Державна атестація передбачає складання державного екзамену з 
політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки, історії 
економіки та економічної думки та комплексного державного 
екзамену за фахом. 
 
Бази практик: 
Інститут сільського господарства Криму НААН України, ВАТ 
«Пригородне», ДП «Таврида», ДК НПАО «Масандра», ТОВ 
«Первомайське» СГ ЗАТ «Крим-Аромат», ДП «Привітне», ДП «Ілліч-
Агро «Крим», ЗАТ «Кримська фруктова компанія», ВАТ «Широке», 
ТОВ «Яросвіт-Агро», провідні фірми та підприємства. 
 
Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт: 
1. Облік і аудит грошових коштів та аналіз грошових потоків. 
2. Облік і аудит реалізації сільськогосподарської продукції. 
3. Облік і аудит доходів і видатків від іншої операційної діяльності. 
4. Облік і аудит фінансових результатів та їх використання. 
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Кваліфікація випускників 
БАКАЛАВР З ОБЛІКУ І АУДИТУ 

Компетенції, набуті в процесі навчання: 

Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціально-економічних знань): 
Соціальні: здатність до порозуміння, довіри, небайдужості, співчуття, 
толерантності, вміння самовираження в особистому й професійному 
житті. 
Міжособистісні: здатність до критики і самокритики; робота в команді; 
навички міжособистісних відносин; здатність співпрацювати з 
фахівцями інших галузей економіки; здатність сприймати міжкультурні 
відмінності; здатність працювати в міжнародному середовищі; 
відданість етичним цінностям. 
Творчі: здатність особистості, спроможність до успішних творчих 
підходів до професійної діяльності. 
Фундаментальні (в галузі математичних та природничо-наукових 
знань):  
Загальнонаукові: наявність знань в галузі фундаментальних дисциплін, 
зокрема циклу дисциплін природничо-наукової підготовки фахівців 
економічного спрямування: економіко-математичне моделювання; 
економіка підприємства; менеджмент; маркетинг; фінанси; економіка 
праці і соціально-трудові відносини; міжнародна економіка; 
національна економіка; регіональна економіка; політична економія, 
мікроекономіка; макроекономіка; історія економіки та економічної 
думки; вища математика; теорія ймовірності та математична статистика; 
інформатика. 
Загальнопрактичні: наявність знань про особливості та принципи 
функціонування суб'єктів підприємницької діяльності в умовах 
турбулентного взаємозв'язку факторів макро-, мезо- та 
мікросередовища, місце фахівця економічного спрямування в системі 
координації успішного розвитку суб'єктів підприємницької діяльності. 
Професійні та практичні: 
Фінансові: наявність знань про формування грошових потоків 
підприємства, оптимізацію їх надходжень в часі та напрямами 
інвестування з метою підвищення рівня платооспроможності, 
фінансової стійкості та рентабельності підприємства.  
Контрольні: наявність знань про здійснення контрольно-аналітичної 
функції в процесі діяльності; забезпечення точності і достовірності 
господарських операцій; забезпечення   виконання графіка 
документообігу.  
Інформаційні: вміння систематизувати наявну інформаційну базу, 
створити бази /їх економічної інформації. 
Аналітичні: наявність знань про оперативну та превентивну оцінку 
ефективності господарських операцій та рішень, вміння ефективно 
застосовувати методичні прийомита методики економічного аналізу з 
метою комплексного оцінювання проб¬них ситуацій та оперативного їх 
вирішення. 

 
 

 
 

 
 

 

Академічні права випускників: 
Можуть продовжити навчання за програмами підготовки магістрів за 
спеціальністю, ознаки якої закладаються в навчальних планах 
бакалаврських програм, починаючи з другого курсу навчання: 
8.03050901 «Облік і аудит» чи спеціальностями напряму підготовки 
«Специфічні категорії»:  
8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»  
8.18010018 «Адміністративний менеджмент»  
8.18010020 «Управління навчальним закладом»  
8.18010021 «Педагогіка вищої школи» 
Працевлаштування: 
Головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; провідний 
бухгалтер; головний касир; бухгалтер І категорії; бухгалтер II категорії; 
бухгалтер; аудитор; асистент аудитора; провідний бухгалтер-ревізор; 
бухгалтер-ревізор І категорії; бухгалтер-ревізор II категорії; бухгалтер-
ревізор; бухгалтер-експерт; спеціаліст-бухгалтер; головний ревізор; 
завідуючий касою тощо. 
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Код напряму підготовки 
       5.09010103 

Обсяг, кредитів ECTS 
         211 

Форма навчання/термін навчання, роки
Денна       3 роки 10 місяців 
Заочна       3 роки 10 місяців 
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється:
у ВП НУБіП України «Кримський 
агропромисловий коледж» ( с. Маленьке 
Сімферопольського району АР Крим) 
(ліцензований обсяг, осіб:  
денна - 75 / заочна -50) 

 

 

 

      

 

Форма навчання/термін навчання, роки 

ВП НУБіП УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ 
КОЛЕДЖ» 
Відділення  
«Виробництво і переробка сільськогосподарської продукції»
Спеціальність 
 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
 

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється: 

 

 

 

Анотація спеціальності: 
Розвиток суспільства обумовлює потребу безперервного 
виробництва екологічно чистої продукції рослинництва. 
Виробництво такої продукції може бути забезпечене тільки 
висококваліфікованими фахівцями, які володіють науково
практичними знаннями з виробництва і переробки продукції 
рослинництва, плодоовочівництва, садівництва і виноградарства
 
Структура навчального плану: 
Навчальний план укладено на базі освітньо
підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 
5.09010103 «Виробництво та переробка продукції рослинництва».
Нормативна складова навчального плану складається з 3
підготовки: гуманітарної та соціально–економічної, математичної та 
природничо-наукової, професійно–практичної загальним обсягом 
4590 годин, 127,5 кредитів ECTS . 
Варіативна складова навчального плану складається з дисциплін за 
вибором навчального закладу  та за вибором студента загальним 
обсягом 783 години, 22 кредити ECTS. 
Практична підготовка передбачає навчальну, навчально
технологічну та переддипломну практики у загальній кількості 2214 
годин. 
Загальний обсяг часу за освітньо–професійною програмою 
становить 7587 годин, 211 кредитів ECTS. 
На 4 курсі студенти виконують 2 курсові роботи з дисциплін: 
технологія виробництва плодів та ягід, технологія вирощування 
продукції овочівництва, технологія вирощування винограду (за 
вибором студентів), організація і планування діяльності аграрних 
формувань. 
Державна атестація передбачає складання 2 державних екзаменів: 
комплексний з технології вирощування продукції плодівництва, 
овочівництва та винограду; організація та планування діяльності 
аграрних формувань. 
 
Бази практик: 
Навчально-дослідні господарства та станції НУБіП України, агрохолдинги,  
сільськогосподарські господарства різних форм власності, фермерські 
господарства. базові господарства з вирощування продукції рослинництва, 
овочівництва, плодівництва, тепличні комплекси, переробні підприємства 
агропромислового комплексу, підприємста з вирощування і переробки 
винограду, підприємств сфери агросервісу. 

УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ 

переробка сільськогосподарської продукції» 

переробка продукції рослинництва» 

а обумовлює потребу безперервного 
виробництва екологічно чистої продукції рослинництва. 
Виробництво такої продукції може бути забезпечене тільки 
висококваліфікованими фахівцями, які володіють науково-
практичними знаннями з виробництва і переробки продукції 
рослинництва, плодоовочівництва, садівництва і виноградарства. 

Навчальний план укладено на базі освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 
5.09010103 «Виробництво та переробка продукції рослинництва». 
Нормативна складова навчального плану складається з 3-х циклів 

економічної, математичної та 
практичної загальним обсягом 

Варіативна складова навчального плану складається з дисциплін за 
а за вибором студента загальним 

Практична підготовка передбачає навчальну, навчально-
технологічну та переддипломну практики у загальній кількості 2214 

професійною програмою 

На 4 курсі студенти виконують 2 курсові роботи з дисциплін: 
технологія виробництва плодів та ягід, технологія вирощування 
продукції овочівництва, технологія вирощування винограду (за 

ування діяльності аграрних 

Державна атестація передбачає складання 2 державних екзаменів: 
комплексний з технології вирощування продукції плодівництва, 
овочівництва та винограду; організація та планування діяльності 

дослідні господарства та станції НУБіП України, агрохолдинги,  
сільськогосподарські господарства різних форм власності, фермерські 
господарства. базові господарства з вирощування продукції рослинництва, 

омплекси, переробні підприємства 
агропромислового комплексу, підприємста з вирощування і переробки 
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Кваліфікація випускників 
ТЕХНОЛОГ З АГРОНОМІЇ 

Компетенції, набуті в процесі навчання: 

Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціально-економічних знань): 
базові уявлення про основи філософії, політології, соціології, 
культурології, що сприяють розвитку загальної політичної культури та 
активності, формуванню національної гідності і патріотизму, соціалізації 
особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, 
економіки й права, використання сучасних науково-технічних та 
культурних досягнень світової цивілізації. 
Фундаментальні (в галузі математичних та природно-наукових 
знань): базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, 
необхідному для володіння математичним апаратом в агрономічній 
галузі знань, здатність використовувати математичні методи в 
агрономії; базові знання фізики, хімії, ботаніки, фізіології рослин в 
обсязі, необхідному для освоєння загально- та спеціалізовано-
професійних дисциплін; базові знання в галузі інформатики й сучасних 
інформаційних технологій,  навики роботи в комп’ютерних мережах.  
Професійні та практичні: здатність до організації виробництва, 
зберігання та реалізації продукції рослинництва; здатність підбирати 
найбільш прогресивні технології вирощування зернових, плодоовочевих 
культур, винограду; здатність розробляти технологічні карти 
вирощування, збирання та переробки продукції рослинництва; 
здатність до впровадження інновацій, які дозволять збільшити 
виробництво, зменшити собівартість і поліпшити товарну якість 
продукції; навики укладання договорів на реалізацію продукції; 
здатність оперативно вносити зміни в технологічні процеси та 
агротехнічні заходи; здатність проводити діагностику живлення рослин 
в умовах відкритого і закритого ґрунту. 

 
 

 
 

 
 

 

Академічні права випускників: 
Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за 
ступеневою освітою за програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» 
за напрямом підготовки: 
- 6.090101 «Агрономія» 
- 6.090105 «Захист рослин». 
Працевлаштування: 
Після закінчення навчання випускники виконувати професійну роботу, 
перелік якої подається відповідно до Класифікатора професій ДК 003 – 
95 і може займати відповідно до ДК 003-95 такі первинні посади: 
агроном, агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, 
ферми, цеху). 
Орієнтовна тематика дипломних робіт:  
4. Біологічні особливості і господарська значимість сортів яблуні 

осіннього строку зрілості. 
5. Використання мікробіологічних препаратів і їх вплив на 

врожайність і якість пшениці озимої. 
6. Вплив сортів обпилювачів на врожайність і якість плодів груші. 
7. Вивчення продуктивності сортів і гібридів томатів з метою їх 

використання в селекції у західних, центральних та південних 
районах України. 

8. Ефективність застосування бактерійних добрив в агротехнології 
вирощування нуту 
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Код напряму підготовки 
       5.09010102 

Обсяг, кредитів ECTS 
         180 

Форма навчання/термін навчання, роки 
Денна       3 роки 10 місяців 
Заочна       3 роки 

ВП НУБіП УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ 
КОЛЕДЖ» 
Відділення  
«Агротехнологій і захисту рослин» 
Спеціальність 
 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського 
господарства» 
 

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється: 
у ВП НУБіП України «Кримський 
агропромисловий коледж» ( с. Маленьке 
Сімферопольського району АР Крим) 
(ліцензований обсяг, осіб:  
денна - 50 / заочна -30) 

 

 
 

 
 

 
 

Анотація спеціальності: 
Навчання молодших спеціалістів спрямоване на підготовку фахівця, 
здатного застосовувати адаптивні технології вирощування 
сільськогосподарських культур, забезпечити їх господарську, 
економічну та екологічну ефективність. Підготовка молодшого 
спеціаліста орієнтована на сучасні і перспективні напрями розвитку 
з рослинництва, плодівництва, тваринництва, агрохімічне 
забезпечення сучасних методів обстеження грунтів та заходи 
раціонального використання і відновлення родючості грунтів. 
 
Структура навчального плану: 
Навчальний план укладено на базі освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямом 
«Агрономія».  
Нормативна складова навчального плану складається з трьох циклів 
підготовки гуманітарної та соціально-економічної, природничо-
наукової, загально професійно практичної підготовки, загальним 
обсягом   5328  годин, 148 кредитів ЕСТS.  
Вибіркова складова навчальго плану складається з дисциплін за 
вибором коледжу 1152 годин, 32 кредитів ЕСТS.  
Загальний обсяг часу за освітньо-професійною програмою становить 
6480 годин, 180 кредитів.  
Начальним планом передбачено виконання 2 курсових робіт з 
дисциплін: технологія в галузях рослинництва, організація і 
планування фермерського господарства 
Навчальним планом передбачено проходження: 
-7-ми навчальних практик з дисциплін: ботаніка, землеробробство з 
ґрунтознавством, агрохімія, технологія виробництва продукції 
рослинництва, технологія виробництва продукції тваринництва, 
технологія заготівлі  зберігання с-г продукції з основами переробки, 
організація планування фермерського господарства; 
- технологічної та виробничої практик . 

- Державна атестація передбачає складання 2 державних 
екзаменів: технологія галузі тваринництва і комплексний 
екзамен з технології організації і менеджменту 
виробництва продукції рослинництва. 

 
Бази практик: 
Навчально-дослідні господарства та станції НУБіП України, 
агрохолдинги,  сільськогосподарські господарства різних форм 
власності, фермерські господарства. базові господарства з 
вирощування продукції рослинництва, овочівництва, плодівництва, 
переробні підприємства агропромислового комплексу, підприємств 
сфери агросервісу. 

 
 
 



19 
 

Кваліфікація випускників 
ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

Компетенції, набуті в процесі навчання: 

Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціально-економічних 
знань): базові уявлення про основи філософії, економічної теорії, 
соціології, культурології, що сприяють розвитку загальної 
політичної культури та активності, знання вітчизняної історії, 
економіки й права, використання сучасних науково-технічних та 
культурних досягнень світової цивілізації. 
Фундаментальні (в галузі математичних та природно-
наукових знань): базові знання фундаментальних розділів 
математики в обсязі, необхідному для володіння математичним 
апаратом в агрономічній галузі знань, здатність використовувати 
математичні методи в агрономії; базові знання в галузі 
інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички  
роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних 
і використовувати інтернет-ресурси; базові знання ботаніки з 
основами фізіології рослин в обсязі, необхідному для освоєння 
загально- та спеціалізовано-професійних дисциплін. 
Професійна та практичні: здатність використовувати 
професійно профільовані знання для планування та реалізації 
агротехнічних заходів, реалізації системи інтегрованого захисту 
рослин для сталого ведення сільськогосподарського 
виробництва, здатність оптимального поєднання рослинницьких 
і тваринницьких галузей для досягнення найвищого 
економічного ефекту господарювання, здатність виявлення і 
застосування інформаційно-новітніх прийомів, заходів, засобів 
для отримання високоякісної, екологічно безпечної, ринково 
привабливої сільськогосподарської продукції в процесах 
виробництва, переробки, зберігання та реалізації.. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Академічні права випускників: 
Можуть продовжити навчання за програмою підготовки 
бакалаврів за напрямом  6.090101 «Агрономія». 
Працевлаштування: 
Після закінчення навчання випускники є підготовленими до 
роботи в галузі економіки за ДК 003 2010 сільське господарство 
та лісове господарство, рослинництво, вирощування зернових, 
технічних та інших культур, овочівництво, декоративне 
садівництво і вирощування  продукції розсадників, вирощування 
фруктів ягід, культур для  виробництва напоїв і прянощів, 
надання послуг у галузях рослинництва і 
тваринництва,облаштування ландшафту. Фахівець здатний 
виконувати професійну роботу, перелік якої подаються  
відповідно до Класифікатора професій ДК 003 2010,може  
займати такі  первинні посади агроном відділення  (бригади, 
сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху). 
Орієнтовна тематика випускних робіт: 
1.Господарсько-біологічна оцінка перспективних сортів груші селекції 
відділу інтенсивного садівництва Інституту сільського господарства  
Криму НААН в умовах передгірного Криму 
2. Біологічна характеристика слабкорослих клонових підщеп яблуні при 
вирощувані сорту Ренет Симиренко.  
3. Вплив строків проведення обрізки на характер росту і продуктивність 
яблуні в шпалерно-карликовому саду 
4. Вивчення продуктивності сортів і гібридів дині з метою подальшого 
використання їх у селекції 
5. Застосування мікробіологічних препаратів та їх вплив на урожайність і 
якість насіння кукурудзи. 
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Код спеціальності 
5.03050802 
Обсяг, кредити ECTS 
120 
форма навчання/ термін навчання, роки 
денна 2 роки 10 міс. 
 
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється: 
у ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий 
коледж» ( с. Маленьке Сімферопольського району 
АР Крим) 
(ліцензований обсяг, осіб:  
 денна – 25) 

ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий 
коледж» 
 
Відділення 

«Облік і аудит» 
Галузь знань 

 0305 Економіка і підприємництво 
Спеціальність  

5.03050802 «Оціночна діяльність» 

 

 
 

 
 

 

 

Анотація напряму підготовки 
Практично всі складові частини діяльності підприємств пов'язані 
з використанням методів оцінки при купівлі-продажу, передачею 
в оренду, інвестиційною діяльністю та виробництвом 
сільськогосподарської продукції. Молодші спеціалісти з 
оціночної діяльності повинні аналізувати та прогнозувати в 
оціночній діяльності; організовувати товарно-грошові та кредитні 
відносини, пов'язані з функціонуванням об'єктів оцінки, 
проводити фінансово-економічні розрахунки в оцінці. 
Структура навчального плану 
Навчальний план укладено на базі освітньо-професійної 
програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 
0305 – Економіка і підприємництво. 
Нормативна складова навчального плану складається з 3-х циклів 
підготовки: гуманітарної та соціально-економічної, математичної 
та природничо-наукової, професійної та практичної загальним 
обсягом 2808 год., 78 кредитів ECTS. 
Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін 
за вибором навчального закладу 1512 год., 42 кредиту ECTS. 
Загальний обсяг часу за освітньо-професійною програмою 
становить 4320 год. 120 кредитів ECTS. 
Навчальним планом передбачене виконання 2 курсових робіт з 
дисциплін: «Статистика», «Оціночна діяльність». 
Проходження практик: 4 навчальних з дисциплін: оціночна 
діяльність, оцінювання об'єктів нерухомого майна, інформаційні 
системи і технології в оціночній діяльності, податкова система; та 
виробничої. 
Державна атестація передбачає складання державного екзамену 
або підготовку і захист випускової роботи. 
Бази практичного навчання: Навчально-дослідні господарства 
та станції НУБіП України, провідні оціночні компанії  України, 
агенції нерухомості, біржі (Українська фондова біржа, Українська 
універсальна біржа, Українська аграрна біржа).  
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Кваліфікація випускників 
ОЦІНЮВАЧ-ЕКСПЕРТ 
 
Компетенції, набуті в процесі навчання: 
Теоретичні (в галузі гуманітарних, соціально-економічних знань): 
спілкування на рідній та іноземних мовах, здатність до оптимального 
співробітництва в публічній діяльності, до пізнання природного та 
соціального середовища, здатність самостійно здобувати нові знання й 
уміння, здатність до саморозвитку. 
Фундаментальні (в галузі математичних та природничо-наукових 
знань): наявність знань в галузі фундаментальних дисциплін, зокрема: 
політичної економії; вищої математики; інформатики і комп’ютерної 
техніки; економіки підприємства;  фінансів підприємства; статистики; 
навички роботи з комп’ютером; наявність знань про особливості та 
принципи функціонування суб’єктів підприємницької діяльності.  
Професійні та практичні: здатність застосувати знання про суть 
економічних явищ, показники розвитку підприємства в ринкових умовах, 
сутності і змісту теорії фінансів і грошового обігу; здатність володіти 
методами збирання та статистичного оброблення інформації стосовно 
соціально-економічних явищ і процесів; здатність організовувати роботу 
відповідно до вимог безпеки життєдіяльності; здатність проводити 
дослідження ринку; здатність визначати вартість в оціночній діяльності, 
виявляти ризики, пов'язані з використанням об'єктів оцінки, 
використовувати знання, уміння і навички в галузі бухгалтерського, 
статистичного та оперативного обліку для здійснення оціночної 
діяльності; використовувати знання в сфері нормативно-правового 
регулювання оціночної діяльності для здійснення оцінки відповідно до 
вимог нормативних та інструктивних актів. 

Академічні права випускників: 
Можуть продовжити навчання за програмами підготовки бакалаврів за 
напрямом підготовки, ознаки якої закладаються в навчальних планах 
молодшого спеціаліста ОПП, починаючи з першого курсу навчання 
6.030508 «Фінанси і кредит» 
 
Працевлаштування: 
У класифікаторі професій України ДК 003-95 (2006 рік) для випускників 
ОКР «Молодший спеціаліст» встановлена кваліфікація «Оцінювач-
експерт»  (код 3417). Випускники можуть працевлаштовуватися 
аукціоністами, оцінювачами, оцінювачами-експертами майна, або 
продовжити навчання за ОКР «Бакалавр» 
 
Орієнтована тематика випускних робіт: 
1. Проведення оцінки вартості підприємства і його фінансового 
становища. 
2. Оцінка ринкової вартості для цілей його реструктуризації. 
3. Оцінка вартості бізнесу на прикладі підприємства. 
4. Особливості економічної оцінки землі. 
5. Дослідження особливостей і сфери застосування витратного підходу до 
оцінки нерухомості. 
6. Оцінка кредитоспроможності, сутність аналізу даної економічної 
категорії. 
7. Оцінка фінансового стану інвестиційного проекту. 
8. Методи оцінки вартості нерухомості. 
9. Оцінка фінансового стану в умовах ринку. 
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Код спеціальності 
5. 03050901 
Обсяг, кредити ECTS 
120 
форма навчання/ термін навчання, роки 
денна 2 роки 10 міс. 
заочна 1 рік 10 міс. 
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється: 
у ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий 
коледж» ( с. Маленьке Сімферопольського району 
АР Крим) 
(ліцензований обсяг, осіб:  
 денна – 75, заочна - 30) 

ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий 
коледж» 
 
Відділення 

«Облік і аудит» 
Галузь знань 

 0305 Економіка і підприємництво 
Спеціальність  

5. 03050901 «Бухгалтерський облік» 

 

 
 

 
 

 
 

 

Анотація напряму підготовки 
Сьогодні у сільському господарстві змінюються підходи щодо 
організації бухгалтерського обліку, тому потреба у фахівцях з 
бухгалтерського обліку в агропромислових формуваннях різних 
типів власності, фермерських господарствах, малих 
підприємствах, кредитно-фінансових установах, державних 
фондах є постійною. Молодші спеціалісти з бухгалтерського 
обліку повинні складати, приймати, перевіряти та обробляти 
бухгалтерські документи, вести синтетичний й аналітичний облік, 
визначати доходи, витрати  і фінансові результати, складати 
фінансову звітність. 
 
Структура навчального плану 
Навчальний план укладено на базі освітньо-професійної 
програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 
0305 – Економіка і підприємництво. 
Нормативна складова навчального плану складається з 3-х циклів 
підготовки: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 
математичної та природничо-наукової, професійної підготовки 
загальним обсягом 2808 год., 78 кредитів ECTS. 
Вибіркова складова навчального плану складається з дисциплін 
за вибором навчального закладу 1512 год., 42 кредити ECTS. 
Загальний обсяг часу за освітньо-професійною програмою 
становить 4320 год. 120 кредитів ECTS. 
Навчальним планом передбачене: 
- виконання 2 курсових робіт з дисциплін: статистика 
підприємств, фінансовий облік; 
-проходження 4 навчальних практик з дисциплін: фінансовий 
облік, економічний аналіз, інформаційні системи і технології в 
обліку, податкова система; а також виробничої. 
Державна атестація передбачає складання державного екзамену 
або підготовку і захист випускної роботи. 
 
Бази практичного навчання: Навчально-дослідні господарства 
та станції НУБіП України, аграрні холдинги, державні установи 
(фінансові управління, податкова інспекція, управління 
Пенсійного фонду та ін.), сільськогосподарські товариства з 
обмеженою відповідальністю, сільськогосподарські виробничі 
кооперативи,  фермерські господарства, акціонерні товариства..  
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Кваліфікація випускників 
БУХГАЛТЕР 
 
Компетенції, набуті в процесі навчання: 
Теоретичні ( цикл гуманітарної підготовки знань ): базові уявлення 
про основи філософії, соціології, культурології, що сприяють розвитку 
загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних 
цінностей; знання вітчизняної історії та права, розуміння причинно-
наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в 
професійній і соціальній діяльності. 
Фундаментальні ( цикл природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки знань ): базові знання фундаментальних розділів математики 
та уміння їх застосовувати в професійній діяльності; знання в галузі 
інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання 
програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння 
створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси; базові знання 
політичної економії, економіки підприємства, фінансів підприємства, 
бухгалтерського обліку, статистики в обсязі, необхідному для освоєння 
загальнопрофесійних дисциплін. 
Професійні:  знання організації та методології ведення бухгалтерського 
обліку на підприємствах різних форм власності в ринкових умовах 
господарювання; здатність правильно відображати господарські операції 
на рахунках бухгалтерського обліку, вносити записи до облікових 
регістрів, складати бухгалтерську звітність та використовувати її для 
контролю та аналізу господарської діяльності; знання сучасних методик 
економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних 
прийомів; здатність комплексно оцінювати діяльність підприємств і 
організацій, виявляти внутрішні резерви раціонального використання 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; здатність застосовувати 
знання з організації та функціонування податкової системи у професійній 
діяльності для розрахунків і сплати податків і обов’язкових платежів 
юридичних та фізичних осіб; здатність використовувати систему 
теоретичних і практичних знань щодо побудови та функціонування 
інформаційних систем і комп’ютерних технологій у бухгалтерському 
обліку; здатність розв’язувати облікові задачі в умовах використання 
різних технологій обробки економічної інформації.. 

Академічні права випускників: 
Випускник має паво продовжувати навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 
«Облік і аудит» 
Працевлаштування: 
В організаціях, підприємствах та установах усіх форм власності, у органах 
фінансової системи, системах соціального захисту, державних податкових 
інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних 
адміністрацій, бюджетних установах і організаціях на посадах: бухгалтера, 
бухгалтера-ревізора, завідувача каси, інспектора з інвентаризації, 
інспектора-ревізора, ревізора тощо. 
Орієнтована тематика випускних робіт 
1. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками 
2. Облік капіталу на підприємстві 
3.Взаємозв’язок с.-г. підприємств з бюджетними та позабюджетними 
фондами 
4.Облік заробітної плати робітникам рослинництва 
5.Облік заробітної плати у бюджетних організаціях 
6.Облік формування статутного капіталу 
7.Облік фінансових результатів 
8.Облік утримань із заробітної плати 
9.Облік реалізації с.-г. продукції 
10.Облік розрахунків з оплати праці 
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