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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 208 "АГРОІНЖЕНЕРІЯ" 
 

1- Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Таврійський державний агротехнологічний університет. 

Механіко технологічний факультет. 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригінала 

Ступінь вищої освіти - бакалавр 

назва кваліфікації - бакалавр  

за спеціальністю Агроінженерія 

Офіційна назва  

освітньої програми 

Агроінженерія 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 2 роки. 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат про акредитацію НД №0891001 

 

Цикл/Рівень  НРК України – 6 рівень 

FQ EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6рівень 

Передумови Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

Мова(и) 

викладання 

українська 

Термін дії освітньої 

програми 

 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-

dokumenty/licenzuvannja/ 

2- Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Агроінженерія» націлена на 

виконання виробничої діяльності зі застосування механізованих технологій 

виробництва, первинної переробки, зберігання та транспортування 

сільськогосподарської продукції, використання, технічного обслуговування і 

ремонту сільськогосподарської техніки, організації та керівництва структурних 

підрозділів підприємства. 

 

3- Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань –20 Аграрні науки та продовольство. 

Спеціальність –208 Агроінженерія. 

 



Орієнтація  

освітньої програми 

Освітньо-професійна. 

 здобувач вищої освіти повинен володіти професійними 

знаннями, технологіями виробництва, первинної 

переробки, зберігання і транспортування 

сільськогосподарської продукції, ремонту та технічного 

обслуговування машин, інженерними методами 

вирішення технічних проблем, методиками 

комплектування МТА та оцінки їх роботи. 

 

Освітній фокус 

освітньої програми 
 

Акцент на здатності здійснювати виробничо-

організаційну управлінську та інноваційну діяльність, 

пов’язану з експлуатацією, ремонтом обладнання та  

устаткування підприємств різних галузей промисловості 

і АПК. Фахівець здатний виконувати зазначені 

професійні роботи : 

- виробничо-технологічні 

- проектно-технологічні 

- організаційно-управлінчі 

Особливості  

програми 

Освітньо-професійна програма реалізується за 

інтегрованими навчальними планами на базі освітнього 

рівня «молодший спеціаліст» упродовж 2 років  

з обсягом 120 кредитів і має навчальні дисципліни у 

відповідних циклах, які забезпечують загальну і 

професійну підготовку для отримання знань  та вмінь за 

даною спеціальністю. 

4 - Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до  

працевлаштування 

Проектна, виробнича, адміністративна та управлінська 

діяльність у сфері агропромислового комплексу та 

машинобудуванні. 

Фахівець може обіймати первинні посади:  

- Інженер 

- Інженер-конструктор 

- Інженер-технолог  

- Інженер-діагност 

Посади згідно з класифікатором професій України.  

   Директор (керівник) малого промислового 

підприємства (фірми) (1312), директор (начальник) 

організації (конструкторської, проектної) (1210.1),  

директор (начальник, інший керівник) підприємства 

(1210.1), керівник курсів підвищення кваліфікації 

(1210.1), інженер центру підвищення кваліфікації 

(1229.4), механік (3115), інженер (1222.1). 

 Місце працевлаштування.   Підприємства 

агропромислового комплексу.   Підприємства 



машинобудування.  Переробні та харчові підприємства. 

 

Подальше  

навчання 

 

Здобуття другого (магістерського) рівня. Післядипломна 

освіта здійснюється відповідно до чинних вимог залежно 

від сфери діяльності. 

Навчання для розвитку та самовдосконалення у 

науковій та професійній сферах діяльності, а також 

інших споріднених галузях наукових знань: 

- навчання на 2-ому (магістерському) рівні НРК України 

у споріднених галузях наукових знань; 

-  освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у 

тому числі і закордоном), що містять додаткові освітні 

компоненти. 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання. 

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних 

занять, лабораторних робіт, практик, виконання 

курсових проектів і робіт, самостійного навчання на 

основі підручників та конспектів, дистанційного 

самопідготовки на навчально-інформаційному порталі, 

консультації з викладачами. 

 

Оцінювання Система оцінювання знань за дисциплінами освітньо-

професійної програми складається з поточного та 

підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань проводиться в усній формі 

(опитування за результатами опрацьованого матеріалу) 

або письмовій формі. 

Підсумковий контроль знань у вигляді диференційного 

заліку або екзамену (проводиться у письмовій формі з 

подальшою усною співбесідою). 

6 -  Програмні компетентності 

Інтегральна  

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі агропромислового 

виробництва та у процесі навчання, що передбачає 

застосування визначених теорій та методів відповідної 

науки і характеризується певною невизначеністю умов і 

вимог 

Загальні  

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність спілкуватися як українською мовою, так і 

іноземною мовою. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу   та 

синтез. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних 



ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

ЗК5. Прихильність безпеці. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність використовувати: 

- у фаховій діяльності знання таких дисциплін, як 

математика, фізика тощо; 

- відповідне комп'ютерне програмне забезпечення для 

застосування моделей, що виникають в агроінженерній 

практиці, і проведення розрахунків за такими моделями. 

ЗК8– здатність приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК9 – здатність використовувати організаторські 

навички для планування роботи колективу; 

ЗК10 – здатність усвідомлювати соціальну значущість 

своєї професії, застосовувати принципи деонтології при 

виконанні професійних обов'язків. 

Фахові  

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність використовувати основи агрономії і 

тваринництва для обґрунтування механізованих 

технологічних процесів с.-г. виробництва. 

ФК2. Здатність використовувати основи: 

- механіки твердого тіла і рідини; 

- матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування 

будови та принципу роботи сільсько-господарської 

техніки. 

ФК3. Здатність:  

- до конструктивно-геометричного мислення на основі 

графічних моделей просторових форм; 

- до проектування деталей машин і механічних систем з 

використанням інструментів автоматизованого 

проектування; 

- до використання методів і засобів забезпечення 

єдності вимірювань і оцінювання їх похибок; 

- до використання методів управління якістю, а також 

задач і принципів стандартизації. 

ФК4. Здатність використовувати основи термодинаміки і 

гідравліки для визначення і вирішення інженерних 

завдань з використанням типових методів. 

ФК5. Здатність обирати і використовувати механізовані 

технології виробництва, переробки, зберігання, 

транспортування та контролю якості продукції 

відповідно до конкретних умов сільськогосподарського 

виробництва. 

ФК6. Здатність: 

- визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні 

параметри сільськогосподарської техніки, її 

механізмів, систем, агрегатів та вузлів;  



- до визначення режимів роботи та комплектування 

машинно-тракторних агрегатів; 

- виконувати розрахунки потреби виробництва в 

сільськогоспо-дарській техніці та обладнанн. 

ФК7. Здатність: 

- до аналізу та синтезу електричних ланцюгів, 

електромагнітних, електромеханічних і електронних 

перетворювачів енергії; 

- до використання технічних засобів автоматики і 

систем автоматизації технологічних процесів в 

аграрному виробництві; 

- аналізувати технологічний процес як об'єкт контролю і 

управління. 

ФК8. Здатність виконувати монтаж, налагодження, 

діагностування та випробування сільсько-господарської 

техніки, технологічного обладнання, систем керування і 

здійснювати контроль якості цих робіт. 

ФК9. Здатність організовувати використання 

сільськогосподарської техніки відповідно до вимог 

прикладної екології, принципів оптимального 

природокористування й охорони природи. 

ФК10. Здатність планувати і здійснювати технічне 

обслуговування і ремонт сільсько-господарської техніки 

та технологічного обладнання. 

ФК11. Здатність аналізувати та систематизувати 

науково-технічну інформацію для організації 

матеріально-технічного забезпечення агропромислового 

виробництва. 

ФК12. Здатність  

- організовувати роботу відповідно до реалізації 

правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони 

праці; 

- аналізувати показники техногенних та природних 

небезпек, а також планувати і виконувати відповідні 

захисні заходи. 

ФК13. Здатність проводити менеджмент та  економічне 

обґрунтування доцільності застосування технологій в 

агропромисловому виробництві, інженерно-технічних 

заходів з підтримання машинно-тракторного парку в 

роботоздатному стані. 

ФК14. Здатність проектувати технологічний процес 

виробництва продукції і складати необхідну нормативну 

документацію. 

ФК15. Здатність використовувати різні методи 

конструктивного розв'язання конфліктів в управлінні 

організаціями. 

ФК16. Здатність визначати стратегічні цілі управління 



діяльністю організації. 

ФК17. Здатність будувати конкурентну карту ринку, 

виділяти ключові фактори успіху та розвивати 

конкурентні переваги організації. 

7 - Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН1. Вміння проводити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою 

отримання професійної інформації;  працювати з довідниковою літературою та 

словниками. 

ПРН2. Вміння застосовувати свої знання і розуміння для визначення, 

формулювання і вирішення інженерних завдань з використанням 

загальновживаних методів; застосовувати отримані знання для аналізу 

інженерних об’єктів, процесів і методів; обирати і застосовувати придатні 

аналітичні методи і методи моделювання. 

ПРН3. Вміння аналізувати сучасні технології та технічні засоби механізації 

землеробства з погляду їх застосування до конкретних умов 

сільськогосподарського підприємства. 

ПРН4. Вміння коректно ставити завдання інженерних досліджень 

технологічних процесів сільськогосподарського виробництва; користуватися 

довідковою та спеціальною літературою, що відповідає конкретній проблемі. 

ПРН5. Вміння приймати рішення щодо захисту виробничого персоналу і 

населеннявід можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих;  

застосовувати сучасні засоби щодо ліквідації наслідків небезпечних подій;  

прогнозувати розвиток негативних впливів і оцінювати наслідки їх дії. 

ПРН6. Вміння упорядковувати, оцінювати, класифікувати одержану 

інформацію; 

узагальнювати одержану інформацію, готувати рекомендації щодо наступного 

її використання. 

ПРН7. Вміння виконувати розрахунки, використовувати математичний апарат 

для обробки технічної і економічної інформації та аналізу даних, пов'язаних з 

машиновикористанням і надійністю технічних систем у аграрному виробництві; 

застосовування фізичних законів для вирішення завдань теоретичного, 

експериментального і прикладного характеру під час вирішення інженерних 

задач у сфері АПК. 

ПРН8. Вміння застосовувати прогресивні способи і прийоми механізації 

виробничих процесів  у рослинництві і тваринництві;  методи визначення 

основних техніко-експлуатаційних показників комплексного механізованого 

сільсько-господарського виробництва. 

ПРН9. Вміння складати рівняння рівноваги тіла. Обчислювати швидкості і 

прискорення тіл і точок тіл. Складати диференціальні рівняння руху точки. 

Обчислювати кінетичну енергію системи тіл, роботу сил. 

ПРН10.Вміння оцінювати доцільність вибору конструкційних матеріалів для 

виготовлення елементів машин і механізмів. Формулювати службове 

призначення виробів машинобудування, вибирати матеріали для їх 

виготовлення і визначати вимоги до їх якості; застосовувати засоби контролю 

якості виробничого процесу та його результатів. 

ПРН11. Вміння виконувати кресленики простих і складних виробів із 



застосуванням елементів конструювання, стандартів та довідкових матеріалів і 

урахуванням технології виготовлення. Застосовувати засоби вимірювання для 

контролю якості продукції і технологічних процесів. Володіти: методами 

розрахунку і проектування деталей, вузлів і передавачів 

загальномашинобудівного і сільськогосподарського призначення. 

ПРН12. Вміння володіти методикою розрахунку термодинамічних процесів і 

циклів; 

методикою розрахунку процесів теплообміну і теплообмінних апаратів; 

виконувати проектування гідроприводу із ґрунтовним вибором його елементів. 

ПРН13. Вміння застосовувати машини,обладнання та транспортні засоби для 

виробництва, переробки, зберігання, транспортування; методи  та обладнання 

для контролю якості сільськогосподарської продукції. 

ПРН14. Вміння користуватися методами контролю якості продукції і 

технологічних процесів; розробляти і здійснювати плани високопродуктивного 

використання машинно-тракторного парку;  складати технологічні карти 

вирощування сільськогосподарських культур і виробництва продукції 

тваринництва із застосуванням оптимального засобів механізації;  складати 

графіки технічної експлуатації машин, організовувати їх виконання; підбирати 

оптимальну систему машин для господарства. 

ПРН15. Вміння застосовувати методи і прилади вимірювання електричних і 

неелектричних величин. Здійснювати вибір електромагнітних і електронних 

перетворювачів енергії. 

ПРН16. Вміння виконувати монтаж та пусконалагодження, виробничої та 

технічної експлуатації сільськогосподарської техніки. Уміти розробляти 

технологічні процеси відновлення типових деталей і ремонту складанних 

одиниць і проектувати ремонтнообслуговчі підприємства, прогнозувати ресурс 

після ремонту машин. Володіти методиками проектування ремонтних 

підприємств. 

ПРН17. Вміння сприяти підвищенню якості виконання технологічних і 

транспортних операцій за умов дотримання екологічних аспектів використання 

мобільних сільськогосподарських машин і транспортних засобів. 

ПРН18. Вміння виконувати розрахунки потреб підприємства в різних 

матеріалах, а також визначати джерела їх покриття; планування матеріально-

технічного забезпечення виробництва;  прогнозування і нормування окремих 

видів ресурсів на плановий період. 

ПРН19. Вміння застосовувати засоби захисту від негативних впливів; 

проводити контроль параметрів і рівня негативних впливів на їх відповідність 

нормативним вимогам; володіти законодавчими і правовими актами в галузі 

безпеки; 

способами і технологіями захисту в надзвичайних ситуаціях. 

ПРН20. Вміння кваліфіковано вирішувати питання, пов'язані зі скороченням 

трудомісткості і поліпшенням якості продукції, підвищенням ефективності 

роботи підприємства;  проводити вартісну оцінку основних виробничих 

ресурсів і застосовувати елементи економічного аналізу у виробничій 

діяльності;  володіти навичками управління трудовим колективом. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 



Кадрове 

забезпечення 

 Проектна група: 2 доктори наук, 3 кандидата наук. 

Гарант освітньо-професійної програми (керівник 

проектної групи) Дідур  Володимир  Аксентійович 

професор, доктор технічних наук має стаж науково-

педагогічної роботи 49 рік, член спеціалізованої вченої 

ради ТДАТУ із захисту дисертацій Д 18.819.01. Надикто 

Володимир Трохимович професор, доктор технічних наук 

має стаж науково-педагогічної роботи 15 років, член 

спеціалізованої вченої ради ТДАТУ із захисту дисертацій 

Д 18.819.01. та Спеціалізована вчена рада Д.27.358.01 

Національний науковий центр «ІМСГ» із захисту 

дисертацій. Караєв Олександр Гнатович старший 

науковий співробітник, кандидат технічних наук має стаж 

науково-педагогічної роботи 41 рік. Кюрчев Сергій 

Володимирович доцент, кандидат технічних наук стаж 

науково-педагогічної роботи 12 років. Кувачов Володимир 

Петрович доцент, кандидат технічних наук стаж науково-

педагогічної роботи 16 років. 

     В цілому склад науково-педагогічних працівників, які 

забезпечують навчальний процес включає сімнадцять 

професорів з яких тринадцять є  докторами наук та вісім 

доцентів. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

       Забезпеченість навчальними приміщеннями, 
комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 
обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна 
соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в 
гуртожитках відповідає вимогам. Користування мережею 
Інтернет безлімітне. Для спеціальної професійної 
підготовки фахівців функціонують спеціалізовані  
навчальні лабораторій : «З утримання перепелів», 
"Переробки  молока", «Виробництва борошна,  
хлібобулочних  виробів», «Забою, первинної обробки 
туш та холодильного устаткування», «Переробки м'яса», 
«Виробництва соків і квасу», «Гідравлічних машин», 
«Механізації зрошуваного землеробства», 
«Сільськогосподарської техніки».  

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

       Офіційний веб-сайт http://www.tsatu.edu.ua містить 

інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 

виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 

прийому, контакти. Наукова бібіліотека ТДАТУ 

http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka. 

Матеріали навчально-методичного забезпечення 

http://www.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka


освітньо-професійної програми викладені на навчально-

інформаційному порталі ТДАТУ  http://nip.tsatu.edu.ua  
Читальний зал забезпечений вільним доступом до мережі 
інтернет. 

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

    Внутрішня академічна мобільність реалізується у 
рамках міжуніверситетських договорів з Миколаївським 
національним аграрним університетом, Харківським 
національним технічним університетом ім. Петра 
Василенка, Херсонським державним аграрним 
університетом та Львівським національним аграрним 
університетом. 

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у 

інших університетах України, за умови відповідності їх 

набутих компетентностей. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі 

двосторонніх договорів між Таврійським державним 

агротехнологічним університетом та навчальними 

закладами країн-партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних 

умовах або за індивідуальним графіком. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПРОГРАМИ «АГРОІНЖЕНЕРІЯ» НА БАЗІ ПРОГРАМИ  

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

              

2.1 Перелік  компонент  освітньо-професійної  програми 

«Агроінженерія»  

            

Перелік  компонент  освітньо-професійної  програми  

«Агроінженерія» представлен в таблиці 2.1. 

         Таблиця 2.1  

Перелік  компонент освітньо-професійної  програми 

«Агроінженерія» 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

кредиті

в 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

1. Цикл загальної підготовки 

ОК 1.01 Вища та прикладна математика 4 Екзамен 

ОК 1.02 Фізика 3 Екзамен 

ОК 1.03 Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка 3 Екзамен 

ОК 1.04 Комп`ютери та комп`ютерні технології 3 Екзамен 

2. Цикл професійної підготовки 



ОК 2.01 Сільськогосподарські машини 7 Екзамен 

ОК 2.02 Трактори і автомобілі 6 Екзамен 

ОК 2.03 Машини, обладнання та їх використання в 

тваринництві 

3 Екзамен 

ОК 2.04 Безпека життєдіяльності та охорона праці 3 Екзамен 

ОК 2.05 Машини, обладнання та їх використання при 

переробці сільськогосподарської  продукції 

3 Диф. залік 

ОК 2.06 Експлуатація машин і обладнання 6 Екзамен 

ОК 2.07 Електротехнології та процеси 3 Диф. залік 

ОК 2.08 Ремонт машин та обладнання 3 Екзамен 

ОК 2.09 Технічний сервіс в агропромисловому комплексі 3 Диф. залік 

ОК 2.10 Маркетинг та логістика 3 Диф. залік 

ОК 2.11 Менеджмент та економіка аграрного виробництва 4 Диф. залік 

ОК 2.12 Матеріалознавство і технологія конструкційних 

матеріалів 

7 Екзамен 

ОК 2.13 Інженерна механіка (теоретична механіка, теорія 

механізмів і машин, механіка матеріалів і 

конструкцій ,деталі машин, взаємозамінність 

стандартизація та технічне вимірювання) 

12 Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 76 

2.1 Практична підготовка 

ОК 2.2.01 Виробнича в сільськогосподарських підприємствах 10 Диф. залік 

ОК 2.2.02 Переддипломна 8 Диф. залік 

Загальний обсяг практичних компонент:  18 

Вибіркові компоненти ОП 

1 Цикл загальної підготовки 

ВБ 1.01 Іноземна мова (поглиблений курсу) 8 Диф. залік 

 2 Цикл професійної підготовки 

ВБ 2.01 Технологія  виробництва продукції рослинництва 3 Екзамен 

ВБ 2.02 Моделювання технологічних процесів в 

агропромисловому комплексі 

4 Екзамен 



ВБ 2.03 Механізовані технології в виробництві 

сільськогосподарської продукції 

4 Диф. залік 

ВБ 2.04 Основи технічної творчості 3 Диф. залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 22 

Дипломне проектування 2 

Державна атестація 2 

Загальний обсяг освітньої програми 120 

2.2  Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми  

«Агроінженерія»  на базі програми молодшого спеціаліста 

 

  Виробничі системи сільськогосподарського призначення – це складні 

динамічні системи, які складаються з технологічних та технічних систем.  

Процес становлення та розвитку той чи іншої системи 

сільськогосподарського призначення повинен бути керованим.  

Мета цього керування полягає в забезпеченні найбільшої ефективності 

використання сил та засобів при вирішенні інженерних  задач.  

 А Агроінженер є основною складовою частиною інженерної служби 

господарства, який вирішує ці задачі, а іноді, і єдиним представником. 

Для вивчення кожної з цих систем запропоновані дисципліни.  Вивчення 

кожної системи закінчується розробкою комплексного проекту. 

А задачею синтезу при підготовці, а також критерієм компетенції 

підготовки  Агроінженера  першого рівня вищої освіти бакалавр на базі 

молодшого спеціаліста в цілому є  проект (рис.2.1).  



            

Рисунок 2.1. Схема системного підходу до освітньо-професійної  програми 

«Агроінженерія». 

Складовою частиною розробки технологічної системи є розробка 

технічної системи, яка в проекті представлена конструкторською розробкою.  

Тому доцільно конструкторську розробку виконується під час вивчення 

загально-технічних дисциплін, таких  як теоретична механіка, теорія 

механізмів і машин, механіка матеріалів і конструкцій, деталі машин, 

взаємозамінність стандартизація та технічне вимірювання, які об’єднані в 

одну дисципліну – інженерна механіка, а також  матеріалознавство і  

технологія конструкційних матеріалів (рис.2.2). 



 

Рисунок 2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми  

«Агроінженерія»  вивчення технічних систем. 

        Ці вказані дисципліни вивчаються після проходження дисциплін 

загального циклу, як вища та прикладна  математика, фізика, нарисна 

геометрія та комп’ютерна  графіка,  комп`ютери та комп`ютерні технології. 

З цією метою вивчаються  і загально інженерна дисципліна, така як 

основи технічної творчості. Закінчується вивчення цього блоку розробкою 

комплексного курсового проекту з проектування технічної системи. 

        Під час закріплення теми студент обирає спеціалізацію.  В цей час 

вивчається будова, регулювання, розрахунок машин та обладнання АПК за 

такими дисциплінами, як сільськогосподарські машини, трактори і 

автомобілі, 

машини, обладнання та їх використання в тваринництві, машини, обладнання 

та їх використання при переробці с.-г. продукції. 

Технічні системи є складовим елементом технологічних систем.  Метою 

вивчення технологічних систем є проектування  технологічних процесів і 

синтезом цього є комплексний курсовий проект з організації технологічних 

процесів,  який включає цілеспрямовану послідовність процедур прийняття 

рішень у процесі розробки проектної документації.  



 Студент виконує курсовий проект.  

 З обов’язкових дисциплін вивчаються технології, планування, 

організація виробництва та переробки продукції рослинництва та 

тваринництва, а також технічного сервісу АПК (рис.2.3).   

 

Рисунок 2.3.  Структурно- логічна  схема  освітньо-професійної  програми 

«Агроінженерія»  вивчення технологічних систем. 

Технологічні системи є складовим елементом виробничих систем. 

Метою вивчення виробничих систем є впровадження технологічних процесів 

у виробництво.  Для цього вивчаються дисципліни маркетинг та логістика,  

менеджмент та економіка аграрного виробництва  для визначення 

економічної доцільності впроваджених технологічних процесів. 

З метою забезпечення охорони праці під час впровадження 

технологічних процесів у виробництво вивчається дисципліна охорона праці 

та безпека життєдіяльності. 

Синтезом вивчення виробничої системи є проект, або комплексна 

кваліфікаційна робота, куди входять проекти з вивчення технічних та 

технологічних систем (рис.2.4).   



 

Рисунок 2.4.  Структурно - логічна  схема  освітньо-професійної  програми 

«Агроінженерія»  вивчення виробничих систем. 

Запропоновані логічні схеми послідовності викладання 

запропонованих дисциплін, основані на принципах наскрізного навчання. 

На підставі вищезгаданого та розроблених логічних схем  вивчення 

систем, розроблено графік вивчення дисциплін та розподіл їх за семестрами. 

Перед проходженням практики студенти визначаються зі 

спеціалізацією, тому керівник проекту видає індивідуальне завдання на 

виробничу практику,яке пов’язане з темою проекта. Студенти під час 

проходження виробничої практики на базових господарствах вивчають 

передовий досвід та останні досягнення науки та техніки, який потім 

використовується в проекті.   

Виробнича переддипломна практика передбачає вдосконалення 

здобутих студентами знань, практичних умінь, навичок, оволодіння 

професійним досвідом, а також збору матеріалів для продовження 

проектування. Виробнича переддипломна практика проходить за 

індивідуальним завданням керівника проектом. 

 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників за освітньо-професійною  програмою 

«Агроінженерія» першого  (бакалаврського) рівня проводиться у формі 

захисту дипломного проекту та завершується видачею документу 

встановленого зразку про присудження йому ступеня бакалавр із 

присвоєнням кваліфікації: бакалавр за спеціальністю 208 «Агроінженерія». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

"АГРОІНЖЕНЕРІЯ" 

       

       Матриця відповідності представлена в таблиці 4.1. 

 
                                                                                                                          Таблиця 4.1 

        Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам  

освітньо-професійної  програми «Агроінженерія»                                                                                                              
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ЗК 1                    ●     

ЗК 2                      ●  ● 

ЗК 3       ●  ● ●  ● ●    ● ● ●      

ЗК 4   ● ●                  ● ● ● 

ЗК 5     ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ●         

ЗК 6    ●          ● ●  ●     ●  ● 

ЗК 7 ● ● ● ●      ●  ● ●    ●    ● ● ● ● 

ЗК 8     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●        

ЗК 9          ●  ● ● ● ●          

ЗК 10       ●  ● ●  ● ● ● ●          

ФК 1       ●           ● ●  ● ● ●  

ФК 2  ●   ● ● ●  ●       ● ●        

ФК 3 ● ● ● ●            ● ●        

ФК 4      ●     ●              

ФК 5       ●  ● ●  ●      ● ●  ●  ●  

ФК 6     ● ● ●  ● ●               

ФК 7      ●     ● ●             

ФК 8     ● ●    ●  ● ●            

ФК 9     ● ●  ●  ●               

ФК 10            ● ●            

ФК 11          ●   ● ●           

ФК 12        ●  ●  ● ●            

ФК 13       ●  ● ●  ●   ●          

ФК 14       ●  ● ●  ●         ● ● ●  

ФК 15        ●      ● ●          

ФК 16          ●   ● ● ●          

ФК 17          ●   ● ● ●          



 

  

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності:     208  «Агроінженерія»  

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  рівень  

Освітньо-професійна програма:   «Агроінженерія»  

Форма навчання:   денна і заочна  

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання:   120 кредитів,     2 роки  

Навчальний план затверджений Вченою радою Таврійського державного         

агротехнологічного університету протокол    № 13 від «30» травня 2016 р. 

 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) __________ 

__________________________________________________________________ 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) _________ 

__________________________________________________________________ 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:  освітньо-

квалифікаційний рівень молодший спеціаліст 

 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування  

навчальних  

дисциплін 
                                                1  Цикл загальної підготовки 
 

Здатність практичного володіння 

іноземною мовою для її викорис-

тання в професійній діяльності. 

 

Здобувач повинен знати: 

- законодавчі та нормативно-

стильові основи професійного 

мовлення; 

- становлення та розвиток 

наукового стилю; 

- професійно орієнтований 

лексико-граматичний 

матеріал, що використовується 

в різних мовних ситуаціях; 

- розмовні штампи ділового 

етикету й мовної поведінки - 

професійні терміни й поняття. 

Вміти: 

- володіти офіційно-діловим, 

науковим, розмовним стилями 

української мови для 

забезпечення професійного 

 

Іноземна мова 

(поглибленого 

курсу) 



спілкування; 

- володіти лексичним 

мінімумом з англійської мови; 

- вести бесіду-діалог 

загального характеру; 

- користуватися правилами 

мовного етикету; 

- проводити аналітичне 

опрацювання іншомовних 

джерел з метою отримання 

професійної інформації; 

- працювати з довідниковою 

літературою та словниками 
 

Здатність використовувати: 

- у фаховій діяльності знання та-

ких дисциплін, як математика, 

фізика для застосування моделей, 

що виникають в агроінженерній 

практиці, і проведення розрахун-

ків за такими моделями 

 

Здобувач повинен знати: 
- основні поняття і методи 

математичного аналізу, 

лінійної алгебри та 

аналітичної геометрії, 

дискретної математики, теорії 

диференціальних рівнянь, 

теорії ймовірності та теорії 

математичної статистики, 

статистичних методів обробки 

експериментальних даних, 

елементів теорії функцій 

комплексної змінної; 

- фундаментальні закони 

природи і основні фізичні 

закони механіки, 

термодинаміки, електрики та 

магнетизму, оптики і атомної 

фізики. 

Вміти виконувати: 

- розрахунки, використовувати 

математичний апарат для об-

робки технічної і економічної 

інформації та аналізу даних, 

пов'язаних з машиновикорис-

танням і надійністю технічних 

систем у аграрному виробниц-

тві; 

- застосовування фізичних за-

конів для вирішення завдань 

теоретичного, експеримента-

льного і прикладного характе-

ру; 

 

 

Вища та прикла-

дна математика. 

Фізика. 

 



Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел . Здатність використовува-

ти - відповідне комп'ютерне про-

грамне забезпечення для застосу-

вання моделей, що виникають в 

агроінженерній практиці, і прове-

дення розрахунків за такими мо-

делями 

Здобувач повинен знати: 

- сучасні інформаційні техно-

логії; 

- способи одержання наукової 

та професійної інформації; 

- джерела одержання потрібної 

інформації. 

Вміти: - упорядковувати, оці-

нювати, класифікувати одер-

жану інформацію; 

- узагальнювати одержану ін-

формацію, готувати рекоменда-

ції щодо наступного її викорис-

тання 

Комп`ютери  

та комп`ютерні 

технології. 

Здатність до абстрактного мис-

лення, аналізу   та синтез. Знання 

та розуміння предметної області 

та розуміння професії. Здатність 

застосовувати знання у практич-

них ситуаціях. Здатність вчитися і 

бути сучасно навченим 

Здобувач повинен знати: 

- основні закони природничих 

дисциплін та методології їх 

застосування у про-фесійній 

діяльності; 

- концепції інженерних дисци-

плін, які є основою фахової 

спеціалізації; 

- досягнення провідних вітчи-

зняних та світових наукових і 

агропромислових підприємств. 

- основні тенденції вдоскона-

лення технологій і технічних 

засобів механізації сучасного 

сільсько-господарського виро-

бництва; 

- показники якості механізова-

них технологічних процесів 

сільсько-господарського виро-

бництва; - методи оптимізації 

параметрів технологічних 

процесів сільсько-

господарського виробництва 

Вміти:  
- застосовувати свої знання і 

розуміння для визначення, фо-

рмулювання і вирішення інже-

нерних завдань з використан-

ням загальновживаних мето-

дів; 

- застосовувати отримані 

знання для аналізу інженерних 

об’єктів, процесів і методів; - 

обирати і застосовувати при-

датні аналітичні методи і ме-

тоди моделювання; 

- здійснювати пошук літерату-

ри, а також використовувати 

Основи технічної 

творчості. 

Моделювання 

техпроцесів  

в АПК. 

 



бази даних та інші джерела 

інформації; 

- планувати і виконувати ін-

женерні дослідження, інтерп-

ретувати дані і робити виснов-

ки; 

- аналізувати сучасні техноло-

гії та технічні засоби механіза-

ції землеробства з погляду їх 

застосування до конкретних 

умов сільсько-господарського 

підприємства; 

- виявляти, формулювати і ви-

рішувати інженерні завдання 

відповідно до спеціалізації; - 

коректно ставити завдання ін-

женерних досліджень техноло-

гічних процесів сільськогос-

подарського виробництва; 

- користуватися довідковою та 

спеціальною літературою, що 

відповідає конкретній пробле-

мі; 

- критично оцінювати особис-

тий рівень фахових компетен-

цій  і підвищувати його 
2  Цикл професійної підготовки 
Здатність використовувати основи 

агрономії і тваринництва для об-

ґрунтування механізованих техно-

логічних процесів с.-г. виробницт-

ва 

Здобувач повинен знати,  як 

вирішувати питання отриман-

ня високих виробничих показ-

ників у рослинництві і тва-

ринництві за максимальної 

механізації технологічних 

процесів і найменших витрат 

ручної праці, зниження собі-

вартості продукції, що вироб-

ляється, 

вміти застосовувати: 

- прогресивні способи і при-

йоми механізації виробничих 

процесів  у рослинництві і 

тваринництві; 

- методи визначення основних 

техніко-експлуатаційних пока-

зників комплексного механізо-

ваного сільсько-господарського 

виробництва 

Механізовані тех-

нології в вироб-

ництві с.-г. про-

дукції. 

Технології вироб-

ництва продукції 

рослинництва 



 

Здатність: 

- до конструктивно-

геометричного мислення на ос-

нові графічних моделей просто-

рових форм; 

- до проектування деталей машин 

і механічних систем з викорис-

танням інструментів автоматизо-

ваного проектування; 

- до використання методів і засо-

бів забезпечення єдності вимірю-

вань і оцінювання їх похибок; 

- до використання методів управ-

ління якістю, а також задач і 

принципів стандартизації 

 

Здобувач повинен знати, як 

застосовувати: 

- основи геометричних побу-

дов; 

- методи проектування; 

- результати вимірювань, ви-

користовувати технічні засоби 

для визначення технологічних 

процесів і якості продукції, 

готовність до обробки резуль-

татів експериментальних дос-

ліджень; 

- етапи і послідовність проек-

тування нових машин, вміти: 
виконувати кресленики прос-

тих і складних виробів із за-

стосуванням елементів конс-

труювання, стандартів та до-

відкових матеріалів і ураху-

ванням технології виготов-

лення. 

Застосовувати засоби вимірю-

вання для контролю якості 

продукції і технологічних 

процесів. 

Володіти: методами розрахун-

ку і проектування деталей, ву-

злів і передавачів загальнома-

шинобудівного і сільсько-

господарського призначення. 

 

Нарисна геомет-

рія та 

комп’ютерна  

графіка. 

Інженерна меха-

ніка (ВСТВ) 



Здатність використовувати осно-

ви: 

- механіки твердого тіла і рідини; 

- матеріалознавства і міцності ма-

теріалів для опанування будови та 

принципу роботи сільсько-

господарської техніки 

Здобувач повинен знати, як 

визначати способи отримання 

та обробки матеріалів і виро-

бів з них із заданим рівнем 

технологічних властивостей. 

Застосовувати закони механі-

чного руху і механічної взає-

модії матеріальних тіл, методи 

побудови, дослідження та рі-

шення механіко-математичних 

моделей, що описують рух і 

рівновагу механічних систем. 

Знати: 

- види напруженого стану; 

- класифікацію виробів маши-

нобудування, їх службове 

призначення і показники якос-

ті. 

Вміти Оцінювати доцільність 

вибору конструкційних мате-

ріалів для виготовлення еле-

ментів машин і механізмів. 

Складати рівняння рівноваги 

тіла, що знаходиться під дією 

довільної системи сил, знахо-

дити положення центрів ваги 

тіл. Обчислювати швидкості і 

прискорення тіл і точок тіл, 

що здійснюють поступальний, 

обертальний і плоскопаралле-

льного руху. 

Складати диференціальні рів-

няння руху точки. 

Обчислювати кінетичну енер-

гію системи тіл, роботу сил. 

Формулювати службове приз-

начення виробів машинобуду-

вання, вибирати матеріали для 

їх виготовлення і визначати 

вимоги до їх якості; застосо-

вувати засоби контролю якості 

виробничого процесу та його 

результатів. 

 
 

Інженерна меха-

ніка (ТМ, ТММ, 

ММК,  ДМ,). 
Матеріалознавст-

во і ТКМ 



Здатність використовувати основи 

термодинаміки і гідравліки для 

визначення і вирішення інженер-

них завдань з використанням ти-

пових методів 

Здобувач повинен знати, як 

застосовувати: 

- основні закони і закономір-

ності (взаємозв'язки) технічної 

термодинаміки; 

- основи теорії тепломасооб-

міну; 

- цикли теплоенерге-тичних 

установок; 

- шляхи раціонального засто-

сування теплоти в сільсько-

господарському виробництві, 

використання альтернативних 

джерел енергії; 

- закони механіки рідких і га-

зоподібних середовищ; 

- вимоги, що ставляться під час 

проектування і експлуатації 

гідроприводів. 

Вміти  володіти: 

- методикою розрахунку тер-

модинамічних процесів і цик-

лів; 

- методикою розрахунку про-

цесів теплообміну і теплооб-

мінних апаратів; 

- методами проектування і ви-

пробування теплотехнічних 

пристроїв і установок із засто-

суванням обчислювальної те-

хніки; 

Виконувати проектування гід-

роприводу із ґрунтовним ви-

бором його елементів. 

Трактори і авто-

мобілі. 

Здатність обирати і використову-

вати механізовані технології виро-

бництва, переробки, зберігання, 

транспортування та контролю яко-

сті продукції відповідно до конк-

ретних умов сільськогосподарсь-

кого виробництва 

Здобувач повинен знати, як 

упорядковувати технологічні 

системи формування та оці-

нювання сільсько-

господарської продукції, ефе-

ктивного здійснення селекцій-

ного процесу в бажаному на-

прямі та організації біологічно 

обґрунтованої і економічно 

доцільної технології виробни-

цтва, переробки, зберігання і 

транспортування сільськогос-

подарської продукції. Знати: 

- технології і методи виробни-

цтва сільськогосподарської 

продукції; способи і техноло-

гії зберігання, переробки та її 

транспортування; 

Сільськогоспо-

дарські машини. 

Трактори і авто-

мобілі. 

Машини, облад-

нання та їх вико-

ристання в 

тваринництві. 

Машини, облад-

нання та їх вико-

ристання при пе-

реробці с.-г. про-

дукції. 



- стандарти на продукцію та 

процедуру контролю її якості. 

Вміти: застосовувати: 

- машини,обладнання та тран-

спортні засоби для виробниц-

тва, переробки, зберігання, 

транспортування; 

- методи  та обладнання для 

контролю якості сільськогос-

подарської продукції. 

Здатність: 

- визначати та аналізувати техні-

чні і експлуатаційні параметри 

сільськогосподарської техніки, 

її механізмів, систем, агрегатів та 

вузлів; 

- до визначення режимів роботи 

та комплектування машинно-

тракторних агрегатів; 

- виконувати розрахунки потреби 

виробництва в сільськогоспо-

дарській техніці та обладнанні 

Здобувач повинен знати, як 

використовувати: 

- методики розрахунку і скла-

дання машинно-тракторних 

агрегатів, методи організації 

їх роботи; 

- принципи розрахунку і ком-

плектування машинно-

тракторного парку; 

- систему, технологію і органі-

зацію обслуговування машин 

у сільському господарстві; 

- засоби і методи діагносту-

вання вузлів і агрегатів ма-

шин; 

- відповідну техніку під час 

впровадження інтенсивних 

технологій вирощування і 

збирання сільсько-

господарських культур; 

- оптимізацію виробничих 

процесів із застосуванням об-

числювальної техніки. 

Аргументувати актуальність 

запровадження інформаційних 

та комунікаційних технологі-

їй, що дозволяють обґрунто-

вано управляти культурами на 

рівні поля (система позиціо-

нування на основі супутнико-

вих систем типу GPS. 

Вміти користуватися метода-

ми контролю якості продукції 

і технологічних процесів; 

- розробляти і здійснювати 

плани високопродуктивного 

використання машинно-

тракторного парку; 

- розробляти і здійснювати 

спільні плани механізації та 

автоматизації виробничих 

процесів; - складати техноло-

Експлуатація 

машин і облад-

нання. 



гічні карти вирощування сіль-

ськогосподарських культур і 

виробництва продукції тва-

ринництва із застосуванням 

оптимального засобів механі-

зації; 

- складати графіки технічної 

експлуатації машин, організо-

вувати їх виконання; 

- підбирати оптимальну сис-

тему машин для господарства; 

- проводити аналіз викорис-

тання машинно-тракторного 

парку, здійснювати оператив-

ний контроль його роботи. 

Аналізувати напрями розвитку 

і вдосконалення системи ма-

шин і розвитку технологій ви-

рощування і збирання сільсько-

господарських культур. 

Здатність: 

- до аналізу та синтезу електрич-

них ланцюгів, електромагнітних, 

електромеханічних і електронних 

перетворювачів енергії; 

- до використання технічних за-

собів автоматики і систем авто-

матизації технологічних процесів 

в аграрному виробництві; 

- аналізувати технологічний про-

цес як об'єкт контролю і управлін-

ня. 

Здобувач повинен знати, як 

використовувати: 

- електротехнічну терміноло-

гію і символіку; 

- основні закони електротехні-

ки; 

- принципи роботи і пристрій 

перетворю-вачів енергії; 

- властивості та області засто-

сування основних електротех-

нічних і електронних пристро-

їв. 

Знати: 

- стан і перспективи розвитку 

автоматизації с.-г. виробничих 

процесів; 

- основні поняття, визначення 

та термінологію систем 

управління; - основні принци-

пи побудови систем управлін-

ня; 

- аналітичні методи опису вла-

стивостей систем управління і 

їх елементів; 

- елементи аналізу і синтезу 

систем керування, оцінювання 

їх надійності; 

- основні технічні засоби сис-

тем управління та їх характе-

ристики. Вміти: застосовува-

ти: 

- методи теоретичного та екс-

Електротехнології 

та процеси. 



перименталь-ного отримання 

характеристик систем управ-

ління та їх основних елемен-

тів; 

- методи і прилади вимірю-

вання електричних і неелект-

ричних величин. 

Здійснювати: 

- оцінювання якості, надійнос-

ті і ефективності функціону-

вання систем управління; 

- вибір електромагнітних і 

електронних перетворювачів 

енергії 

Здатність виконувати монтаж, 

налагодження, діагностування та 

випробування сільсько-

господарської техніки, техноло-

гічного обладнання, систем керу-

вання і здійснювати контроль 

якості цих робіт 

Здобувач повинен знати тех-

нології і методи керування і 

контролювання якості монта-

жних робіт та пусконалаго-

дження сільсько-

господарського обладнання і 

техніки;  

- фізичні основи надійності 

машин; 

- виробничий процес ремонту 

машин та устаткування.  

Вміти виконувати: 

- монтаж та пуско-

налагодження, виробничої та 

технічної експлуатації сільсь-

ко-господарської техніки; 

- дослідження та контроль 

стану обладнання та техноло-

гічних процесів. Уміти розро-

бляти технологічні процеси 

відновлення типових деталей і 

ремонту складанних одиниць і 

проектувати ремонтно-

обслуговчі підприємства, про-

гнозувати ресурс після ремон-

ту машин. 

Володіти методиками проек-

тування ремонтних підпри-

ємств. 

 

Технічний сервіс 

в АПК. 

Прихильність безпеці . Здатність 

організовувати використання 

сільськогосподарської техніки 

відповідно до вимог прикладної 

екології, принципів оптимально-

го природокористування й охо-

рони природи. Здатність 

- організовувати роботу відповід-

Здобувач повинен знати, як 
застосовувати: 

- принципи екологічно безпе-

чного та економічно ефектив-

ного функціонування системи 

«машина–поле» за умов робо-

ти транспортних засобів в 

умовах взаємодії з біологіч-

Безпека життєді-

яльності та охо-

рона праці. 



но до реалізації правових вимог 

безпеки життєдіяльності і охоро-

ни праці; 

- аналізувати показники техно-

генних та природних небезпек, а 

також планувати і виконувати 

відповідні захисні заходи 

ними об’єктами. 

Знати: 

- основні техносферні небез-

пеки, їх властивості та харак-

теристики; 

- характер впливу шкідливих і 

небезпечних факторів на лю-

дину і природне середовище, 

- методи захисту від них сто-

совно сфери своєї професійної 

діяльності; - правові, норма-

тивно-технічні та організацій-

ні основи безпеки життєдіяль-

ності 

Вміти ідентифікувати основні 

небезпеки середовища прожи-

вання та виробничої діяльнос-

ті людини. 

Оцінювати ризик реалізації 

небезпек та вибирати методи 

захисту від небезпек стосовно 

сфери своєї професійної дія-

льності і способи забезпечен-

ня комфортних умов життєді-

яльності. Застосовувати: 

- засоби захисту від негатив-

них впливів; проводити конт-

роль параметрів і рівня нега-

тивних впливів на їх відповід-

ність нормативним вимогам; 

- заходи з підвищення безпеки 

виробничої діяльності; 

- заходи з підвищення стійкос-

ті виробничих систем та об'єк-

тів; 

- заходи щодо захисту вироб-

ничого персоналу і населення 

в надзвичайних ситуаціях. 

Володіти: 

- законодавчими і правовими 

актами в галузі безпеки; 

-  способами і технологіями 

захисту в надзвичайних ситу-

аціях.  Планувати заходи щодо 

захисту виробничого персона-

лу і населення в надзвичайних 

ситуаціях. 



Здатність планувати і здійснюва-

ти технічне обслуговування і ре-

монт сільсько-господарської тех-

ніки та технологічного обладнан-

ня 

Здобувач повинен знати: 

- фізичні основи надійності 

машин; 

- методи визначення показни-

ків надійності і відновлення 

посадок з'єднань; - виробни-

чий процес ремонту машин та 

устаткування; 

технологічні процеси віднов-

лення деталей.  

Вміти розробляти технологіч-

ні процеси відновлення типо-

вих деталей і ремонту скла-

данних одиниць і проектувати 

ремонтно-обслуговчі підпри-

ємства, прогнозувати ресурс 

після ремонту машин. 

Володіти: методами віднов-

лення посадок з'єднань, тощо; 

методикою проектування ре-

монтних підприємств. 

Ремонт машин та 

обладнання. 

Здатність аналізувати та система-

тизувати науково-технічну інфо-

рмацію для організації матеріа-

льно-технічного забезпечення 

агропромислового виробництва 

Здобувач повинен знати, як 

застосовувати: 

- якісні характе-ристики про-

дукції, що виготовляється різ-

ними постачальни-ками, до 

складу яких належать надій-

ність постачання, можливість 

вибору способу доставки, час 

на здійснення замов-лення, 

можливість надання кредиту, 

рівень сервісу тощо; - своєча-

сне постачання на склади під-

приємства або відразу на ро-

бочі місця потрібних відпові-

дно до бізнес-плану матеріа-

льно-технічних ресурсів 

Вміти виконувати: 

- розрахунки потреб підпри-

ємства в різних матеріалах, а 

також визначати джерела їх 

покриття; 

- планування матеріально-

технічного забезпечення ви-

робництва, зокрема комплекс 

робіт з аналізу питомих витрат 

матеріальних ресурсів за звіт-

ний період, використанню те-

хнологічного устаткування і 

оснащення; 

- прогнозування і нормування 

окремих видів ресурсів на 

Технічний сервіс 

в АПК. 

Маркетинг та ло-

гістика 



плановий період, розробку ма-

теріальних балансів за видами 

ресурсів, джерелами надхо-

дження. 

Здатність проводити менеджмент 

та  економічне обґрунтування до-

цільності застосування техноло-

гій в агропромисловому вироб-

ництві, інженерно-технічних за-

ходів з підтримання машинно-

тракторного парку в роботоздат-

ному стані. 

Здобувач повинен знати, як 

запроваджувати: 

- спеціальні знання і практичні 

навички у галузі аграрної еко-

номіки; 

- планування показників виро-

бничо-господарської діяльно-

сті; 

- використання економічних 

методів управління аграрною 

організацією з урахуванням 

чинників зовнішнього і внут-

рішнього середовища. 

Знати основи організації та 

управління агропромислового 

виробництва.  

Вміти кваліфіковано вирішу-

вати питання, пов'язані зі ско-

роченням трудомісткості і по-

ліпшенням якості продукції, 

підвищенням ефективності 

роботи підприємства; 

- проводити вартісну оцінку 

основних виробничих ресурсів 

і застосовувати елементи еко-

номічного аналізу у виробни-

чій діяльності; 

- володіти навичками управ-

ління трудовим колективом. 

Менеджмент та 

економіка аграр-

ного виробницт-

ва. 
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