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ВСТУП 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України 

«Про фахову передвищу освіту» програма у сфері фахової передвищої освіти - 

єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 

завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення 

визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 

освітньої та професійної кваліфікації.  

Призначення освітньої програми здобувача  рівня фахової передвищої 

освіти передбачає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в 

окремій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що вимагає 

застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися 

певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях. (п. 1 ст. 7 Закону 

України «Про фахову передвищу освіту»).  

Освітньо-професійна програма використовується під час:  

 ліцензування освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за 

спеціальністю;  

 розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;  

 розроблення засобів діагностики якості фахової передвищої освіти;  

 професійної орієнтації здобувачів фаху.  

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про 

фахову передвищу освіту», та Національної рамки кваліфікацій і встановлює:  

 вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів; 

 обсяг програми та його розподіл за обов'язковою  та вибірковою 

частинами;  

 термін навчання за денною та заочною формами;  

 результати навчання, що очікуються;  

 загальні вимоги до програм навчальних дисциплін;  

 загальні вимоги до засобів діагностики;  

 загальні вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти;  

 перелік дисциплін і послідовність їх вивчення.  

Освітньо-професійна програма використовується для:   

 складання навчальних планів та робочих навчальних планів;  

 формування індивідуальних планів студентів;  

 формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки;  

 акредитації освітньої програми;  

 внутрішнього  контролю якості підготовки фахівців;  

 атестації здобувачів фахової передвищої освіти.  
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Користувачі освітньої програми:  

 здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються у Відокремленому 

структурному підрозділі «Шевченківський фаховий коледж Уманського 

національного університету садівництва»  (далі – Коледж);  

 викладачі Коледжу, які здійснюють підготовку фахових молодших 

бакалаврів за спеціальністю 208 «Агроінженерія»;  

 Екзаменаційна комісія зі спеціальності  208 «Агроінженерія»; 

 Приймальна комісія Коледжу.  
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I. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: 

  

Основні: 
1. Закон «Про фахову передвищу освіту» // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 
2. Закон «Про освіту» // База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
3. Закон «Про вищу освіту» // База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
4. Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Ступінь «бакалавр». Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 
URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/208-agroinzheneriya-bakalavr.pdf 

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 
003:2010(Редакція від 30.11.2017)// База даних «Законодавство України»/ВР 
України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10. 

6. Національний класифікатор України: «Класифікація видів 
економічної діяльності» ДК 009:2010.  URL:http://www.ukrstat.gov.ua. 

7. Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство 
України»/ВР України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти» (редакція від 30.11.2017)// База даних «Законодавство України»/ВР 
України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

9. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів фахової 
передвищої освіти 
URL:https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/d5d/48d/5f0d5d48d965759171
7806.pdf. 

10. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні № 710-р від 
03.10.2018 № 710-р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-
%D1%80#Text. 

 
Інші рекомендовані джерела: 
1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) // URL:http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-
andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (дата звернення: 06.11.2020). 

2. Проект ЄС TUNING (приклади результатів навчання, 
компетентностей) URL:https://www.unideusto.org/tuningeu/. 

3. ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО) 
– URL:https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04 2016 ESG 2015.pdf. 

4. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) - 
URL:https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page. 

5. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) - 
URL:http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial declarations/EHEAParis2018 
Com munique AppendixIII 952778.pdf. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/208-agroinzheneriya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/208-agroinzheneriya-bakalavr.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/d5d/48d/5f0d5d48d9657591717806.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/d5d/48d/5f0d5d48d9657591717806.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
https://www.unideusto.org/tuningeu/
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04%202016%20ESG%202015.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial%20declarations/EHEAParis2018%20Com%20munique%20AppendixIII%20952778.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial%20declarations/EHEAParis2018%20Com%20munique%20AppendixIII%20952778.pdf
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II. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

  

В освітній програмі терміни вживаються в такому значенні:   

Акредитація освітньо-професійної програми - оцінювання освітньо-

професійної програми та освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти 

за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової 

передвищої освіти. 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти - встановлення відповідності 

результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти вимогам освітньо-

професійної програми та/або вимогам програми єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту; 

Дослідницька діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність 

закладу фахової передвищої освіти, спрямована на проведення наукових 

досліджень з метою отримання і використання нових знань та здійснення 

технічних і науково-технічних розробок; 

Інноваційна діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність закладу 

фахової передвищої освіти, спрямована на створення або вдосконалення 

конкурентоздатних технологій, у тому числі інформаційних, продукції або 

послуг; трансформація наукових досліджень і розробок у практичну діяльність, 

новий підхід до надання освітніх послуг, їх адаптація до потреб ринку праці та 

суспільства; застосування рішень організаційно-технічного, виробничого, 

адміністративного або іншого характеру, що істотно поліпшують якість 

виробництва та/або соціальної сфери; 

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - єдиний 

комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, 

практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених 

результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та 

професійної кваліфікації; 

Професія, для якої запроваджено додаткове регулювання, - вид професійної 

діяльності, доступ до якого, окрім наявності освіти відповідного рівня та 

спеціальності, визначається законом або міжнародним договором; 

Регіональне замовлення у сфері фахової передвищої освіти - засіб задоволення 

потреб економіки держави, регіону та суспільства у кваліфікованих кадрах, 

забезпечення конституційного права громадян на освіту шляхом укладання 

регіональним замовником (обласною, Київською, Севастопольською міськими 

державними адміністраціями) із закладом фахової передвищої освіти 

регіонального контракту на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра та/або бакалавра; 
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Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається закладом фахової 

передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну 

програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 

Стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх 

освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності; 

Студентоорієнтоване навчання - підхід до організації освітнього процесу, що 

передбачає: 

заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і 

відповідальних суб’єктів освітнього процесу; 

створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та 

інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання 

можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства здобувачів 

фахової передвищої освіти та адміністрації, педагогічних (науково-педагогічних) 

та інших працівників закладу фахової передвищої освіти; 

Якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої діяльності та 

результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої 

освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також 

потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом 

здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка 

(частина перша статті 1 Закону України «Про   фахову передвищу  освіту»).   

 Європейська  кредитна  трансферно-накопичувальна  система  

(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі    фахову передвищу  освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів    фахову передвищу  освіти. Система ґрунтується на 

визначенні навчального навантаження здобувача    фахову передвищу  освіти, 

необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у 

кредитах ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про   фахову передвищу  

освіту»).  

Здобувачі    фахової передвищої  освіти – особи, які навчаються у вищому 

навчальному закладі на певному рівні    фахову передвищу  освіти з метою 

здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.   

Знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні).   
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Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами (частина перша 

статті 1 Закону України «Про   фахову передвищу  освіту»).   

Освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується вищими 

навчальними закладами на основі стандартів    фахову передвищу  освіти.   

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341).   

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні    фахову передвищу  освіти (частина перша статті 1 Закону 

України «Про   фахову передвищу  освіту»).   

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача    фахову передвищу  освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України 

«Про   фахову передвищу  освіту»).   

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної 

рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341).   

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері    фахову 

передвищу  освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі 

(науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 

інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості.   

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні    фахову передвищу  освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 
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повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня    фахову передвищу  освіти 

(частина перша статті 1 Закону України «Про   фахову передвищу  освіту»).   

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти (частина 

перша статті 1 Закону України «Про   фахову передвищу  освіту»).   

Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо- 

професійну програму підготовки здобувачів    фахової передвищої   освіти.  

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про   фахову передвищу  

освіту»).   

Якість    фахової передвищої освіти – рівень здобутих особою знань, 

умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 

відповідно до стандартів    фахової передвищої освіти (частина перша статті 1 

Закону України «Про   фахову передвищу  освіту»).  

Рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної  

рамки  кваліфікацій  і  передбачає  здатність  особи  вирішувати  

типові  спеціалізовані  задачі  в  окремій  галузі  професійної  діяльності  або  у 

процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук  

та  може  характеризуватися  певною  невизначеністю  умов,  нести 

відповідальність  за  результати  своєї  діяльності  та  здійснювати  контроль 

інших осіб у визначених ситуаціях. 

Фаховий молодший бакалавр  –  це освітньо-професійний ступінь, що 

здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти  

у  результаті  успішного  виконання  здобувачем  фахової  передвищої освіти 

освітньо-професійної програми. 

Результати  навчання  –  компетентності  (знання,  розуміння, уміння,  

цінності,  інші  особисті  якості),  які  набуває  та/або  продемонструє особа після 

завершення навчання. 
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ІІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Освітньо-

професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність 208 Агроінженерія 

Форми здобуття 1) інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, 

мережева); 

2) індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на 

виробництві)); 

3) дуальна. 

Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть 

поєднуватися 

Освітня 

кваліфікація 

Фаховий молодший бакалавр з агроінженерії 

Професійна 

кваліфікація 

— 

Кваліфікація в 

дипломі 

Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти – 

фаховий молодший бакалавр 

Спеціальність – 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма – Експлуатація та ремонт 

меліоративних, будівельних машин і обладнання 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення та діяльності: явища та процеси, 

пов’язані з ефективним функціонуванням техніки і 

механізованими технологіями у виробництві. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати 

спеціалізовані завдання та прикладні задачі, пов’язані зі 

застосуванням техніки і механізованих технологій 

виробництва, первинної обробки, зберігання та 

транспортування продукції, технічного обслуговування та 

усунення відмов, управління механізованими 

технологічними процесами, виробничими підрозділами, які 

здійснюють технічне забезпечення підприємства. 
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Теоретичний зміст предметної області: наукові і 

соціально-економічні принципи і методи, на яких 

базуються механізовані технології виробництва, первинної 

обробки, зберігання та транспортування продукції; поняття, 

теорії та закони фундаментальних та загальноінженерних 

наук. 

Методи, методики та технології: технології виробництва, 

моніторингу, первинної обробки, зберігання і 

транспортування продукції, ремонту та технічного 

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, 

прилади контактного та дистанційного вимірювання, 

засоби автоматизованого проектування, діагностичне та 

ремонтне обладнання, комп’ютерна техніка. 

Академічні права 

випускників 

Продовження навчання для здобуття вищої освіти: 

- початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної 

освіти. 
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ІV. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі профільної середньої освіти становить 180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 

кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання результатів навчання 

осіб, які здобули профільну середню освіту за відповідним або спорідненим 

спеціальності профілем. 

Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано 

на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом 

фахової передвищої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС, у тому числі 

120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою профільної 

середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або 

спеціальності. 

Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано 

на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом 

фахової передвищої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з 

урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. 

Обсяг такої програми становить не менше 50% загального обсягу освітньо-

професійної програми на основі профільної середньої освіти.  
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V. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 

 Інтегральна 

компетентність 

Здатність особи самостійно вирішувати і виконувати  

типові спеціалізовані виробничі чи навчальні задачі у 

галузі агропромислового,  лісогосподарського та 

меліоративного виробництва; нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль за 

іншими особами у визначених ситуаціях.  

Загальні 

компетентності 

1. ЗК1. Здатність реалізовувати 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. 

2. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 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. 

3. ЗК3. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

4. ЗК4. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так 

і письмово. 

5. ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

6. ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії. 

7. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

8. ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетенції 

1. СК1. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання 

технічних характеристик, будови, робочих процесів машин 

для реалізації технологічних процесів виробництва.  

2. СК2. Здатність організовувати механізовані технологічні 

процеси виробництва, використовуючи основи природничих 

наук. 

3. СК3. Здатність використовувати базові знання основних 

закономірностей із  загальнотехнічних дисциплін для 

вирішення технічних завдань. 

4. СК4. Здатність вибирати і використовувати механізовані 

технології, управляти технологічними процесами і 

системами виробництва, первинної обробки, зберігання, 

транспортування та забезпечення якості продукції 
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відповідно до конкретних умов виробництва. 

5. СК5. Здатність комплектувати оптимальні агрегати, 

технологічні лінії та комплекси машин для виробництва. 

6. СК6. Здатність до використання технічних засобів 

автоматики і систем автоматизації у виробництві. 

7. СК7. Здатність застосовувати цифрові технології для  

вирішення технічних завдань у виробництві. 

8. СК8. Здатність виконувати монтаж, налагодження, 

діагностування, пуск в роботу та експлуатацію техніки, 

технологічного обладнання, систем керування із 

забезпеченням якості цих робіт. 

9. СК9.Здатність організовувати використання техніки 

відповідно до вимог екології, принципів оптимального 

природокористування й охорони довкілля. 

10. СК10. Здатність планувати і здійснювати технічне 

обслуговування та усувати відмови техніки та 

технологічного обладнання. 

11. СК11. Здатність аналізувати та систематизувати технічну 

інформацію для організації матеріально-технічного 

забезпечення виробництва. 

12. СК12. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

13. СК13. Здатність здійснювати економічне обґрунтування 

доцільності застосування технологій та технічних засобів та 

заходів з підтримання машин і обладнання в працездатному 

стані. 
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VI. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

РН1. Володіти гуманітарними, природничо-науковими та 

загальнотехнічними знаннями; впроваджувати ці знання у професійній діяльності. 

РН2. Усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної 

цілісності та демократичного устрою України. 

РН3. Знати основні історичні етапи розвитку, роль і місце агроінженерії у 

виробництві. 

РН4. Застосовувати нові ідеї та концепції розвитку виробництва. 

РН5. Розв’язувати типові технічні задачі пов’язані з функціонуванням 

техніки та технологічними процесами виробництва, зберігання, обробки та 

транспортування продукції.  

РН6. Оцінювати значимість отриманих результатів виробничої діяльності. 

РН7. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у 

процесі професійної діяльності, та формувати у майбутнього фахівця почуття 

відповідальності за виконану роботу. 

РН8. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою 

впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють 

досягненню виробничої мети. Проявляти самостійність і відповідальність у 

роботі. 

РН9. Вибирати машини і обладнання та режими їх роботи у механізованих 

технологічних процесах. Застосовувати механізовані технології та комплекси 

машин для виробництва продукції. Розробляти операційні карти для виконання 

технологічних процесів. 

РН10. Описувати будову та пояснювати принцип дії техніки. Вибирати 

робочі органи машин відповідно до ґрунтово-кліматичних умов та технічних 

вимог. 

РН11. Здатність читати креслення, виконувати ескізи та відтворювати деталі 

машин у графічному вигляді згідно з вимогами єдиної системи конструкторської 

та технічної документації. Застосовувати принципи взаємозамінності, 

стандартизації та технічних вимірювань для визначення параметрів деталей 

машин. 

РН12. Визначати показники якості технологічних процесів, машин та 

обладнання. 

РН13. Розуміти принцип дії машин та систем, теплові режими машин та 

обладнання виробництва.  
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РН14. Застосовувати закони електротехніки для пояснення будови і 

принципу дії електричних машин. Забезпечувати ефективне використання 

електрообладнання та електроприводу машин і механізмів.  

РН15.Використовувати цифрові технології, системи автоматизації та 

контролю технологічних процесів у виробництві. 

РН16. Застосовувати технології відновлення працездатності машин та 

обладнання. Виконувати операції діагностування, технічного сервісу та ремонту 

техніки. 

РН17. Оцінювати роботу машин і засобів механізації за критеріями 

екологічності та ефективності природокористування. Виконувати заходи зі 

зниження негативного впливу техніки на екосистему.  

РН18. Вибирати паливо-мастильні та інші експлуатаційні  матеріали в 

залежності від типу техніки та умов роботи. 

РН19. Розробляти заходи з охорони праці і безпеки життєдіяльності 

відповідно до правових вимог законодавства. 

РН20. Складати бізнес-плани виробництва продукції. Виконувати 

економічне обґрунтування технологічних процесів, технологій, матеріально-

технічного забезпечення виробництва. Застосовувати методи управління якістю 

виробництва продукції. 

РН21. Організовувати виробничий процес підрозділів з технічного 

забезпечення виробництв. 
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VII. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Атестація здійснюється за такими формами (перелік є 

відкритим і може доповнюватися при розробленні 

стандартів): 

- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної 

роботи (дипломного проєкту); 

- кваліфікаційного іспиту (іспитів). 

Форму проведення атестації визначає заклад фахової 

передвищої освіти.  

Заклад освіти може здійснювати проведення атестації 

за обома формами. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

(дипломного 

проєкту) 

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) повинна 

відображати здатність автора розв’язувати завдання 

пов’язані з ефективним застосуванням техніки і 

механізованих технологій, що характеризуються 

комплексністю та певною невизначеністю умов. 

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) не 

повинна містити академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

іспиту (іспитів) 

(за наявності) 

Кваліфікаційний іспит (іспити) має бути спрямований 

на перевірку досягнення результатів навчання, 

визначених Стандартом та освітньо-професійною 

програмою. 

Указуються, за наявності, вимоги щодо структури 

та/або особливих умов проведення атестаційного іспиту 

(іспитів). 

Вимоги до 

публічного 

захисту 

кваліфікаційної 

роботи 

(демонстрації) 

(за наявності) 

Захист кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту)  

відбувається відкрито і  публічно (з демонстрацією). 

Вимоги до публічного захисту кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту) фахового молодшого бакалавра 

визначаються закладом фахової передвищої освіти. 
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VIII. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

  

У закладі фахової передвищої освіти повинна функціонувати система 

забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур 

забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної 

системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його 

стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих 

сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-

професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам 

фахової передвищої освіти (професійним стандартам - за наявності), 

декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке 

визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають 

бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 

встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 

передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та 

послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої 

освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 

(прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів 

навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних  працівників, застосування чесних і прозорих правил прийняття на 

роботу та безперервного професійного розвитку персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною 

програмою; 

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для 

ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю 

закладу; 

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні 

програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та 

кваліфікацій; 

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у 
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тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної 

доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності; 

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти; 

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому 

процесі; 

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до 

них.  

Система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти за 

поданням закладу фахової передвищої освіти оцінюється Державною службою 

якості освіти або акредитованими нею незалежними установами оцінювання та 

забезпеченім якості фахової передвищої освіти на предмет її відповідності 

вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, що 

затверджуються Державною службою якості освіти та Стандартам і 

рекомендаціям щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Освітньо-професійна програма містить компетентності, що визначають 

специфіку підготовки фахових молодших бакалаврів зі спеціальності  

208 Агроінженерія та результати навчання, які висвітлюють знання, уміння, 

навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна 

ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 

продемонструвати після завершення освітньої програми. Вони узгоджені між 

собою та відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій (НРК). 

Таблиця 1 показує відповідність визначених Стандартом компетентностей та 

дескрипторів НРК. В таблиці 2 показана відповідність результатів навчання 

компетентностям.  

Заклад фахової передвищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, 

практик та інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених 

компетентностей.  
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Таблиця 1 Матриця відповідності компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація 

компетентностей за НРК 

 

 

 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 

автономія 

Зн1Всебічні 

спеціалізовані 

емпіричні та 

теоретичні знання у 

сфері навчання та/або 

професійної 

діяльності, 

усвідомлення меж цих 

знань. 

  

Ум1 Широкий спектр 

когнітивних та 

практичних 

умінь/навичок, необхідних 

для розв’язання складних 

задач у спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання.  

Ум2 Знаходження творчих 

рішень або відповідей на 

чітко визначені конкретні 

та абстрактні проблеми на 

основі ідентифікації та 

застосування даних.  

Ум3 Планування, аналіз, 

контроль та оцінювання 

власної роботи та роботи 

інших осіб у 

спеціалізованому контекст 

К1 Взаємодія з колегами, 

керівниками та клієнтами у 

питаннях, що стосуються 

розуміння, навичок та 

діяльності у професійній 

сфері та/або у сфері 

навчання. 

К2 Донесення до широкого 

кола осіб (колеги, керівники, 

клієнти) власного 

розуміння, знань, суджень, 

досвіду, зокрема у сфері 

професійної діяльності. 

  

ВА1 Організація та нагляд 

(управління) в контекстах 

професійної діяльності або 

навчання в умовах 

непередбачуваних змін.  

ВА2 Покращення результатів 

власної діяльності і роботи 

інших.  

ВА3 Здатність продовжувати 

навчання з деяким ступенем 

автономії. 
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Загальні компетентності 

К1. Здатність реалізовувати 
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. 

Зн 1 

 

 

Ум 1 

 

 

К 1 К 2 

 

 

 

- 

 

 

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і 
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. 

Зн 1 

 

 

 

Ум 1 

 

 

К 1 

 

 

 

-  

 

 

 

 

ЗК3. Здатність використовувати 
інформаційні та комунікаційні 
технології. 

Зн 1 

 

 

Ум 3  

 

К 2 

 

 

ВА 3 

ЗК4. Здатність спілкуватися 
українською мовою як усно, 
так і письмово. 

Зн 1 

 

Ум 1 

 

К 1 К 2 

 

 

- 
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ЗК5. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. 

Зн 1 Ум 1 

 

К 1 

 

ВА 3 

ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії. 

Зн 1 

 

 

- 

 

К 1 К 2 

 

 

ВА 3 

 

 

ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

Зн 1 Ум 1 Ум 2 

  

К 1 К 2 

 

ВА 1 

ЗК8. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

Зн 1 Ум 1 

 

К 1 ВА 2 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1 Здатність використовувати 

у фаховій діяльності знання 

технічних характеристик, 

будови, робочих процесів 

машин для реалізації 

технологічних процесів 

виробництва. 

Зн 1 

 

 

 

 

Ум 1 

 

 

К 1 К 2 

 

 

ВА 1 ВА 2 ВА 3 

 

 

СК2 Здатність організовувати 

механізовані технологічні 

процеси виробництва, 

використовуючи основи 

природничих наук. 

Зн 1 

 

 

 

Ум 1 Ум 2 

 

 

К 1 К 2 

 

 

 

ВА 1 ВА 2 

 

 

СК3 Здатність використовувати 

базові знання основних 

закономірностей із  

загальнотехнічних дисциплін 

для вирішення технічних 

завдань. 

Зн 1 

 

 

Ум 1 Ум 2 

 

 

К 1 К 2 

 

 

ВА 2 

 

 



24 

 

СК4 Здатність вибирати і 

використовувати механізовані 

технології, управляти 

технологічними процесами і 

системами виробництва, 

первинної обробки, зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості продукції 

відповідно до конкретних умов 

виробництва. 

Зн 1 

 

 

Ум 1 Ум 2 Ум 3 

 

 

К 1 К 2 

 

 

ВА 1 ВА 2 

 

 

СК5 Здатність комплектувати 

оптимальні агрегати, 

технологічні лінії та комплекси 

машин для виробництва. 

Зн 1 

 

 

 

Ум 1 Ум 2 Ум 3 

 

 

 

К 1 

 

 

ВА 1 

 

 

СК6 Здатність до використання 

технічних засобів автоматики і 

систем автоматизації у 

виробництві. 

Зн 1 

 

 

 

Ум 1 

 

 

К 1 

 

 

ВА 1 

 

 

СК7 Здатність застосовувати 

цифрові технології для  

вирішення технічних завдань у 

виробництві. 

Зн 1 Ум 1 

 

К 1 ВА 1 ВА 2 ВА 3 

СК8 Здатність виконувати 

монтаж, налагодження, 

діагностування, пуск в роботу 

та експлуатацію техніки, 

технологічного обладнання, 

систем керування із 

забезпеченням якості цих робіт. 

Зн 1 

 

 

 

Ум 1 Ум 2 

 

К 1 

 

ВА 1 
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СК9 Здатність організовувати 

використання техніки 

відповідно до вимог екології, 

принципів оптимального 

природокористування й 

охорони довкілля. 

Зн 1 

 

 

 

Ум 1 Ум 2 

 

 

К 2 

 

 

ВА 1 

 

СК10. Здатність планувати і 

здійснювати технічне 

обслуговування та усувати 

відмови техніки та 

технологічного обладнання. 

Зн 1 

 

 

 

Ум 1 Ум 2 Ум 3 

 

 

К 1 К 2 

 

ВА 1 ВА 2 

 

 

СК11. Здатність аналізувати та 

систематизувати технічну 

інформацію для організації 

матеріально-технічного 

забезпечення виробництва. 

Зн 1 

 

 

 

 

Ум 2 Ум 3 

 

 

К 1 К 2 

 

 

 

ВА 1 ВА 3 

 

 

СК12. Здатність організовувати 

роботу відповідно до вимог 

безпеки життєдіяльності та 

охорони праці. 

Зн 1 

 

 

 

Ум 3 

 

 

К 1 К 2 

 

 

 

ВА 1 ВА 2 ВА 3 

 

 

СК13. Здатність здійснювати 

економічне обґрунтування 

доцільності застосування 

технологій та технічних засобів 

та заходів з підтримання машин 

і обладнання в працездатному 

стані. 

Зн 1 

 

 

 

Ум 1 Ум 2 Ум 3 

 

 

К 1 

 

 

ВА 1 ВА 2 ВА 3 
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Таблиця 2. Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей 

 

  

  

  

Результати навчання 

Компетентності 

Інтегральна компетентність 

Загальні 

компетентності 

Спеціальні (фахові) компетентності 

З

К

1 

З

К

2 

З

К

3 

З

К

4 

З

К

5 

З

К

6 

З

К

7 

З

К

8 

С

К

1 

С

К

2 

С

К

3 

С

К

4 

С

К

5 

С

К

6 

С

К

7 

С

К

8 

С

К

9 

С

К

10 

С

К

11 

С

К

12 

С

К

13 

РН1. Володіти гуманітарними, природничо-науковими та 

загальнотехнічними знаннями; впроваджувати ці знання у 

професійній діяльності. 

+ + +

  

+  +    +    + 

 

+ 

 

                   

РН2. Усвідомлювати цінність захисту незалежності, 

територіальної цілісності та демократичного устрою 

України. 

+ + 

 

+ + 

 

      +                            

РН3. Знати основні історичні етапи розвитку, роль і місце 

агроінженерії у виробництві. 

+ + +    +                              

РН4. Застосовувати нові ідеї та концепції розвитку 

виробництва. 

   + + + + + +  + + +  + +  +   + +  +  +  +  +  

РН5. Розв’язувати типові технічні задачі пов’язані з 

функціонуванням техніки та технологічними процесами 

виробництва, зберігання, обробки та транспортування 

продукції.  

      +   + 

 

+ 

 

+ 

  

+   + + +

  

+  +  +  +  +  +  +  +  
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РН6. Оцінювати значимість отриманих результатів 

виробничої діяльності. 
      +  +  + + +                     +   +  

РН7. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що 

виникають у процесі професійної діяльності, та формувати у 

майбутнього фахівця почуття відповідальності за виконану 

роботу. 

         + +  + 

 

+ 

 

   +  +

  

+  +  + + +  +   +  

РН8. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю 

поведінкою впроваджувати етичні норми взаємовідносин в 

колективі, які сприяють досягненню виробничої мети. 

Проявляти самостійність і відповідальність у роботі. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

                             

РН9. Вибирати машини і обладнання та режими їх роботи у 

механізованих технологічних процесах. Застосовувати 

механізовані технології та комплекси машин для 

виробництва продукції. Розробляти операційні карти для 

виконання технологічних процесів. 

    +  +  + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+   + 

 

+ 

 

  + + +      +  +  

РН10. Описувати будову та пояснювати принцип дії 

техніки. Вибирати робочі органи машин відповідно до 

ґрунтово-кліматичних умов та технічних вимог. 

    +   +  + + 

 

+ +     +  +    + + +          

РН11. Здатність читати креслення, виконувати ескізи та 

відтворювати деталі машин у графічному вигляді згідно з 

вимогами єдиної системи конструкторської та технічної 

документації. Застосовувати принципи взаємозамінності, 

стандартизації та технічних вимірювань для визначення 

параметрів деталей машин. 

    +

  

    + 

 

+ +    + 

 

                    

РН12. Визначати показники якості технологічних процесів, 

машин та обладнання. 

    +     + + 

 

+ +               +       +  

РН13. Розуміти принцип дії машин та систем, теплові 

режими машин та обладнання виробництва.  

    +     + + + 

 

+   +                    
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РН14. Застосовувати закони електротехніки для пояснення 

будови і принципу дії електричних машин. Забезпечувати 

ефективне використання електрообладнання та 

електроприводу машин і механізмів. 

    +

  

      + + 

 

+        + 

 

              

РН15. Використовувати цифрові технології, системи 

автоматизації та контролю технологічних процесів у 

виробництві. 

    +

  

      + + 

 

     +   + + 

 

            

РН16. Застосовувати технології відновлення працездатності 

машин та обладнання. Виконувати операції діагностування, 

технічного сервісу та ремонту техніки. 

    +

  

 +  +

  

+ + 

 

+        + + +   + 

 

+    +  

РН17. Оцінювати роботу машин і засобів механізації за 

критеріями екологічності та ефективності 

природокористування. Виконувати заходи зі зниження 

негативного впливу техніки на екосистему. 

    +

  

    + + + 

 

+ +              + 

 

       

РН18. Вибирати паливо-мастильні та інші експлуатаційні  

матеріали в залежності від типу техніки та умов роботи. 

    +  +  +

  

+ +  +                  +     

РН19. Розробляти заходи з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності відповідно до правових вимог 

законодавства. 

           + + 

 

+                    + 

 

  

РН20. Складати бізнес-плани виробництва продукції. 

Виконувати економічне обґрунтування технологічних 

процесів, технологій, матеріально-технічного забезпечення 

виробництва. Застосовувати методи управління якістю 

виробництва продукції. 

    +

  

+ +  + + 

 

+ 

 

    +             + 

 

  + 

 

РН21. Організовувати виробничий процес підрозділів з 

технічного забезпечення виробництв. 

    +

  

      + 

 

+ 

 

+ +         +        + 

 

+  + 
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Таблиця 3 Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами 

освітніх компонентів та циклами підготовки 

Компоненти освітньо-професійної програми 

Обсяг навчального навантаження  

(кредитів ЄКТС) 

Термін 

навчання 

1р. 10 міс 

Термін 

навчання 

2 р. 5 міс 

Термін 

навчання 

3р. 10 міс 

Нормативні навчальні дисципліни:  

Загальноосвітня підготовка - - 120 

- дисципліни, що формують загальні 

компетентності (в т. ч. зараховано на 

підставі визнання результатів навчання) 

36,5 (24,25) 49 (6) 23,5 

- дисципліни, що формують спеціальні 

компетентності 
77,5 68,5 54 

Вибіркові навчальні дисципліни:  

- за вибором закладу освіти 14,5 26,5 18 

- за вибором здобувача освіти 11,5 18 12 

Вибіркові навчальні дисципліни разом: 26 44,5 30 

Семестровий контроль 7,5 6 7 

Дипломне проектування 6 5 4 

Державна атестація 2,25 1 1,5 

Загальний обсяг навчального часу: 155,75+24,25 174+6 240 
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Таблиця 4 Компоненти освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів Форма 

підсум-

кового. 

контролю 

Термін 

навчання 

1р. 10міс 

Термін 

навчання 

2 р. 5 міс 

1  2  3  4 5 

Обов’язкові компоненти ОП  

Нормативні навчальні дисципліни 

Дисципліни, що формують загальні компетентності 

ОК 1. Історія України* 1,5 1,5 залік 

ОК 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)* 1,5 1,5 залік 

ОК 3. Культурологія* 1,5 1,5 залік 

ОК 4. Економічна теорія* 1,5 1,5 залік 

ОК 5. Безпека життєдіяльності* 1,5 1,5 залік 

ОК 6. Основи охорони праці* 1,5  залік 

ОК 7. Екологія* 1,5 1,5 залік 

ОК 8. Вступ до спеціальності* 1 1,5 залік 

ОК 9. 
Основи нарисної геометрії та інженерна 

графіка* 
3 3 залік 

ОК 10. 
Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання* 
2,25 2,5 залік 

ОК 11. Основи правознавства* 1,5 1,5 залік 

ОК 12. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології * 2,25 2,5 залік 

ОК 13. Вища математика* 5,25 3,5 залік 

ОК 14. 
Паливо-мастильні та експлуатаційні 

матеріали* 
1,5 1,5 залік 

ОК 15. Соціологія 2 2 залік 

ОК 16. Основи філософських знань 2 2 залік 

ОК 17. 
Матеріалознавство і технологія  конструкційних 

матеріалів 
4,5 4,5 екзамен 

ОК 18. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,5 6,5 залік 

ОК 19. Фізичне виховання 8 8 залік 

ОК 20. Загальна електротехніка з основами автоматики 3,5  екзамен 

ОК 21. Технічна механіка 5 5 екзамен 

ОК 22. Основи теплотехніки і гідравліки 2 2 залік 

Всього: 60,75 55  
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Дисципліни, що формують спеціальні компетентності 

ОК 23. Основи с/г меліорацій і гідротехнічні споруди 1,5 1,5 залік 

ОК 24. Трактори і автомобілі 8 8 екзамен 

ОК 25.  Меліоративні і будівельні машини 7 7 екзамен 

ОК 26.  Організація і технологія меліоративних робіт 2 2 залік 

ОК 27.  
Електрообладнання та засоби автоматизації 

меліоративних і будівельних машин 
2 2 залік 

ОК 28.  
Ремонт меліоративних, будівельних машин і 

обладнання 
6 5,5 екзамен 

ОК 29.  Правила дорожнього руху 4,5 4,5 екзамен 

ОК 30.  
Основи керування автомобілем і безпека 

дорожнього руху 
3,5 3,5 залік 

ОК 31.  Основи технічної творчості 1,5 1,5 залік 

ОК 32. Курсове проектування 8,5  залік 

ОК 33. Навчальна практика 21 21 залік 

ОК 34. Технологічна практика 9 9 залік 

ОК 35. Переддипломна практика 3 3 залік 

Всього: 77,5 68,5  

Вибіркові навчальні дисципліни 

за вибором закладу освіти: 

ВК 1.  Гідропривід 1,5 2,5 екзамен 

ВК 2.  Машиновикористання в землеробстві 4 5 залік 

ВК 3.  Сільськогосподарські машини 4,5 6,5 екзамен 

ВК 4.  Економіка і організація аграрного виробництва 4,5 8,5 екзамен 

ВК 5.  Загальна електротехніка з основами автоматики  4 екзамен 

Всього: 14,5 26,5  

за вибором здобувача освіти: 

ВК 6. 
Основи агрономії                                                                     

2 2,5 залік 
Машини і обладнання тваринництва 

ВК 7. 

Технічний сервіс машин в АПК                                                                           

7,5 12,5 екзамен Механізація виробничих процесів у 

тваринництві 

ВК 8. 

Машини і обладнання для переробки 

сільськогосподарської продукції                 2 3 залік 

Основи тваринництва 

Загальний обсяг навчального часу: 180 180  
 

 

 

 



32 

 

Таблиця 5 Компоненти освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність (термін навчання 3 р. 10 міс.) 

 Код 

 н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

годин 

(кредитів) 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2  3 4  

Загальноосвітня підготовка 

Базові предмети 

ЗП 1. Всесвітня історія 96 семестр 

ЗП 2. Українська  мова 190 ДА 

ЗП 3. Українська література 190 семестр 

ЗП 4. Зарубіжна література 96 семестр 

ЗП 5. Фізика і астрономія 345 семестр (ДА) 

 Громадянська освіта:   

ОК 6. Економічна теорія 58 семестр 

ОК 7. Основи правознавства 64 семестр 

ЗП 6. Хімія 164 семестр (ДА) 

ОК 4. Біологія і екологія, Екологія 190 семестр (ДА) 

ЗП 7. Географія 118 семестр (ДА) 

ЗП 8. Іноземна мова 190 семестр (ДА) 

ЗП 9. Фізична культура 284 семестр 

ЗП 10. Захист України 142 семестр 

 Профільні предмети і спеціальні курси 

 Профільні предмети: 

ОК 1. Історія України* 204 ДА 

ОК 12. Математика, Вища математика* 376 ДА 

 Спецкурси: 

ОК 2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 46 семестр 

ОК 3. Культурологія 46 семестр 

ОК 5. Основи нарисної геометрії та інженерна графіка 108 семестр 

ОК 8. Безпека життєдіяльності 46 семестр 

ОК 9. Вступ до спеціальності 46 семестр 

ОК 10. Основи охорони праці 46 семестр 

ОК 11. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали 56 семестр 

ОК 13. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 76 семестр 

 Вибірково-обов'язкові предмети 

ОК 14. 
Інформатика, Комп’ютерна техніка та інформаційні 

технології* 
315 

семестр 

 Додаткові години (поділ на підгрупи) 

 Поділ груп  108  

 

Всього по циклу 
3600 

(ЄКТС 120) 
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Обов’язкові компоненти ОП  

Нормативні навчальні дисципліни 

Дисципліни, що формують загальні компетентності 

ОК 15. Соціологія 1,5 залік 

ОК 16. 
Матеріалознавство і технологія конструкційних 

матеріалів 
4 

екзамен 

ОК 17. Основи філософських знань 2 залік 

ОК 18. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)* 4,5 залік 

ОК 19. Фізичне виховання* 6 залік 

ОК 20. Технічна механіка 4 екзамен 

ОК 21. Основи теплотехніки і гідравліки 1,5 залік 

Всього: 23,5  

Дисципліни, що формують спеціальні компетентності 

ОК 22. Основи с.-г меліорацій і гідротехнічні споруди 1,5 залік 

ОК 23. Трактори і автомобілі 6,5 екзамен 

ОК 24. Меліоративні і будівельні машини 6 екзамен 

ОК 25.  Організація і технологія меліоративних робіт 2 залік 

ОК 26.  
Електрообладнання та засоби автоматизації мел. і 

буд.маш. 
2 

залік 

ОК 27.  
Ремонт меліоративних, будівельних машин і 

обладнання 
5 

екзамен 

ОК 28.  Правила дорожнього руху 4,5 екзамен 

ОК 29.  
Основи керування автомобілем і безпека 

дорожнього руху 
3 

залік 

ОК 30.  Основи технічної творчості 1,5 залік 

ОК 31.  Навчальна практика 14 залік 

ОК 32.  Технологічна практика 6 залік 

ОК 33.  Переддипломна практика 2 залік 

Всього: 54  

Вибіркові навчальні дисципліни 

за вибором закладу освіти: 

ВК 1.  Гідропривід 1,5 екзамен 

ВК 2.  Машиновикористання в землеробстві 4 залік 

ВК 3.  Сільськогосподарські машини 4,5 екзамен 

ВК 4.  Економіка і організація аграрного виробництва 4,5 екзамен 

ВК 5.  Загальна електротехніка з основами автоматики 3,5 екзамен 

Всього: 18 
 

 



34 

 

за вибором здобувача освіти: 

ВК 6.  
Основи агрономії 

2 залік 
Машини і обладнання тваринництва 

ВК 7.  
Технічний сервіс машин в АПК                                   

8 екзамен 
Механізація виробничих процесів у тваринництві 

ВК 8.  
Машини і обладнання для переробки с/г продукції  

2 залік 
Основи тваринництва 

Всього: 12   

Вибіркові навчальні дисципліни разом: 30  

 Семестровий контроль 7  

 Дипломне проектування 4  

 Державна атестація 1,5  

 Загальний обсяг навчального часу: 240  
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IX. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ (термін навчання 1 р. 10 міс.) 
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X. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ (термін навчання 2 р. 5 міс.) 
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XI. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ (термін навчання 3 р. 10 міс.) 

 


