
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

Факультет механіко-технологічний 

Кафедра машиновикористання в землеробстві 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни 

«ВСТУП ДО ФАХУ» 

(http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=639) 

 

Викладач (і) к.т.н., асистент Задосна Наталія Олександрівна  

http://www.tsatu.edu.ua/mvz/people/zadosna-natalija-

oleksandrivna/ 

 

 

Кількість кредитів   3 

Загальна кількість годин  90  

 

Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» входить до циклу 

навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки студентів, є однією із 

профільних серед загальноосвітніх, загальнотехнічних й спеціальних навчальних 

дисциплін та ґрунтується на знаннях з таких загальнонаукових і загально-

інженерних навчальних дисциплін, як математика, фізика, деталі машин, агрономія, 

властивості матеріалів аграрного виробництва, сільськогосподарські машини, 

трактори і автомобілі, паливо-мастильні матеріали, технічний сервіс тощо. 

Програму навчальної дисципліни поділено на два модулі згідно з освітньо-

кваліфікаційною характеристикою і освітньо-професійною програмою підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія». 

Під час захисту рефератів студенти мають набути вміння порівнювати 

отримані результати за різними чинниками, оцінювати властивості та 

комплектувати агрегати, оптимізувати параметри технологічних ліній. 

Основною самостійною творчою роботою студента є підготовка виступів з 

тематики практичних занять. Мета публічного виступу – формування умінь 

прилюдного викладення інформації з проектування технологічних процесів 

вирощування та збирання агрокультур. 

Як результат вивчення навчальної дисципліни студенти отримують знання та 

вміння із розв'язання актуальних завдань комплексної механізації аграрного 

виробництва, ефективного використання ресурсів, машин та обладнання, 

проектування експлуатаційних і технологічних регламентів, обґрунтування 

структури комплексів машин та машинного парку і управління виробничими 

процесами з урахуванням умов господарств різних організаційних форм 

Вивчення навчальної дисципліни має практичне спрямування з урахуванням 

умов майбутнього використання фахівців. 
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Мета навчальної дисципліни «Вступ до фаху»  вивчити науково-виробничі 

основи агроінженерного забезпечення, ефективне використання техніки, її 

працездатності, а також технології з метою одержання запланованих результатів у 

конкретних умовах природно-кліматичних зон України. 

Завдання дисципліни полягає у засвоєнні основних принципів механізації 

технологічних процесів у рослинництві, експлуатаційних властивостей 

енергетичних засобів та агромашин і машинних агрегатів, методів раціонального 

комплектування машинних агрегатів, способів руху, розрахунок продуктивності та 

експлуатаційних витрат під час роботи агрегатів, закономірності функціонування та 

оптимізації транспортного процесу, методів обґрунтування технологічних режимів 

та показників якості роботи машинних агрегатів, методів обґрунтування комплексів 

машин та машинного парку. 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

208 

Агроінженерія 

ЗК 6.Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії.  

ЗК 7.Здатність 

застосовувати знання у 

практичних  ситуаціях.  

ЗК 8.Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними  

знаннями. 

ФК1. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних характеристик 

сільськогосподарської 

техніки для 

моделювання 

технологічних процесів 

аграрного виробництва. 

ФК6. Здатність вибирати 

і використовувати 

механізовані технології, 

в тому числі в системі 

точного землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й системами 

виробництва, первинної 

обробки, зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

конкретних умов 

аграрного виробництва. 

 

РН1. Володіти гуманітарними, 

природничо-науковими та професійними 

знаннями; формулювати ідеї, концепції з 

метою використання у професійній 

діяльності.  

РН 2. Застосовувати міжнародні та 

національні стандарти і практики в 

професійній діяльності.  

РН4. Знати основні історичні етапи 

розвитку предметної області.  

РН5. Знати роль і місце агроінженерії в 

агропромисловому виробництві.  

РН9. Виявляти, узагальнювати та 

вирішувати проблеми, що виникають у 

процесі професійної діяльності, та 

формувати у майбутнього фахівця 

почуття відповідальності за виконувану 

роботу.  

РН10. Демонструвати повагу до етичних 

принципів, своєю поведінкою 

впроваджувати етичні норми 

взаємовідносин в колективі, які 

сприяють досягненню виробничої мети. 

Проявляти самостійність і 

відповідальність у роботі. 

РН20. Оцінювати роботу машин і засобів 

механізації аграрного виробництва за 

критеріями екологічності та 

ефективності природокористування. 

Розробляти заходи зі зниження 

негативного впливу 

сільськогосподарської техніки на 

екосистему. 

РН23. Аналізувати ринок продукції та 

сільськогосподарської техніки. 

Виконувати економічне обґрунтування 

технологічних процесів, технологій, 

матеріально-технічного забезпечення 

аграрного виробництва.  
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