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Анотація навчальної дисципліни: 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Вступ у спеціальність” є надання 

студентам теоретичних знань із питань законодавства  України в галузі освіти, 

ознайомлення з галузями фахового використання фахових молодших бакалаврів з 

агроінженерії в сільськогосподарському виробництві та основами навчання 

ефективним навичкам самостійної розумової праці. 

Завданням навчальної дисципліни є: 

 ознайомлення із системою підготовки фахівців у  навчальних закладах 

фахової передвищої освіти, ознайомлення із структурою підприємств, які 

можуть бути потенційними роботодавцями; 

 вивчення основних положень сутності та змісту майбутньої 

спеціальності й техніки пошуку роботи. 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми «Експлуатація та 

ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» у результаті 

вивчення навчальної дисципліни здобувач фахової передвищої освіти 

набуває: 

Загальні компетентності:  

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК3. Здатність до застосування загальнотехнічних знань 

для вирішення технічних завдань.  

СК4. Здатність обирати і використовувати механізовані 

технології, управляти технологічними процесами переробки, зберігання, 

транспортування та забезпечення якості продукції відповідно до конкретних 

умов виробництва.  



СК5. Здатність комплектувати оптимальні агрегати, 

технологічні лінії та комплекси машин і обладнання для 

виробництва. 

 

Результати навчання:  

РН3. Розв’язувати типові технічні задачі, пов’язані з функціонуванням техніки 

та технологічними процесами виробництва, переробки, зберігання та 

транспортування продукції. 

РН7. Визначати показники якості технологічних процесів, роботи машин та 

обладнання. 

 

Основний зміст навчальної дисципліни: 

Вступ 

1. Законодавство України в галузі освіти та організація освітнього 

процесу в навчальному закладі 

1.1. Система освіти в Україні 

1.2. Стандарт фахової передвищої освіти 

1.3. Нормативна документація з організації освітнього процесу 

1.4. Навчальний заклад та його правовий статус 

1.5. Матеріально-технічна база забезпечення підготовки  фахівців 

2. Галузі фахового використання фахових молодших бакалаврів з 

агроінженерії 

2.1. Форми організації, структура та матеріально-технічна база 

агропромислових підприємств 

2.2. Ознайомлення з машинами, обладнанням та технологічними 

процесами виробництва продукції рослинництва 

2.3. Ознайомлення з машинами, обладнанням та технологічними 

процесами виробництва продукції тваринництва 

2.4. Ознайомлення з машинами, обладнанням та технологічними 

процесами переробки і зберігання сільськогосподарської продукції 

2.5. Ознайомлення з технічним сервісом машин і обладнання в АПК 

2.6. Техніка пошуку роботи 

3. Основи навчання ефективним навичкам самостійної розумової 

праці 

3.1. Психологічні аспекти формування у студентів умінь навчатися 

3.2. Самоосвіта 

3.3. Організація самостійного навчання 

3.4. Робота з джерелами інформації 

3.5. Методичне забезпечення самостійної роботи студента 

3.6. Інноваційні технології в самостійній роботі та самоосвіті 

  

 


