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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Агроінженерія» для підготовки 

здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за 

спеціальністю 208 Агроінженерія містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 

здобуття відповідного ступеня; перелік компетентностей випускника; нормативний 

зміст підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр», сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації 

здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»; вимоги 

до наявності системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

 

Розроблено проєктною групою у складі: 

1. Яценко Юрій Степанович, провідний викладач механічних дисциплін, 

завідувач навчальної лабораторії, кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої 

категорії, Заслужений працівник освіти України -   гарант програми 

2. Деняченко Михайло Іванович, голова циклової комісії механічних 

дисциплін,  провідний викладач механічних дисциплін, кваліфікаційна 

категорія - спеціаліст вищої категорії,  

3. Пастух Анатолій Борисович, провідний викладач механічних  дисциплін, 

кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії. 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (за наявності): 

1. Онищенко В.В.  кандидат технічних наук, доцент НУБіП; 

2. Адамович  А.В. , головний  механік ДП «Малинське лісове господарство»; 

3. Комаревич Ю.Я.  начальник  автотранспортної дільниці ТОВ «Юнігран». 

 

 

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» підготовки фахівців 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 

208 Агроінженерія розроблена відповідно до  Законів України «Про освіту» від 
05.09.2017 № 2145-VIII, «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-

VIII, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами від 26.06.2020 р. № 

519), від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», «Про 

затвердження ліцензійних умов освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 

р. (зі змінами від 10.05.2018 р. № 347), наказу Держспоживстандарту від 28.10.2010 

№ 327 «Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 

003:2010»,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

І. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА 

1. Профіль освітньо-професійної програми «Експлуатація та 

 ремонт обладнання лісового комплексу» 

освітньо-професійного ступеня (ОПС) «фаховий молодший бакалавр»  

зі спеціальності 208 Агроінженерія  

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва  

закладу освіти та 

структурного 

підрозділу 

Малинський фаховий  коледж 

Циклова комісія механічних дисциплін 

Рівень освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр в галузі агроінженерії «Технік-механік  

лісогосподарського виробництва» 

Офіційна назва 

освітньо-

професійної 

програми 

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 

Тип диплому  та 

обсяг освітньо-

професійної про-

грами  

180 кредитів ЄКТС, термін навчання на основі ПЗСО  – 2 роки 10 місяців, 

диплом фаховий молодший бакалавр, одиничний 

Наявність 

акредитації 

 Відсутня.Сертифікат МОН України про акредитацію ОКР «молодший 

спеціаліст» спеціальності від 27 лютого 2018 року, серія КД № 

06000461,термін дії – до  01 липня 2028 р. 

Цикл/рівень  
Кваліфікація фахової передвищої освіти – фаховий молодший бакалавр, 

відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій. 

Передумови 

Умови вступу визначаються Правилами прийому до Малинського 

лісотехнічного фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного рівня 

«фаховий молодший бакалавр»; 

Наявність базової або повної загальної середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник». 

Форми здобуття 

освіти 

інституційна (очна денна), заочна.  

 

Мова(и) 

викладання 
Українська мова 

Термін дії 

освітньо-

професійної 

програми 

Термін дії освітньо-професійної програми «Експлуатація та ремонт 

обладнання лісового комплексу» 

 до 1 липня 2024 року 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньо-

професійної 

програми 

https://mltk.co.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка здобувачів фахової передвищої освіти в галузі агроінженерії, здатних розв'язувати 

спеціалізовані завдання та прикладні задачі, пов’язані зі застосуванням техніки і механізованих 

https://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9B%D0%93-1.pdf


технологій виробництва, 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 
Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, 

спеціальність 208 Агроінженерія 

Орієнтація 

освітньо-

професійної 

програми 

Програма базується на сучасних методах, що включають 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, 

ефективності технологічних  операцій, безпеки життєдіяльності та 

збереженням довкілля, в рамках реалізації якої можлива подальша професійна 

кар’єра. 

Основний фокус 

освітньо-

професійної 

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка за освітньо-професійною 

програмою «Експлуатація та ремонт  обладнання лісового комплексу» 

Особливості  

програми 

Освоєння програми вимагає обов’язкове проходження виробничих та 

навчальних практик на базі виробничих підприємств. Програма націлена на 

підготовку фахівців для організаційно-управлінського, господарського та 

технічного забезпечення виробничих завдань в галузі агроінженерії  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускник  може працевлаштуватися 

на посади з наступною професійною назвою робіт:  

Професійна назва робіт Код КП 

Механік  3115 

Механік автомобільної колони (гаража) 3115 

Механік виробництва 3115 

Механік групи , загону 3115 

Механік груповий 3115 

Механік з ремонту транспорту  3115 

Механік з ремонту устаткування 3115 

Механік дільниці  3115 

Механік з підіймальних установок  3115 

Механік навчального полігону 3115 

Механік перевантажувальних машин 3115 

Механік цеху 3115 

Механік-налагоджувальник 3115 

Технік з автоматизації виробничих процесів 3115 

Технік з експлуатації та ремонту устаткування 3115 

Технік з інструменту 3115 

Майстер виробничого навчання (освіта) 3115 

Лаборант (освіта) 3115 

Технік-конструктор (механіка) 3115 

Технік-механік із меліорації сільськогосподарського 

виробництва 

3115 

Технік-механік (лісогосподарського)  виробництва 3115 
 

Подальше 

навчання 

Продовження навчання для здобуття вищої освіти: 

- початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Набуття додаткових  компетентностей у системі освіти для дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 



Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, технологія проблемного і диференційованого 

навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія 

програмованого навчання, інформаційна технологія, технологія 

розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, 

електронне навчання в системі lCloud, самонавчання, навчання на основі 

досліджень. 

Викладання проводиться у вигляді: лекції, практичні та лабораторні заняття; 

самостійна робота студента з навчальною (підручники, посібники, конспекти 

тощо) та науково-технічною літературою; консультації з викладачами, семінари; 

Виконання курсових робіт (проєктів), індивідуальних робіт та інших 

індивідуальних завдань; 

Проходження практик на підприємствах галузі. 

Оцінювання 

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, 

самоконтроль. Екзамени, заліки та диференційовані заліки проводяться 

відповідно до вимог "Положення про контроль знань у Малинському 

лісотехнічному коледжі" (2018р.). У МЛТК використовується 

накопичувально-рейтингова форма контролю після закінчення логічно 

завершеної частини лекційних та практичних занять (змістового модуля) з 

певної дисципліни. Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни 

складається з рейтингу поточної навчальноїроботи – 70 балів та рейтингу 

підсумкового контролю – 30 балів, згідно Положення про оцінювання знань 

студентів у Малинському лісотехнічному коледжі (2020 р.). Кваліфікаційний 

іспит із комплексу фахових дисциплін 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі агропромислового виробництва, що передбачає застосування певних 

знань та вмінь, технологічних методів та прийомів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. експлуатації машин, або у процесі 

навчання, що вимагає застосування положень і методів технічних наук; 

здатність нести відповідальність за результати своєї діяльності; вміти 

здійснювати контроль за іншими особами у визначених ситуаціях. 

Загальні 

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, громадянина  України.  

2. 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. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,  так і письмово. 

6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

8. Прагнення до збереження довкілля. 

 

Спеціальні 

компетентності 

(СК) 

1 Здатність використовувати у фаховій діяльності будови, властивостей, 

технічних характеристик і особливостей    техніки  та обладнання. 

2 Здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних 

характеристик техніки для моделювання технологічних процесів 

виробництва. 



3 Здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини; 

матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови та теорії 

техніки. 

4 Здатність до конструювання машин на основі графічних моделей 

просторових форм та інструментів автоматизованого проектування. 

5 Здатність використовувати теоретичні основи та базові методи 

термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань. 

 6 Здатність вибирати і використовувати механізовані технології проєктувати 

та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної 

обробки, зберігання, транспортування та забезпечення якості 

 продукції відповідно до конкретних умов виробництва. 

 7 Здатність комплектувати оптимальні агрегати, технологічні лінії та 

комплекси машин. 

8 Здатність до використання технічних засобів автоматики і систем 

автоматизації технологічних процесів у виробництві. 

9 Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та 

випробування техніки, технологічного обладнання, систем керування і 

забезпечувати якість цих робіт. 

10 Здатність організовувати використання  техніки відповідно до вимог 

екології, принципів оптимального природокористування й охорони 

довкілля. 

 11 Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати 

відмови  техніки та технологічного обладнання. 

 12 Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію 

для організації матеріально-технічного забезпечення виробництва. 

13 Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне 

управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення  

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. 

14 Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності 

застосування технологій та технічних засобів в  виробництві, інженерно-

технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку, фермської та 

іншої сільськогосподарської техніки в працездатному стані.__ 

7 – Програмні результати навчання 

Результати 

навчання 

(РН) 

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 агропромисловому виробництві. 

6 Формулювати нові ідеї та концепції розвитку  виробництва. 

7 Розв’язувати складні інженерно-технічні задачі,пов’язані з 

функціонуванням  техніки та технологічними процесами виробництва, 

зберігання, обробки та транспортування продукції. 

8 Оцінювати та аргументувати значимість отриманих результатів 

випробувань техніки. 

9 Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі 

професійної діяльності, та формувати 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  Описувати будову та пояснювати принцип дії техніки. Вибирати робочі 

органи машин відповідно до ґрунтово-кліматичних умов та особливостей 

матеріалів. 

12  Відтворювати деталі машин у графічному вигляді згідно з вимогами 

системи конструкторської документації. Застосовувати вимірювальний 

інструмент для визначення параметрів деталей машин та оцінки їх похибки. 

13.  Визначати показники якості технологічних процесів, машин та 

обладнання і вибирати методи їх визначення згідно з нормативною 

документацією. 

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

обладнання .Визначати параметри режимів роботи гідравлічних систем та 

теплоенергетичних установок.  

15.  Вибирати та застосовувати механізовані технології відповідно до 

агрокліматичних умов та обґрунтовувати технології за економічними та 

якісними критеріями. 

16.  Застосовувати закони електротехніки для пояснення будови і принципу 

дії електричних машин.  

17.  Застосовувати системи відновлення працездатності тракторів, 

автомобілів та інших машин та обладнання. Складати плани-графіки 

виконання ремонтно-обслуговуючих робіт. Виконувати операції 

діагностування, технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської 

техніки. 

18.  Оцінювати роботу машин і засобів механізації виробництва за критеріями 

екологічності та ефективності природокористування. Розробляти заходи із 

зниження негативного впливу. техніки на екосистему. 

19  Визначати склад та обсяги механізованих робіт, потребу в пально-

мастильних матеріалах, запасних частинах. 

20  Визначати показники оцінювання стану охорони праці в галузі 

Розробляти заходи з охорони праці і безпеки життєдіяльності відповідно до 

правових вимог. 

21  Аналізувати ринок продукції Складати бізнес-плани виробництва 

родукції. Виконувати економічне обґрунтування технологічних процесів, 

технологій, матеріально-технічного забезпечення виробництва. Застосовувати 

методи управління проектами виробництва продукції  

22  Організовувати виробничий процес підрозділів з технічного забезпечення 

виробництв._________ 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

57,7% педагогічних працівників, залучених до викладання дисциплін 

освітньо-професійної програми, мають вищу кваліфікаційну категорію; 22,8 

% є визнаними професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчально-матеріальна база коледжу дає змогу організовувати та проводити 

заняття з усіх навчальних дисциплін на належному рівні. Для проведення 

лекційних занять використовуються мультимедійні проєктори, інтерактивна 

дошка, лекційні аудиторії, обладнання для дистанційного проведення занять. 

Навчальні лабораторії ,кабінети обладнані необхідними приладами та 

інструментами для механізації лісогосподарських робіт та лісоексплуатації 

тощо. 



Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт https://mltk.co.ua/містить інформацію про освітньо-

професійні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні 

підрозділи, правила прийому, контакти. Всі учасники освітнього процес і 

мають необмежений доступ до мережі Інтернет. Матеріали навчально-

методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на 

освітньому порталі «Електронна бібліотека» https://mltk.co.ua/ 

Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує близько 46 тисяч примірників 

вітчизняної та зарубіжної літератури, у т.ч. рідкісних видань, спеціальних 

видів науково-технічної літератури, більше 15 найменувань журналів та 

більше 20 назв газет.  

Бібліотечне обслуговування читачів проводиться на абонементі і у читальній 

залі на 50 місць. 

Читальна зала забезпечена бездротовим доступом до мережі Інтернет. Всі 

ресурси бібліотеки доступні через сайт коледжу: mltk.co.ua.  Важливим 

електронним ресурсом є електронна бібліотека, де є понад 50 повнотекстових 

документів (підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій), 

а також матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної 

програми. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-

професійної програми викладені на навчально інформаційному порталі 

МЛТК  https://drive.google.com 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Малинським лісотехнічним коледжем 

та закладами освіти різних освітніх рівнів і науковими установами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Малинським лісотехнічним коледжем  

та    закладами освіти Республіки Польща,  Литва 

Навчання 

іноземних 

здобувачів освіти 

Можливе, після відкриття відповідної ліцензії та вивчення курсу української 

мови. 

 

https://mltk.co.ua/
https://mltk.co.ua/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://drive.google.com/drive/folders/14B7Wjhx4vGpfZvwqn1FbnPSzDXJZ21vq


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

2.1 Перелік компонент ОПП 

Код н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційний  екзамен) 

Кількість 

кредитів  

Форма 

підсумковог

о контролю 

1 2 3 4 

1. Обов'язкові  компоненти ОПП  (ОК) 

Дисципліни, що  формують загальні компетентності 

ОК 1.1.01 Історія України 1,5 диф.залік 

ОК 1.1.02 
Українська мова (за професійним            
спрямуванням) 1 диф.залік 

ОК 1.1.03 Економічна теорія 2 екзамен 

ОК 1.1.04 Соціологія 2 залік 

ОК 1.1.05 Культурологія 2 залік 

ОК 1.1.06 Основи правознавства 2 екзамен 

ОК 1.1.07 Фізичне виховання 10 залік 

ОК 1.1.08 Іноземна мова (за професійним  спрямуванням )      5 залік 

ОК 1.1.09 Загальна фізика  2 екзамен 

ОК 1.1.10 Безпека життєдіяльності 2 залік 

ОК 1.1.11 Технічна механіка 10 екзамен 

ОК 1.1.11К Технічна механіка 
1 

курсовий 

проєкт 

ОК 1.1.12 Основи екології 2 залік 

ОК 1.1.13 Вища математика 4 диф.залік 

ОК 1.1.14  Комп’ютерні технології 3 екзамен 

                        Всього 49,5  

1.2.  Дисципліни, що  формують спеціальні компетентності 

ОК 1.2.01 Матеріалознавство 8 залік, екзамен 

ОК 1.2.02 Економіка  виробництва 6 
екзамен, 

диф.залік 

ОК 1.2.02К Економіка  виробництва 
        1 

курсова 

робота 

ОК 1.2.03  Трактори  та автомобілі 9 
диф.залік, 

екзамен 

ОК 1.2.04 Експлуатація машин і механізмів 8 
диф.залік 

екзамен 

ОК 1.2.04К Експлуатація машин і механізмів 
        1 

курсовий 

проєкт 

ОК 1.2.05 Ремонт машин 5 
диф.залік, 

екзамен 

ОК 1.2.06 Охорона праці  2 екзамен 

ОК 1.2.07 Гідравліка, термодинаміка та гідропневмопривод 3 залік 

ОК 1.2.08 Машини та механізми лісового господарства 3 екзамен 

ОК 1.2.09 
Обладнання лісопильно- 

деревообробного виробництва 
3 екзамен 

ОК 1.2.10 Основи стандартизації та метрології 3 диф.залік 

                        Всього 52  

4. Практична підготовка 

 Практики навчальні:   

ОК 2.01п Вступ до спеціальності 1,5 залік 

ОК 2.02п Слюсарна 3 залік 



ОК 2.03п Верстатна 1,5 залік 

ОК 2.04п Ковальсько-зварювальна 1,5 залік 

ОК 2.05п Технологічна практика з набуття професійнх 

навичок 
6 залік 

ОК 2.06п Технологічна   (виробнича) практика 6 залік 

ОК 2.07п Переддипломна практика 6 залік 

                        Всього  25,5  

Всього обов’язкових компонент 127  

. Вибіркові  компоненти ОПП  (ВК) 

3.1 За  рішення педагогічної ради коледжу  

ВК 3.1.01 Інженерна графіка 9,5 екзамен 

ВК 3.1.02 Правила та безпека дорожнього руху 6 диф.залік 

ВК 3.1.03  Основи філософських знань 1,5 залік 

ВК 3.1.04 Основи автоматизації виробництва 3 диф.залік 

ВК 3.1.05 Електротехніка і електрообладнання 7 
екзамен, 

диф.залік 

                        Всього  27  

3.2 За вибором здобувача освіти  

ВК 3.2.01 Основи психології та етики ділових відносин 2 залік 

ВК 3.2.02 Чинники успішного  працевлаштування за фахом 2 залік 

ВК 3.2.03 Комп’ютерна графіка 3 диф.залік 

ВК 3.2.04 Комп’ютерне моделювання 3 диф.залік 

ВК 3.2.05 Правила улаштування та безпечної експлуатації кранів  

та систем, що працюють під тиском 
4 

залік 

ВК 3.2.06 Сільськогосподарські машини 4 залік 

ВК 3.2.07 Основи малого бізнесу 3 залік 

ВК 3.2.08 Основи підприємницької та  управлінської діяльності 3 залік 

ВК 3.2.09 Основи керування технікою 3 залік 

ВК 3.2.10 Технічний сервіс в АПК 3 залік 

ВК 3.2.11 Основи обробки різанням 3 залік 

ВК 3.2.12 Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали 3 залік 

                       Всього 18  

Загальний обсяг вибіркових компонент 45  

Екзамени 7  

Атестація 1  

ЗАГАЛЬНИЙ обсяг освітньої програми 180  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Структурно-логічна схема ОПП 
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3. Форма атестації здобувачів освіти 
 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами фахової передвищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів фахової 

передвищої освіти. 

Атестацію здійснюють відкрито і гласно (публічно). Здобувачі фахової передвищої освіти 

та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо-та/або відеофіксацію 

процесу атестації. 

Атестацію осіб, які здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра, здійснює екзаменаційна комісія, склад якої затверджується наказом директора МЛТК 

щороку за поданням випускових циклових комісій. До  її складу  входять представники 

роботодавців та їх об’єднань відповідно до Положення про екзаменаційну комісію, 

затвердженого педагогічною радою коледжу. 

Атестацію осіб проводять у формі усного кваліфікаційного екзамену з тракторів та 

автомобілів,  ремонту машин, експлуатації та обслуговування машин, охорони праці,   економіки 

та організації лісового господарства. 

Коледж на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно засвоїла 

освітньо-професійну програму, освітньо-пофесійний ступінь фахового молодшого бакалавра та 

присвоює відповідну кваліфікацію, видається диплом фахового молодшого бакалавра 

встановленого зразка. У дипломі зазначається присвоєна кваліфікація, що складається з 

інформації про здобутий освітньо-професійний ступінь, спеціальність та освітньо-професійну 

програму. 



 

4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми 

 

  

  

Результати навчання 

Компетентності 

Інтегральна компетентність 

Загальні 

компетентності 

Спеціальні 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.  

      +   + 

 

+ 

 

+ 

  

+   + + +

  

+  +  +  +  +  +  +  +  

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.  

    +     + + + 

 

+   +                    

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. 

    +

  

      + 

 

+ 

 

+ +         +        + 

 

+  + 

 


