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Навчати професійним знанням та
практичному досвіду виробників органічної
продукції для підвищення конкуренто-
спроможності і ефективності з метою розвитку
органічного ринку

Мета



Команда професіоналів з усіх практичних
питань органічного виробництва, що забезпечує
ефективне управління знаннями

Інститут це:



Професійність

Компетентність

Відповідальність

Цінності



• Теоретичне та практичне навчання

• Наукові дослідження

• Створення навчальних продуктів 
(публікацій, електронних продуктів)

Послуги та діяльність



• Експерти органічного виробництва, виробники-
практики

• Оператори органічного виробництва

• Науково-дослідні інститути

• Міжнародні проекти розвитку органічного 
виробництва (FiBL, Німецький проект та ін.)

Хто наші партнери?



Структура навчання

Теоретичне та практичне навчання
• Навчальна програма (наприклад «Органічне 

рослинництво»
• Модулі (наприклад Модуль 3 – “Живлення рослин 

та ґрунту”), 5-10 модулів
• Лекції (наприклад «Система застосування добрив в 

органічній сівозміні»), 5-8 лекцій



Елементи навчання

• Теоретичні лекції
• Практичні лекції (з виїздами на полях, господарські 

приміщення)
• Дискусії та обговорення
• «Занурення в професійне середовище»
• Практичні кейси
• Відео-матеріали
• Друковані публікації та матеріали



Учасники навчання

• Лектори - найкращі харизматичні спеціалісти сектору, 
що є компетентними в конкретній темі

• Експерти - спеціалісти, що мають практичний досвід в 
конкретній темі

• Учасники – представники підприємств – операторів 
органічного виробництва (керівники, агрономи, 
консультанти тощо) 

• Модератори



Навчальна програма 
«Органічне рослинництво»

• Модуль 1 – “Вступ до органічного виробництва”

• Модуль 2 – “Сівозміна та вибір культур”

• Модуль 3 – “Живлення рослин та ґрунту”

• Модуль 4 – “Контроль бур’янів в органічному виробництві. 
Агротехніка”

• Модуль 5 – “Захист посівів, контроль шкідників та хвороб”

• Модуль 6 – “Забезпечення якості органічної продукції від збирання 
врожаю до реалізації”

• Модуль 7 – “Практичний маркетинг органічної продукції”



Додаткові модулі до програми 
«Органічне рослинництво»

• Модуль 8 – “Вирощування органічних зернових культур: пшениця, 
ячмінь, кукурудза, нішеві (гречка/просо)”

• Модуль 9 – “Вирощування органічних бобових культур: соя, горох, 
люпин, нішеві (сочевиця, нут, маш)”

• Модуль 10 – “Вирощування органічних технічних культур: соняшник, 
гірчиця, льон, ріпак, нішеві (гарбузи)”











Органічне виробництво, як і будь-яку нову ідею:
Спочатку висміюють, 

потім з нею борються,
Але врешті-решт приймають як є!

П И Т А Н Н Я

Дякую за увагу!
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