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Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння  здобувачами вищої освіти 

системи теоретичних та практичних знань і навичок цілісної системи у сфері 

дорадчої діяльності, інструментарію дорадчих методів та послуг, а також 

застосування досвіду професійного ведення консультацій в сфері аграрного 

профілю. 

Завдання навчальної дисципліни: оволодіти основами інформаційно-

консультаційної (дорадчої) діяльності, основними методами консультування, 

організацією інформаційно-консультаційної роботи товаровиробників та 

сільського населення.  

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Роль дорадництва в розвитку сільськогосподарського 

виробництва. Історичний огляд та основні моделі агроконсалтингової 

діяльності в провідних країнах світу 

Тема 2. Місце дорадництва в системі управління АПК України та його 

інформаційного забезпечення 

  Тема 3 Методи інформаційно-консультаційної (дорадчої) діяльності та 

особливості їх застосування  

Тема 4. Мотивація дорадчої діяльності 

Тема 5.  Навчання дорослих    

 Тема 7   Організація впровадження результатів наукових досліджень та 

інновацій у виробництво 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 



Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність дотримуватися правил техніки безпеки при роботі; 

- здатність спілкуватися з людьми різних соціальних верств  

- здатність застосувати теорію змін у сільськогосподарському 

дорадництві; 

- здатність складати програми маркетингу освітніх заходів; 

- здатність планувати формальні та неформальні освітні заходи в рамках 

служби сільськогосподарського дорадництва; 

здатність організувати роботу з сільськими громадами та громадськими 

організаціями.. 

Результати навчання: 

-  визначити потребу фермерів та індивідуальних сільськогосподарських 

товаровиробників у наданні консультативних послуг; 

-  проводити ситуативний аналіз;  

- організовувати демонстративні заходи та дні поля 

- організовувати експозиції на виставки та ярмарки 

- розповсюджувати та  впроваджувати інновацій  ідей та практичних 

методів   ведення   сільськогосподарського виробництва 

 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, практичні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
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