


ПЕРЕДМОВА 

 

Освітня програма (ОП) «Агроінженерія» для підготовки здобувачів вищої освіти   

другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Агроінженерія» містить обсяг кредитів 

ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей 

випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до 

наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

  
Розроблено проектною групою у складі: 

1. Фришев Сергій Георгійович – керівник проектної групи, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри експлуатації машин і технічного сервісу; 

2. Демидко Михайло Омелянович – член проектної групи, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри експлуатації машин і технічного сервісу; 

3. Мороз Анатолій Іванович – член проектної групи, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри експлуатації машин і технічного сервісу. 
 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» розроблена відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІІ, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011 р. «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 

30.12.2015 р. № 1187, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р., «Розроблення освітніх програм. Методичні 

рекомендації» (2014 р.), проект стандарту вищої освіти України. 

  



ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 

 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на 

предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та 

досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі 

результатів навчання; 

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

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

вищої освіти; 

4) магістр  – це освітній ступінь, що здобувається на другому  рівні 

вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої становить 90 кредитів 

ЄКТС;  

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти у відповідній галузі 

знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж 

рівень повної загальної середньої освіти; 

6) заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною 

особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, 

науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію 

освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням 

їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

7) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

8) дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі компетентності як результат 

декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої 

освіти; 

9) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в європейському просторі вищої 

освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 

сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти; система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

10) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому порядку, та 

призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого рівня сформованості 

компетентностей студента при контрольних заходах; 

11) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації; 

12) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які забезпечують 

реалізацію певної компетентності; 

13) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

14) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання 

та/або професійної діяльності; 



15) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань різних рівнів 

з урахуванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого рівня сформованості 

компетентностей); 

16) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких 

системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних досягнень науки і 

культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; навчальні посібники, 

навчально-наочні посібники, навчально-методичні посібники, хрестоматії, словники, 

енциклопедії, довідники тощо); 

17) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими 

для кваліфікацій даного рівня; 

18) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

19) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до виконання певного 

виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті 

якості; 

20) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, 

узгодження дій, спільної діяльності; 

21) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – 

кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої 

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; 

22) дипломна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті виконання 

виробничих завдань, спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну 

підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління (планування, облік, 

аналіз, регулювання) організацією та власне технологічним процесом; програми дипломних 

робіт зазвичай регламентовано певними професійними функціями й завданнями згідно з 

освітніми стандартами відповідних рівнів підготовки; 

23) дипломний проект – це кваліфікаційна робота, що присвячена реалізації 

виробничих завдань, переважна більшість яких віднесена до проектної та проектно-

конструкторської професійних функцій; у межах цієї роботи передбачається виконання 

технічного завдання, ескізного й технічного проектів, робочої, експлуатаційної, ремонтної 

документації тощо; 

24) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано на 

організацію технологічного процесу (наприклад, технічну підготовку, забезпечення 

функціонування, контроль) та управління ним (планування, облік, аналіз, регулювання); 

25) курсовий проект – індивідуальне завдання виконання якого відноситься 

здебільшого до проектної та проектно-конструкторської діяльності; цей вид навчальної 

роботи може включати елементи технічного завдання, ескізні та технічні проекти, 

розроблення робочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо; виконання курсового 

проекту регламентується відповідними стандартами; 

26) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до супроводження 

навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних занять, що містить, у тому числі 

інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів 

розв’язання вправ, джерел інформації; 

27) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом запланованого 

рівня сформованості компетентностей за видами навчальних занять; 

28) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного смислового 

значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

29) об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких забезпечуються 



навчальною дисципліною; 

30) об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) матеріальні об’єкти на які 

спрямована діяльність фахівця (суб’єкта діяльності); незалежно від фізичної природи об’єкт 

діяльності має певний період (цикл) існування, який передбачає етапи: проектування 

(розроблення), протягом якого вирішуються питання щодо забезпечення певних його якостей 

та властивостей; створення (виробництва, впровадження); експлуатації, протягом якої об’єкт 

використовується за призначенням; відновлення (ремонту, удосконалення), яке пов’язане з 

відновленням властивостей якості, підвищенням ефективності тощо; утилізації та ліквідації; 

31) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і 

науки, що провадиться у закладі вищої освіти (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; 

32) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої 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 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

33) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з 

метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх 

потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

34) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня 

сформованості дисциплінарних компетентностей; 

35) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під 

час проведення аудиторного навчального заняття (опитування студентів на лекціях, 

перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування тощо); 

36) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст навчальної 

дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється кафедрою, яка закріплена 

наказом ректора для викладання дисципліни; 

37) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність знань, 

умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 

освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно 

оцінити та виміряти; 

38) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – компетентності (знання, 

розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна 

продемонструвати особа після завершення навчання; 

39) рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка правильних 

відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної кількості запитань або суттєвих 

операцій еталону рішень; 

40) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений на основі 

програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить розподіл загального 

часу на засвоєння окремих навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та 

формами навчання); 

41) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних елементів та 

змістових модулів, опанування запланованих компетентностей, виконання індивідуальних 

завдань, підготовки до контрольних заходів; 

42) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом вищої освіти та 

передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму 

підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти; 

43) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка; 



44) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої 

діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в 

межах кожної спеціальності; 

45) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до кадрового, 

навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього 

процесу вищого навчального закладу й наукової установи; 

46) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання 

задач і проблем; уміння поділяються на когнітивні (інтелектуальнотворчі) та практичні (на 

основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

47) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти. 

  



1. Профіль освітньо-професійної програми «Агроінженерія» зі спеціальності 

208 «Агроінженерія» 

 
1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів 

і природокористування України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» факультет інженерії та енергетики 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр. Магістр зі спеціальності "Агроінженерія" 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Агроінженерія 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний 

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації Акредитується вперше.  

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень, FQ -ЕНЕА - другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України», затвердженими Вченою радою 

Наявність базової вищої освіти.  

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії освітньо-професійної програми «Агроінженерія» до 

01 липня 2023 року. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://nati.org.ua 

2 - Мета освітньо-професійної програми 

Метою освітньо-професійної  програми є підготовка магістра за спеціальністю 

«Агроінженерія», його спрямування на виконання професійної та наукової діяльності, за 

складним  алгоритмом, що містить процедуру розробки, дослідженя і впровадження 

відповідних технічних, управлінських, організаційних та інших рішень, спрямованих на 

оптимізацію технологічної системи за рахунок виконання. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація 

(за наявності)) 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність 208 Агроінженерія 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна в галузі 20 «Аграрні науки та продовольство», 

спеціальності 208 «Агроінженерія». Спеціалізація 

«Агроінженерія». Ключові слова: дослідження, машина, агрегат, 

механізм, експлуатація, діагностика, технологія, вирощування. 

Особливості програми 

Освоєння програми вимагає обов’язковою умовою проходження 

навчальної та виробничої практики на сільськогосподарських 

об’єктах, машинобудівних підприємствах, аграрних компаніях. 



4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard 

Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з 

професійною кваліфікацією «Магістр з агроінженерії» може 

працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою 

робіт: 2145.2 «Інженер з експлуатації машино – тракторного парку», 

3115 «Механік», 3152 «Інженер з технічного нагляду», 2147.2 

«Інженер з технічної діагностики», 2149.2 «Інженер з транспорту» 

Подальше навчання 
Магістр із спеціальності «Агроінженерія» має право продовжити 

навчання в аспірантурі 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване 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 Moodle, самонавчання, навчання на основі 

досліджень.  

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, 

інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, лабораторних 

робіт, самостійного навчання на основі підручників та конспектів, 

консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи 

магістра (проекту). 

Оцінювання 

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 

підсумковий, самоконтроль. 

Екзамени, заліки та диференційовані заліки провдяться 

відповідно до вимог «Положення про екзамени та заліки у ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (2018 р). 

У ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут»використовується рейтингова форма контролю після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних 

занять (модуля) з певної дисципліни. Її результати враховуються 

під час виставлення підсумкової оцінки. 

Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни  

складається з рейтингу з навчальної роботи – 70 балів та рейтингу 

з атестації – 30 балів. Таким чином, на оцінювання засвоєння 

змістових модулів, на які поділяється навчальний матеріал 

дисципліни, передбачається 70 балів. Рейтингові оцінки із 

змістових модулів, як і рейтинг з атестації, теж обчислюються за 

100-бальною шкалою. 

Письмові екзамени із співбесідою та захисту білетів, здача звітів 

та захист лабораторних/практичних робіт, рефератів в якості 

самостійної роботи, проведення дискусій, семінарів та модулів. 

Захист дипломної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у галузі 

агропромислового виробництва у процесі навчання або 

професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень,  

здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і 

вимог. 

Загальні 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



компетентності (ЗК) 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

5. Здатність працювати в команді. 

6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність використовувати управлінські аспекти у межах 

проблеми діяльності сільськогосподарського  виробництва. 

2. Здатність використовувати методологію наукових 

досліджень для створення нових та удосконалення існуючих 

технологічних систем сільськогосподарського призначення, 

пошуку оптимальних методів їх експлуатації,  виконувати 

теоретичні дослідження методами класичних наук, з 

використанням теорії подібності та аналізу розмірностей, 

статистичної динаміки, теорії масового обслуговування в області 

механізації сільського господарства. 

3. Здатність використовувати сучасні методи моделювання 

технологічних процесів і систем  для створення моделей 

механізованих технологічних процесів сільськогосподарського 

виробництва. 

4. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в області агропромислового виробництва, що 

забезпечує застосування сучасних інформаційних та 

комп’ютерних технологій. 

5. Здатність вирішувати оптимізаційні задачі для 

ефективного машиновикористання в рослинництві, тваринництві, 

зберіганні і транспортуванні сільськогосподарської продукції. 

6. Здатність інтегрувати знання механіки, електроніки, 

комп'ютерного керування, інформаційних технологій та 

мікроелектроніки до проектування й використання мехатронних 

систем машин і обладнання сг виробництва/ 

7. Здатність проектувати технології та технічні засоби 

виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування 

сільськогосподарської продукції. 

8. Здатність використовувати методи управління й 

планування матеріальних та пов’язаних з ними інформаційних і 

фінансових потоків на основі системного підходу та економічних 

компромісів для підвищення конкурентоспроможності 

підприємств. 

9. Здатність забезпечувати працездатність і справність 

сільськогосподарської техніки при мінімальних витратах часу, 

трудових та матеріальних ресурсів. за рахунок використання 

новітніх технологій технічного обслуговування та ремонту. 

10. Здатність організовувати виробничі процеси аграрного 

виробництва на принципах систем точного землеробства, 

ресурсозбереження, оптимального природокористування та 

охорони природи; використовувати сільськогосподарські машини 

та енергетичні засоби, що адаптовані до використання у системі 

точного землеробства. 

11. Здатність до отримання і аналізу інформації щодо 

тенденцій розвитку аграрних  наук, технологій і техніки в 



агропромисловому виробництві. 

12. Здатність використовувати основні принципи управління 

якістю агропромисловою продукцією, що базуються на 

міжнародних підходах; основні методи по визначенню 

конкурентноспроможності технологій і машин при виробництві 

сільськогосподарських культур.  

13. Здатність використовувати методи і прийоми 

обґрунтування та прийняття оптимальних рішень в інженерній 

діяльності. 

14. Здатність використовувати нормативно-законодавчу базу з 

метою правового захисту розроблюваних об’єктів та їх 

нормативно обґрунтованого введення в господарський обіг, 

спрямовуючи отриманий прибуток на підвищення добробуту 

суспільства. 

15. Здатність використовувати принципи екологічної безпеки 

при розробці нових проектів і виробничих технологій в АПК; до 

аналізу шляхів підвищення екологічності сільськогосподарського 

виробництва. 

16. Здатність комплексного впроваджування організаційно-

управлінських і технічних заходів по створенню безпечних умов 

праці робітників АПК. 

7 - Програмні результати навчання 

 1. Розробляти енергозберігаючі, екологічно небезпечні 

технології виробництва,  первинної обробки і зберегання 

сільськогосподарської продукції. 

2. Проектувати машини і засоби механізації виробництва 

сільськогосподарської  продукції. 

3. Створювати і оптимізовувати інноваційні техніко-

технологічні системи в рослинництві, тваринництві, 

зберіганні, переробній галузі і технічному сервісі. 

4. Використовувати набуті знання з інженерної педагогіки для 

отримання високих результатів у вивченні інженерних 

дисциплін. Володіти знаннями сучасних форм, методів та 

засобів керівництва та організації навчального процесу. 

5. Приймати оптимальні та обґрунтовані управлінські рішення для 

забезпечення прибутковості підприємства; володіти навичками у 

регулюванні зовнішньоекономічної торгівлі на аграрних 

підприємствах. 

6. Обгрунтовувати вибір форм і методів організаційно-

управлінської діяльності інженерних систем в АПК. 

7. Вибирати, мету, предмет та об’єкт досліджень. 

Формулювати робочу гіпотезу, закономірності. Ставити 

задачі в наукових дослідженнях. 

8.  Обгрунтовувати методи теоретичних та експериментальних 

досліджень.  

9. Створювати фізичні, математичні, віртуальні моделі для 

вирішення дослідницьких, проектувальних, організаційних, 

управлінських та технологічних задач.  

10. Володіти визначеним колом програм та програмних засобів 

для вирішення фахових питань, особливостями застосування 

глобальної мережі Інтернет для роботи з різноманітною 

інформацією. 



11. Застосовувати знання уміння та навички для вибору 

раціонального складу комплексів машин та ефективного 

його використання. 

12. Вибирати машини і обладнання для автоматизації засобами 

сучасної мехатроніки сільськогосподарського виробництва. 

13. Проектувати та вибирати методи управління  та оптимізації 

матеріальних потоків. 

14. Вибирати принципи впровадження систем точного 

землеробства, машин і обладнання та режимів роботи 

складових машинно-тракторних агрегатів для механізації 

технологічних процесів у рослинництві. 

15. Застосовувати  підходи та принципи управління якістю в 

аграрній сфері, обґрунтовувати визначення показників 

якості сільськогосподарської продукції, техніки та 

обладнання. 

16. Вибирати стратегії на основі детермінованих та 

ймовірнісних моделей, а також в умовах невизначеності, 

ризику та багатокритеріальності з урахуванням специфіки 

сільськогосподарського виробництва. 

17. Розробляти заходи з охорони праці в  сферах аграрного  

виробництва відповідно до чинного законодавства. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Всього науково-педагогічних працівників - 31 у т.ч. 

- доктори наук, професори - 6 

- кандидати наук, доценти – 22 

- старші викладачі та асистенти без наукового ступеня -3 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчально-лабораторна база факультету інженерії та енергетики 

дозволяє організовувати тапроводити заняття з усіх навчальних 

дисциплін надостатньому рівні. Для проведення лекційних занять 

використовуються мультимедійні проектори. Навчальні лабораторії 

укомплектовані необхідним обладнанням, засобами унаочнення, 

приладами та інструментамидля проведення лабораторних та 

практичних занять. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

На основі двосторонніх договорів між ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» та закладами вищої освіти України всі 

зареєстровані в інститутікористувачі мають необмежений доступ 

домережі інтернет. 

Матеріали навчально-тетодичного забезпечення освітньо-наукової 

програми викладені на освітньомупорталі в розділі «Навчальна робота»: 

https://nati.org.ua, 

В інституті працює бібліотека з 2 читальними залами на 115 місць, яка 

знаходиться в центральному навчальному корпусі, загальна площа 

бібліотечних приміщень становить 375,6 м2. 

Щорічно бібліотека одержує більше 70 назв журналів та 

газет. Одним з надбань бібліотеки є фонд рідкісної книги, 

який нараховує 126 книг (з 1859 року). 

У ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» створений навчально-інформаційний портал на 

базі потужної платформи дистанційного навчання Moodle 

(http://moodle.nati.org.ua). 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічнийінститут»та закладами вищої освіти 

України. 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

«Агроінженерія»та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 
Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК1. Законодавство і право в АПК 3 екзамен 

ОК2. Мехатронні систем техніки АПК 3 залік 

ОКЗ. Інноваційні інженерні технології 4 залік 

ОК4. Логістика у механізації с.г. 4 екзамен 

ОК5. Екологічна безпека технологічних процесів 3 екзамен 

ОК6. Економіка технологічних систем 3 екзамен 

ОК7. Система точного землеробства 3 залік 

ОК8. Охорона праці в галузі 3 залік 

ОК9. Надійність технічних систем 3 залік 

ОК10. Безпека виробничих процесів в  агроінженерії 3 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 32 
Вибіркові компоненти ОПП 

Вибірковий блок 1 (за вибором університету) 

ВБ 1.1. Ділова іноземна мова 5 екзамен 

ВБ 1.2. Аграрна  політика 3 екзамен 

ВБ 1.3. 

Методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності 
3 

залік 

Вибірковий блок 2 (за вибором студента) 

Магістерська програма "Технології і техніка у рослинництві" 

ВБ 2.1. Проектування і розрахунок технологчних систем у 

рослинництві 
5 

екзамен 

ВБ 2.2. Проектування технологічних процесів у 

рослинництві 
5 

екзамен 

ВБ 2.3. Управління технологічними процесами у 

рослинництві 
4 

екзамен 

ВБ 2.4 Охорона праці на механізованих процесах у 

рослинництві 
3 

залік 

Магістерська програма "Технології і техніка у тваринництві” 
ВБ 2.5. Проектування і розрахунок технологчних систем у 

тваринництві 
5 

екзамен 

ВБ 2.6. Проектування технологічних процесів у 

тваринництві 
5 

екзамен 

ВБ 2.7. Управління технологічними процесами у 

тваринницві 
4 

екзамен 

ВБ 2.8. Гігієна та виробнича санітарія у тваринництві 3 залік 

Магістерська програма "Оптимізація параметрів, процесів і режимів роботи техніки 

АПК" 

ВБ 2.9. Проектування режимів роботи процесів і техніки АПК 5 екзамен 

ВБ 2.10. Моделювання робочих процесів і машин 5 екзамен 

ВБ 2.11 Випробування сільськогоспродарської техніки 4 екзамен 

ВБ 2.12. Управління підприємствами технічного сервісу  3 залік 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90 



2.2. Структурно-логічна схема підготовки магістрів освітньо – професійної програми 

«Агроінженерія» 

 

 
 



Обов’язкові компоненти ОПП 

 

Законодавство і право в АПК. Надати студентам цілісний виклад основних проблем 

законодавства і права в АПК на рівні об'єктивного, ідеологічно незаангажованого сучасного 

бачення проблем сучасної науки, синтез набутих знань з фахових та гуманітарних дисциплін 

у цілісне світосприйняття для створення підґрунтя методологічного та гуманітарного 

компонентів підготовки магістрів. 

Мехатронні системи техніки АПК. Викладання теоретичних основ і принципів 

побудови мехатронних систем с.-г. машин. Теоретичні основи побудови мехатронних 

систем, методи їхнього керування та автоматичні засоби реалізації мехатронних систем в с-г 

машинах. 

Інноваційні інженерні технології Вивчає теоретичні і організаційні основи 

інноваційних інженерних технологій. Розглядає їх нормативне і технічне забезпечення та 

правові законодавчі акти щодо інноваційних технологій.   

Логістика у механізації сільського господарства. Підвищення загальноосвітнього 

теоретичного і практичного рівня інженера-механіка сільськогосподарського виробництва 

шляхом засвоєння основних теоретичних положень і практичних навиків з логістичної 

концепції з забезпечення переміщення сільськогосподарської продукції до споживача. 

Екологічна безпека технологічних процесів. Підвищення загальноосвітнього 

теоретичного і практичного інженерного рівня майбутніх інженерів-механіків шляхом 

засвоєння основ теоретичних знань і практичних навиків з питань екологічної безпеки 

технологічних процесів агробіоінженерії та довкілля в умовах ресурсозберігаючого 

природокористування. 

Економіка технологічних систем. Полягає у вивченні відносин в середині 

технологічних систем, набутті навичок планування, ціноутворення та інвестування, 

визначення ефективності функціонування. 

Система точного землеробства. Дисципліна формує у студентів знання з наукових 

основ розробки і організації оптимальних методів механізованого виробництва продукції 

рослинництва на базі сучасних інформаційних технологій. Дисципліна розкриває шляхи та 

методи вирішення актуальних проблем високоефективного використання  

сільськогосподарської техніки в польових умовах з використанням технологій змінних норм 

(доз) внесення технологічних матеріалів на основі глобальних супутникових систем 

позиціонування. Відбувається формування спеціалістів з умінням обирати оптимальні 

технології вирощування сільськогосподарських культур з мінімальними витратами 

матеріалів та енергії і збереженням родючості грунтів та навколишнього середовища. 

Охорона праці в галузі. Навчальна дисципліна, в якій описано організаційні засади 

розроблення та впровадження системи управління охорони праці в аграрній галузі та на 

підприємствах АПК, організаційні заходи для контролю стану охорони праці у 

сільськогосподарському виробництві. 

Надійність технічних систем. У навчальній програмі дисципліни передбачено 

вивчення теоретичних і практичних питань стосовно надійності і ефективного управління 

підприємствами та підрозділами технічного сервісу машин, їх взаємодія із виробниками 

техніки та сільгоспвиробниками, обсягів надання сервісних послуг за умови сезонного 

виробництва сільськогосподарської продукції, широкого спектра номенклатури машин, їх 

технічного стану з метою ефективного використання техніки, трудових і соціально-

економічних ресурсів. 

Безпека виробничих процесів в агроінженерії. Передбачає теоретичну і практичну 

підготовку студентів до створення нормативних умов праці та запобігання травматизму на 

механізованих процесах у сільському господарстві, вивчає складники безпеки технологічних 

процесів і обладнання АПК та технічні засоби безпеки на мобільній сільськогосподарській 

техніці та стаціонарному обладнанні. 



2. Вибіркові компоненти ОПП 

 

Вибірковий блок 1  ( дисципліни за вибором університету) 

Ділова іноземна мова. Комплексне навчання мовної професійної діяльності. Види 

мовної діяльностi: читання, аудіювання, мовлення. Формування навичок діалогічного й 

монологічного мовлення та підготовка студентів до професійного спілкування в усній та 

письмовій формах іноземною мовою. Оволодіння навичками перекладу спеціальних текстів 

як засобу адекватного викладення змісту наукової інформації. Формування знань, навичок і 

вмінь, що забезпечать необхідну для магістрів комунікативну спроможність у сфері 

професійного спілкування: зокрема, вміння організувати та провести наукову конференцію 

за фахом, брати участь у роботі конференції та виступити з науковою доповіддю, провести 

ділову зустріч чи переговори із зарубіжними колегами і партнерами. 

Аграрна політика. Дана дисципліна знайомить майбутніх фахівців з основами 

формування політики в аграрній сфері,  дає можливість опанувати методичні та 

методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та 

забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у 

національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур 

щодо регулювання агропромислового виробництва країни. 

Вивчається як вітчизняний так і зарубіжний досвід. В результаті засвоєння матеріалу 

студенти отримують можливість на професійній основі формувати власну думку про 

процеси та явища, що відбуваються в аграрному секторі економіки держави. 

 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної 

власності. Дисципліна вивчає основні етапи розвитку української науки та вищої освіти, їх 

нинішній стан, особливості ступеневого реформування вищої освіти з орієнтацією на 

підготовку магістрів, кандидатів та докторів наук. Методи наукових досліджень (історичні, 

біологічні, зоотехнічні, ветеринарні, спеціальні), що застосовуються у тваринництві та 

ветеринарній медицині, біоетиці поведінки лікаря, дослідника,  вченого, вибору теми та 

формуванню завдань наукових досліджень, винахідництві та патентознавстві. 

 

 

Вибірковий блок 2  (дисципліни за вибором студентів) 

 

Магістерська програма " Технології і техніка у рослинництві " 

 

Проектування і розрахунок технологічних систем у рослинництві. Надати наукові 

засади та навчити майбутнього інженера (фахівця магістра) проектувати і розраховувати 

технологічні системи рослинництва. 

Проектування технологічних процесів у рослинництві. Викладання студентам 

основних положень у с-г машинобудуванні, включаючи проектування процесів сучасних 

технічних систем в АПК. Забезпечення обґрунтування розрахунку і проектування 

технологічних вимог до вузлів і агрегатів с.-г. машин. 

Управління технологічними процесами у рослинництві. Отримання майбутніми 

фахівцями в галузі механізації сільського господарства необхідних знань системи новітніх 

механізованих технологічних ліній і процесів виробництва продукції рослинництва. 

Охорона праці на механізованих процесах у рослинництві. Теоретично-прикладна 

навчальна дисципліна, що досліджує та вивчає: шляхи та причини виникнення небезпечних 

ситуацій від їх зародження та формування до прояву та дії у системах «людина-машина-

виробниче довкілля»; аварійні, травмонебезпечні та катастрофічні ситуації на виробництві, 

запобігання, моделювання та управління ризиками їх виникнення; критерії оцінки 

виробничих небезпек, шкідливих і небезпечних факторів виробництва продукції 

рослинництва. 



Магістерська програма " Технології і техніка у тваринництві”. 

Проектування і розрахунок технологічних систем у тваринництві. Формування 

професійних знань студентів за загальними та специфічними питаннями управління 

великими технічними системами на прикладі експлуатації машин та обладнання для 

тваринництва, матеріально-технічному забезпеченні системи. 

Проектування технологічних процесів у тваринництві. Викладання студентам 

основних положень у с-г проектуванні, включаючи реконструкцію тваринницьких 

підприємств та проектування процесів сучасних технічних систем в тваринництві. 

Забезпечення обґрунтування розрахунку і проектування технологічних вимог до місцевості, 

машин та обладнання. 

Управління технологічними процесами у тваринництві. Отримання майбутніми 

фахівцями в галузі механізації сільського господарства необхідних знань системи новітніх 

механізованих технологічних ліній і процесів виробництва продукції тваринництва. 

Гігієна та виробнича санітарія у тваринництві. Дисципліна спрямована на 

вивчення сучасних методів діагностичних досліджень та профілактичних заходів щодо 

інфекційних хвороб тварин. У процесі вивчення студенти засвоять морфологічні особливості 

та цикл розвитку збудників хвороб, їх систематичне положення, етіологію, патогенез та 

формування імунітету тварин, а також заходи виробничої санітарії на підприємствах, які 

спеціалізуються на вирощуванні тварин. 

 

Магістерська програма " Оптимізація параметрів, процесів і режимів роботи 

техніки АПК " 

 

Проектування режимів роботи, процесів і техніки АПК. Формування професійних 

знань студентів за загальними та специфічними питаннями управління великими технічними 

системами на прикладі проектування режимів роботи, процесів і техніки агропромислового 

комплексу. 

Моделювання робочих процесів і машин. Формування професійних знань про 

моделі і моделювання робочих процесів і машин, типи моделей та основні етапи 

моделювання, теоретичні і практичні методологічні основи, методи і об’єкти предмету 

моделювання технологічних процесів виробництва продукції, економіко-математичні моделі 

та моделювання технологічних процесів механізмів та машин агропромислового комплексу з 

використанням персонального комп’ютера. 

Випробування сільськогосподарської техніки. Підвищення загальноосвітнього 

теоретичного і практичного дослідницького рівня майбутніх фахівців шляхом засвоєння 

основ теоретичних знань і практичних навиків з питань загальних понять та методик по 

випробуванню сільськогосподарської техніки. 

Управління підприємствами технічного сервісу. Формування професійних знань 

студентів за загальними та специфічними питаннями управління великими технічними 

системами на прикладі експлуатації машин та обладнання сервісних підприємств, 

матеріально-технічному забезпеченні системи. 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

 компонентам освітньо-професійної програми «Агроінженерія» 
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ЗК5 +      +  +   + +   +    +    +  
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ФК16     +   + +        +    +    + 
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1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо- 

професійної програми «Агроінженерія» 
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ПРН3   +           +    +   +     
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