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Порядок денний: 

1. Про результати громадського обговорення ОПП Агроінженерія за 

спеціальністю 208 «Агроінженерія», освітнім ступенем бакалавр для 2020 року 

набору. 

 

СЛУХАЛИ: Волоха В.О., про результати громадського обговорення  ОПП 

Агроінженерія за спеціальністю 208 «Агроінженерія», освітнім ступенем бакалавр 

для 2020 року набору. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1.  Волох В.О. (Гарант освітньо-професійної програми), який повідомив, що в 

період з 13.04.2020 р. по 13.05.2020 р. в Луганському національному аграрному 

університеті тривало громадське обговорення проектів освітньо-професійних 

програм 2020 року набору.  

Волох В.О., повідомив, що до обговорення освітньо-професійної програми 

залучились випускники ННІ механізації сільського господварства, академічна 

спільнота, роботодавці і здобувачі вищої освіти. 

Волох В.О., наголосив, що до ОПП вже внесені зміни щодо переліку освітніх 

компонентів, збалансовано обсяг кредитів з дисциплін, усунуто технічні помилки в 

ОПП. Визначив, що до ОПП внесені зміни щодо переліку обов’язкових освітніх 

компонентів, збільшено обсяг кредитів з дисциплін.  

Було підкреслено, що пропозиції, що надійшли від здобувачів та випускників 

було враховано.  

 Під час обговорення було враховано, а саме:  



- змінено структурно-логічну схему, в якій відображено перелік обов’язкових 

навчальних дисциплін відповідно до року  навчання;  

- враховано побажання здобувачів, щодо збільшення переліку вибіркових 

компонент через створення загальноуніверситетського переліку вибіркових 

дисциплін. 

Підводячи підсумки, зазначив, що зауваження та пропозиції, які надходили 

від здобувачів і випускників ННІ  реалізовано в ОПП, окрім побажання ввести до 

програми більше професійних навчальних дисциплін. Пропозиції, які надходили від 

роботодавців ураховані. Зауваження та пропозиції, які надходили від академічної 

спільноти також враховано.  

2. Дзюба А.І., член проектної групи, доцент кафедри механізації виробничих 

процесів у АПК зазначив, що в квітні-травні 2020 р. було проведено обговорення 

освітніх програм ННІ механізації сільського господарства, в якому взяли участь 

директор ННІ, завідувачі кафедр, гарант ОПП, члени проектної групи, академічна 

спільнота. 

3. Поляков А.М., член проєктної групи, який наголосив, що в Університеті є 

певні вимоги щодо складання навчальних планів, тому є обмеження у визначенні 

освітніх компонентів та їх кількості. Поляков А.М. зазначив, що під час обговорення 

ОПП надійшли наступні пропозиції, а саме: у проекті ОПП визначено освітні 

компоненти, які сприяють формуванню фахових компетентностей та забезпечують 

програмні результати навчання; визначити відповідність програмних 

компетентностей освітнім компонентам програми; розкрито логічну структуру 

підготовки фахівця з агроінженерії ОС бакалавр. 

4. Ільков Д.В., директор ТОВ «Санфлауер», який наголосив, що у проекті 

освітньої програми доцільно було відобразити в розділі «Характеристика освітньої 

програми» опис предметної області, який відображає цілі навчання та зміст 

предметної області, що враховано в кінцевій редакції ОПП. 

Ільков Д.В., підтримав ОПП і наголосив, що ННІ механізації с.-г. і 

Університет в цілому прикладають достатньо зусиль для покращення освітнього 

процесу за цією ОПП. 

5. Герман Д.С., здобувач вищої освіти, який підкреслив, що ННІ механізації 

с.-г. здійснює освітню підтримку здобувачів освіти у контексті питань, що 

безпосередньо стосуються організації навчання і викладання. Також  зазначив, що в 

освітній програмі, завдяки зусиллям ННІ та навчальної частини університету, 

надано ширші можливості щодо формування індивідуальної траєкторії здобувача.  

6. Марчій П.Т., керівник селянського (фермерського) господарства 

«Казначеєвка», який звернув увагу на важливість підготовки фахівців з 

агроінженерії для Луганської і Донецької областей,  ролі агроінженерів в 

агропромисловому виробництві, технічному сервісі для економічного становлення 

сільського господарства в вищезазначених регіонах. 

Також Марчій П.Т. зазначив, що регіональний контекст ОПП відображено в 

особливостях освітньої програми. 

7. Левченко І.М.,  випускник спеціальності 208 «Агроінженерія», який 

зазначив, що ННІ підтримує тісні зв’язки з випускниками, збирає інформацію щодо 

кар’єрного шляху випускників. У свою чергу, випускники популяризують освітню 

програму «Агроінженерія» серед випускників шкіл та коледжів, а також своїх колег, 

знайомих та ін. 



Також, Левченко І.М.,   наголосив, що пропозиція щодо зміни структурно–

логічної схеми враховано в освітній програмі, відображено перелік дисциплін за 

кожним роком навчання.  

8. Штиров Ю.С., керівник селянського (фермерського) господарства «Віка» 

зазначив, що послідовність вивчення обов’язкових дисциплін, та їх обсяг 

відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 208 «Агроінженерія» і спрямовані забезпечити відповідність 

програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців.  

Також Штиров Ю.С., зазначив, що долучення таких дисциплін, як ОК30 

«Машиновикористання у рослинництві», ОК31 «Машиновикористання та монтаж 

обладнання в тваринництві», до обов’язкових компонентів підсилюють освітню 

складову ОПП. 

9. Михальченко С.А., завідувач кафедри технічного забезпечення 

агропромислового виробництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, доктор с.-г. наук, 

старший науковий співробітник, який зазначив виважений вибір та логічну 

послідовність освітніх компонент, що дозволяє надавати якісні знання здобувачам з 

метою підготовки кваліфікованих фахівців з агроінженерії.  

Також Михальченко С.А., відмітив що в остаточній редакції формулювання 

компетентностей, програмних результатів навчання, відповідають стандарту 

спеціальності.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. За результатами проведеного обговорення ОПП «Агроінженерія» для 2020-

2021 року навчання, порушити клопотання перед Вченою радою Університету 

розглянути і затвердити ОПП зі змінами.  

2. Порушити клопотання про внесення відповідних змін в робочі навчальні 

плани 2020-2021 н.р. 

 

Результати голосування: 

За: 9 

Проти: 0 

Утрималися: 0 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Завідувач кафедри механізації  

виробничих процесів у АПК       Вадим ВОЛОХ 

 

Секретар       Михайло ЛОГВИНЕНКО 

 
 
 



Підсумки громадського обговорення освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія» 
 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

 

Терміни громадського обговорення ОП: 13.04.2020 р. – 13.05.2020 р. 

 

ПІБ  

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, 

роботодавец

ь, здобувач 

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого розділу 

ОПП 

пропонуються 

зміни 

Попередня 

редакція розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОПП 

Примітки  

Герман Д.С. Здобувачі 

вищої освіти 

спеціальності 

208 

«Агроінженер

ія» 

 2. Перелік 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми та їх 

логічна 

послідовність 
 

Перелік вибіркових 

відображено в ОПП 

Надати 

можливість 

збільшити 

перелік 

дисциплін для 

вільного вибору 

здобувача 

В ОПП відсутні 

перелік вибіркових 

компонентів. 

Вибіркові 

компоненти зведені 

в загально 

університетський 

перелік вибіркових 

дисциплін. 

ураховано 

Левченко І.М. 

 

 

 

 

 

Випускник 

спеціальності 

208 

«Агроінженер

ія» 

 2. Перелік 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми та їх 

логічна 

послідовність 
 

Структурно-логічна 

схема відображає 

лише кількість 

обов’язкових та 

вибіркових 

дисциплін   

Структурно-

логічна схема 

відображає 

перелік 

дисциплін за 

кожним роком 

навчання  

Сформовано 

структурно-логічну 

схему, яка відображає 

перелік дисциплін за 

кожним роком 

навчання та їх логічну 

послідовність 

ураховано 



Штиров Ю.С. Роботодавець Керівник 

селянсько 

(фермерського) 

господарства  

«Віка» 

2. Перелік 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми та їх 

логічна 

послідовність 
 

В ОПП 2019 р. 

передбачено 

вивчення таких 

компонент:  

«Машиновикориста

ння у 

рослинництві» 

«Машиновикориста

ння та монтаж 

обладнання в 

тваринництві» 

Внести 

«Машиновикори

стання у 

рослинництві» 

«Машиновикори

стання та 

монтаж 

обладнання в 

тваринництві» 

до обов’язкових 

компонент 

освітньої 

програми 

Включено до переліку 

обов’язкових 

компонентів ОК30 

«Машиновикористанн

я у рослинництві», 

ОК31 

«Машиновикористанн

я та монтаж 

обладнання в 

тваринництві», 

включено до 

навчального плану, 

враховано в матрицях 

відповідностей 

ураховано 

Марчій П.Т. Роботодавець Керівник 

селянського 

(фермерського) 

господарства 

«Казначеєвка» 

1. Профіль 

освітньої 

програми зі 

спеціальності 208 

«Агроінженерія» 

 

В ОПП 2019 

Особливості 

програми- Програма 

розвиває 

перспективи 

практичного 

опанування навичок, 

необхідних для 

організації, 

діяльності 

підприємств 

агрпомислового 

комплексу та 

вирішення 

практичних завдань 

спрямованих на 

виробництво 

сільськогосподарськ

ої продукції та її 

переробки. 

Врахувати 

регіональний 

контекст 

Програма розвиває 

перспективи 

практичного 

опанування навичок, 

необхідних для 

організації, діяльності 

підприємств 

агропромислового 

комплексу та 

вирішення практичних 

завдань спрямованих на 

виробництво 

сільськогосподарської 

продукції та її 

переробки та 

орієнтована на  

підготовку 

кваліфікованих 

фахівців з 

агроінженерії в першу 

чергу для Донецької та 

Луганської областей, 

ураховано 



що сприяє 

подальшому розвитку 

аграрного сектора, як 

визначального сектора 

економіки донбаського 

регіону на етапі 

ліквідації економічних 

наслідків військового 

конфлікту на сході 

України, відновлення 

та повноцінної 

реінтеграції в 

економіку Держави. 

Ільков Д.В. Роботодавець Директор  

ТОВ «Санфлауер»  

 

1. Профіль 

освітньої 

програми зі 

спеціальності 208 

«Агроінженерія» 

 

В ОПП 2019 

Предметна область: 

Галузь знань – 

20 "Аграрні 

науки та 

продовольство". 

Спеціальність – 208 

- "Агроінженерія". 

Додати опис 

предметної 

області. Згідно зі 

стандартом 

спеціальності. 

Предметна область: 

Галузь знань – 20 

"Аграрні науки та 

продовольство". 

Спеціальність – 208 - 

"Агроінженерія". 

Опис предметної 

області: 

Об’єкт вивчення та 

діяльності: 

 явища та процеси , 

пов’язані з ефективним 

функціонуванням 

сільськогосподарської 

техніки і 

механізованими 

технологіями в 

агропромисловому 

виробництві. 

Цілі навчання: 

підготовка фахівців, 

здатних розв’язувати 

спеціалізовані 

ураховано 



завдання та прикладні 

задачі, пов’язані  зі 

застосуванням 

сільськогосподарської 

техніки і 

механізованих 

технологій 

виробництва, 

первинної оброки, 

зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції, технічного 

обслуговування та 

усунення відмов, 

управління 

механізованими 

технологічними 

процесами, 

виробничими 

підрозділами, які 

здійснюють технічне 

забезпечення 

агропромислового 

підприємства. 

Теоретичний 

зміст предметної 

області: 

-наукові і соціально-

економічні принципи і 

методи, на яких 

базуються 

механізовані 

технології 

виробництва, 

первинної обробки, 



забезпечення та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції; 

-поняття, теорії та 

закони 

фундаментальних  та 

загальноінженерних 

наук. 

Методи, методики 

та технології: 

технології 

виробництва, 

моніторингу, 

первинної обробки,    

зберігання  і 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції, ремонту та 

технологічного 

обслуговування машин 

і обладнання; 

методики 

комплектування 

агрегатів, 

технологічних ліній та 

оцінювання їх роботи; 

інженерні методи 

вирішення технічних 

задач; методи 

управлінського, 

інформаційного, 

правового 

забезпечення 

виробництва. 

Інструменти та 



обладнання: 

машини, обладнання 

агропромислового 

виробництва; прилади 

контактного та 

дистанційного 

вимірювання, засоби 

автоматизованого 

проектування, 

діагностичне та 

ремонтне обладнання, 

комп’ютерна техніка. 

Михальченко 

С.А. 

Акдемічна 

спільнота 

Завідувач кафедри 

технічного 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва 

ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва, доктор 

с.-г. наук, 

старший науковий 

співробітник 

1. Профіль 

освітньої 

програми зі 

спеціальності 208 

«Агроінженерія» 

 

В ОПП 2019 

Компетентності: 

ФК-1. Здатність 

використовуват

и: 

- у фаховій 

діяльності 

знання таких 

дисциплін, як  

математика, 

фізика, хімія, 

біологія тощо; 

- відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення 

для 

застосування 

моделей, що 

виникають в 

агроінженерній 

практиці, і 

проведення 

Сформулювати 

компетентності, 

програмні 

результати 

навчання згідно 

зі стандартом  

Компетентності:  

ЗК-1. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК-2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, культурні, 

наукові цінності і 

Ураховано 



розрахунків за 

такими 

моделями. 

ФК-2. Здатність 

використовуват

и основи 

агрономії і 

тваринництва 

для 

обґрунтування 

механізованих 

технологічних 

процесів  

с.-г. 

виробництва. 

ФК-3. Здатність 

використовуват

и основи: 

- механіки 

твердого тіла і 

рідини; 

- 

матеріалознавст

ва і міцності 

матеріалів для 

опанування 

будови та 

принципу 

роботи 

сільськогоспода

рської техніки. 

ФК-4. Здатність:  

- до 

конструктивно-

досягнення суспільства 

на основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для 

активного відпочинку 

та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК-3. Цінування та 

повага до 

різноманітності та 

мультикультурності 

ЗК-4. Здатність 

спілкуватися 

українською мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК-5. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою. 

ЗК-6. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії. 



геометричного 

мислення на 

основі 

графічних 

моделей 

просторових 

форм; 

- до 

проектування 

деталей машин і 

механічних 

систем з 

використанням 

інструментів 

автоматизовано

го 

проектування; 

- до 

використання 

методів і засобів 

забезпечення 

єдності 

вимірювань і 

оцінювання їх 

похибок; 

- до 

використання 

методів 

управління 

якістю, а також 

задач і 

принципів 

стандартизації. 

ЗК-7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК-8. Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ФК-1. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарської 

техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва. 

ФК-2. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні процеси 

сільськогосподарськ

ого виробництва, 

використовуючи 

основи природничих 

наук.  
ФК-3. Здатність 

використовувати 

основи механіки 

твердого тіла і рідини; 

матеріалознавства і 

міцності матеріалів для 

опанування будови, та 



ФК-5. Здатність 

використовуват

и основи 

термодинаміки і 

гідравліки для 

визначення і 

вирішення 

інженерних 

завдань з 

використанням 

типових 

методів. 

ФК-6. Здатність 

обирати і 

використовуват

и механізовані 

технології 

виробництва, 

переробки, 

зберігання, 

транспортуванн

я та контролю 

якості продукції 

відповідно до 

конкретних 

умов 

сільськогоспода

рського 

виробництва. 

ФК-7. Здатність: 

- визначати та 

аналізувати 

технічні і 

експлуатаційні 

теорії 

сільськогосподарської 

техніки. 

ФК-4 Здатність до 

конструювання машин 

на основі графічних 

моделей просторових 

форм та інструментів 

автоматизованого 

проектування.  

ФК-5 Здатність 

використовувати 

теоретичні основи та 

базові методи 

термодинаміки і 

гідравліки для 

визначення і 

вирішення інженерних 

завдань. 

ФК-6. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 

технології, в тому 

числі в системі точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 



параметри 

сільськогоспода

рської техніки, її 

механізмів, 

систем, 

агрегатів та 

вузлів;  

- до визначення 

режимів роботи 

та 

комплектування 

машинно-

тракторних 

агрегатів; 

- виконувати 

розрахунки 

потреби 

виробництва в  

сільськогоспода

рській техніці та 

обладнанні 

ФК-8. Здатність: 

- до аналізу та 

синтезу 

електричних 

ланцюгів, 

електромагнітни

х, 

електромеханіч

них і 

електронних 

перетворювачів 

енергії; 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарської 

продукції відповідно 

до конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

ФК-7. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарські 

агрегати, технологічні 

лінії та комплекси 

машин. 

ФК-8. Здатність до 

використання 

технічних засобів 

автоматики і систем 

автоматизації 

технологічних 

процесів в аграрному 

виробництві. 

ФК-9. Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарської 

техніки, 

технологічного 

обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати якість 

цих робіт.  



- до 

використання 

технічних 

засобів 

автоматики і 

систем 

автоматизації 

технологічних 

процесів в 

аграрному 

виробництві; 

- аналізувати 

технологічний 

процес як об'єкт 

контролю і 

управління 

ФК-9. Здатність 

виконувати 

монтаж, 

налагодження, 

діагностування 

та випробування 

сільськогоспода

рської техніки, 

технологічного 

обладнання, 

систем 

керування і 

здійснювати 

контроль якості 

цих робіт 

ФК-10. 

Здатність 

організовувати 

ФК-10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарської 

техніки відповідно до 

вимог екології, 

принципів 

оптимального 

природокористування 

й охорони довкілля. 

ФК-11. Здатність 

планувати і 

здійснювати технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарської 

техніки та 

технологічного 

обладнання. 

ФК-12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва 

ФК-13 Здатність 

організовувати роботу 

та забезпечувати 

адміністративне 



використання 

сільськогоспода

рської техніки 

відповідно до 

вимог 

прикладної 

екології, 

принципів 

оптимального 

природокористу

вання й охорони 

природи 

ФК-11. 

Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування 

і ремонт 

сільськогоспода

рської техніки та 

технологічного 

обладнання 

ФК-12. 

Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-

технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

управління 

виробничими 

підрозділами, які 

здійснюють технічне 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва 

відповідно до 

реалізації правових 

вимог безпеки 

життєдіяльності і 

охорони праці; 

аналізувати показники 

техногенних та 

природних небезпек, а 

також планувати і 

виконувати відповідні 

захисні заходи. 

ФК-14. Здатність 

здійснювати 

економічне 

обґрунтування 

доцільності 

застосування 

технологій та 

технічних засобів в 

агропромисловому 

виробництві, 

інженерно-технічних 

заходів з підтримання 

машинно-тракторного 

парку, фермської та 

іншої 

сільськогосподарської 



агропромислово

го виробництва 

ФК-13. 

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 

ФК-14. 

Здатність 

проводити 

економічне 

обґрунтування 

доцільності 

застосування 

технологій в 

агропромислово

му виробництві, 

інженерно-

технічних 

техніки в 

працездатному стані. 

Програмні результати 

навчання: 

1. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-

науковими та 

професійними 

знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній 

діяльності.  

2. Застосовувати 

міжнародні та 

національні стандарти 

і практики в 

професійній  

діяльності. 

3. Усвідомлювати 

цінність захисту 

незалежності, 

територіальної 

цілісності та 

демократичного 

устрою України. 

4. Знати основні 

історичні етапи 

розвитку предметної 

області. 

5. Знати роль і місце 

агроінженерії в 



заходів з 

підтримання 

машинно-

тракторного 

парку в 

працездатному 

стані 

Програмні 

результати: 

1. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-

науковими та 

професійними 

знаннями; 

формулювати 

ідеї, концепції з 

метою 

використання в 

роботі 

академічного 

або 

професійного 

спрямування. 

2. Оцінити 

значення 

гуманітарних, 

природничо-

наукових знань. 

Знаходити 

рішення у  

професійній 

діяльності, бути 

здатним 

агропромисловому 

виробництві. 

6. Формулювати нові 

ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва. 

7. Розв’язувати 

складні інженерно-

технічні задачі, 

пов’язані з 

функціонуванням 

сільськогосподарськ

ої техніки та 

технологічними 

процесами 

виробництва, 

зберігання, обробки 

та транспортування 

сільськогосподарськ

ої продукції.  

8. Оцінювати та 

аргументувати 

значимість 

отриманих 

результатів 

випробувань 

сільськогосподарськ

ої техніки.  

9. Виявляти, 

узагальнювати та 
вирішувати 

проблеми, що 



інтерпретувати 

їх результати. 

3. Оцінити 

значення 

гуманітарних, 

природничо-

наукових знань. 

Знаходити 

рішення у  

професійній 

діяльності, бути 

здатним 

інтерпретувати 

їх результати. 

4. Знаходити 

розв’язок 

інженерно-

технічних задач, 

пов’язаних з 

будовою, та 

функціонування

м с.-г. техніки, 

технологічних 

процесів 

виробництва, 

зберігання, 

переробки  та 

транспортуванн

я  с.-г. продукції. 

5. Оцінити і 

аргументувати 

значимість 

отриманих 

результатів 

виникають у процесі 

професійної 

діяльності, та 

формувати у 

майбутнього фахівця 

почуття 

відповідальності за 

виконувану роботу.  

10. Демонструвати 

повагу до етичних 

принципів, своєю 

поведінкою 

впроваджувати 

етичні норми 

взаємовідносин в 

колективі, які 

сприяють 

досягненню 

виробничої мети. 

Проявляти 

самостійність і 

відповідальність у 

роботі.  
11. Виконувати 

експериментальні 

дослідження роботи 

сільськогосподарської 

техніки в конкретних 

умовах використання, 

здійснювати патентний 

пошук. 

12. Вибирати машини і 

обладнання та режими 

їх роботи у 



випробувань 

сільськогоспода

рської техніки. 

 

6.Вибирати 

комплекс 

необхідних 

гуманітарних, 

природничо-

наукових знань 

та професійної 

інформації для 

вирішення 

питань 

майбутньої 

фахової 

діяльності. 

7. На основі 

гуманітарних та 

професійних 

знань 

формувати 

етико-

деонтологічні 

засади під час 

співпраці в 

колективі та 

спілкування із 

суб’єктами груп 

контактування. 

8. Виявляти, 

узагальнювати 

та вирішувати 

проблеми, що 

механізованих 

технологічних 

процесах 

рослинництва, 

тваринництва, 

первинної обробки 

сільськогосподарської 

продукції. 

Проектувати 

технологічні процеси 

та обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання 

механізованих 

технологічних 

процесів.  

13. Описувати будову 

та пояснювати 

принцип дії 

сільськогосподарської 

техніки. Вибирати 

робочі органи машин 

відповідно до 

ґрунтово-кліматичних 

умов та особливостей 

сільськогосподарських 

матеріалів. 
14. Відтворювати 

деталі машин у 



виникають у 

процесі 

професійної 

діяльності, та 

формувати 

почуття 

відповідальност

і за виконувану 

роботу. 

9. На основі 

гуманітарних 

знань 

демонструвати 

соціальний 

оптимізм, 

повагу до 

етичних 

принципів.  

Проявляти 

позитивну 

професійну, 

соціальну та 

емоційну 

поведінку і 

адаптувати її до 

системи 

загальнолюдськ

их цінностей; в 

межах 

компетенції 

проявляти 

самостійність і 

відповідальність 

у роботі 

графічному вигляді 

згідно з вимогами 

системи 

конструкторської 

документації. 

Застосовувати 

вимірювальний 

інструмент для 

визначення параметрів 

деталей машин. 
15. Визначати 

показники якості 

технологічних 

процесів, машин та 

обладнання і вибирати 

методи їх визначення 

згідно з нормативною 

документацією. 
16. Розуміти принцип 

дії машин та систем, 

теплові режими машин 

та обладнання 

аграрного 

виробництва. 

Визначати параметри 

режимів роботи 

гідравлічних систем та 

теплоенергетичних 

установок 

сільськогосподарськог

о призначення.  
17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані 



13. Знаходити 

рішення 

інженерно-

технічних задач, 

пов’язаних з 

будовою, та 

функціонування

м с.-г. техніки, 

технологічних 

процесів 

виробництва, 

зберігання, 

переробки та 

транспортуванн

я  с.-г. продукції. 

14. Вибір машин 

і обладнання та 

режимів роботи 

для механізації 

технологічних 

процесів у 

рослинництві і 

тваринництві 

переробці і 

зберіганні с.-г. 

продукції. 

Проектування 

комплексів 

машин для 

механізації 

агропромислово

го виробництва. 

15. Описувати 

будову та 

технології відповідно 

до агрокліматичних 

умов та 

обґрунтовувати 

технології за 

економічними та 

якісними критеріями.  

18. Застосовувати 

закони електротехніки 

для пояснення будови і 

принципу дії 

електричних машин. 

Визначати параметри 

електроприводу машин 

і обладнання 

сільськогосподарськог

о призначення. 

Вибирати і 

використовувати 

системи автоматизації 

та контролю 

технологічних 

процесів в аграрному 

виробництві.. 

19. Застосовувати 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності 

тракторів, комбайнів, 

автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-

графіки виконання 



пояснювати 

принцип дії с.-г. 

техніки. 

Вибирати 

робочі органи 

машин 

відповідно до 

ґрунто-

кліматичних 

умов та 

особливостей с.-

г. матеріалів. 

16. 

Відтворювати 

деталі машин у 

графічному 

вигляді згідно з 

вимогами 

системи 

конструкторськ

ої документації. 

17. 

Застосовувати 

вимірювальний 

інструмент для 

визначення 

параметрів 

деталей машин 

та оцінки їх 

похибки. 

Визначати 

показники 

якості 

технологічних 

ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

діагностування, 

технічного 

обслуговування та 

ремонту 

сільськогосподарської 

техніки.  

20. Оцінювати роботу 

машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями 

екологічності та 

ефективності 

природокористування. 

Розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему. 

21. Визначати склад та 

обсяги механізованих 

робіт, потребу в 

пально-мастильних 

матеріалах та запасних 

частинах. 

22. Визначати чисельні 

значення показників 

оцінювання стану 

охорони праці в 

галузях сільського 

господарства. 



процесів, машин 

та обладнання і 

вибирати 

методи їх 

визначення 

згідно з 

нормативною 

документацією. 

18. Описувати 

будову та 

пояснювати 

принцип дії  

машин та 

систем, теплові 

режими машин 

та обладнання 

с.-г. 

виробництва. 

Визначати 

параметри 

режимів роботи 

гідравлічних 

систем та 

теплоенергетич

них установок 

с.-г. 

призначення. 

19. Розробляти 

та застосовувати 

механізовані 

технології 

відповідно до 

агрокліматични

х умов та 

Розробляти заходи з 

охорони праці і 

безпеки 

життєдіяльності 

відповідно до правових 

вимог законодавства. 

23. Аналізувати ринок 

продукції та 

сільськогосподарської 

техніки. Складати 

бізнес-плани 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Виконувати 

економічне 

обґрунтування 

технологічних 

процесів, технологій, 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

Застосовувати методи 

управління проектами 

виробництва продукції 

рослинництва та 

тваринництва. 

24. Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з 

технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 



обґрунтовувати 

технології за  

економічними 

та якісними 

критеріями. 

20. Вибирати 

склад машинно-

тракторних 

агрегатів, 

комплексів 

машин та  

машинно-

тракторного 

парку 

відповідно до 

умов та обсягу 

виробництва 

продукції. 

Організовувати 

раціональне 

використання с.-

г. машин у 

складі 

технологічних 

ліній. 

21. 

Застосовувати 

закони 

електротехніки 

для пояснення 

будови і 

принципу дії 

електричних 

машин. 

Сформовано матриці 

відповідності освітніх 

компонент 

компетенціям та 

програмним 

результатам навчання 

з урахуванням змін. 



Визначати 

параметри 

електропривода 

машин і 

обладнання с.-г. 

призначення. 

Вибирати та 

використовуват

и системи 

автоматизації та 

контролю 

технологічних 

процесів у с.-г. 

виробництві. 

22. Виконувати 

операції 

діагностування, 

технічного 

обслуговування 

та ремонту с.-г. 

техніки. 

Застосовувати 

методи 

відновлення та 

роботоздатності 

с.-г. техніки. 

23. Оцінювати 

роботу і машин і 

засобів 

механізації с.-г. 

виробництва за 

критеріями 

екологічності та 

ефективності 



природокористу

вання. 

Розробляти 

заходи із 

зниження 

негативного 

впливу с.-г. 

техніки на 

екосистему. 

24. Складати 

плани-графіки 

виконання 

ремонтно-

обслуговуючих 

робіт відповідно 

до системи 

технічного 

обслуговування 

і ремонту 

техніки. 

Розробляти 

процеси 

відновлення 

деталей, вузлів і 

агрегатів с.-г. 

техніки. 

25. Визначати 

склад  с.-г. 

підприємства, 

потребу в 

пально- 

мастильних 

матеріалах, 

запасних 



частинах, 

насіннєвого 

матеріалу, 

кормах, 

добривах, 

препаратів 

хімічного 

захисту рослин. 

26. Визначати 

показники з 

охорони праці в 

галузях 

сільського 

господарства. 

Розробляти 

заходи з 

охорони праці і 

безпеки 

життєдіяльності 

відповідно до 

правових вимог. 

27. Аналізувати 

ринок продукції 

та с.-г. техніки. 

Складати 

бізнес-плани 

виробництва  с.-

г. продукції. 

Виконувати 

економічне 

обґрунтування 

технологічних 

процесів, 

технологій, 



матеріально-

технічного 

забезпечення с. 

г. виробництва. 

Застосовувати 

методи 

ефективного 

управління 

виробництва. 

 

 
 
 

Завідувач кафедри механізації  

виробничих процесів у АПК              Вадим ВОЛОХ 

 

Секретар               Михайло ЛОГВИНЕНКО 

  

 

 


