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сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої 
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1. Профіль освітньої програми із спеціальності 208 Агроінженерія  

1- Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Вінницький національний аграрний університет 

Інженерно-технологічний факультет 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр. 

Магістр із спеціальності «Агроінженерія» 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Агроінженерія 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації 
Наказ МОН України від 08.01.2019 №13. 

Термін дії сертифіката до 01.07.2024 р. 

Цикл/рівень 
НРК України – 7 рівень, FQ – ENEA – другий цикл, EQF – 

LLL – 7 рівень 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми  
До 01.07.2024 р. 

Інтернет – адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

https://www.vsau.org/pro-universitet/navchalna-robota   

2 - Мета програми 

Підготовка магістра за освітньою програмою «Агроінженерія», його спрямування на 

виконання професійної та наукової діяльності, за складним алгоритмом, що містить 

процедуру розробки, дослідження і впровадження відповідних технічних, управлінських, 

організаційних та інших рішень, спрямованих на оптимізацію технологічної системи за 

рахунок виконання. 

3 - Характеристика програми 

Предметна область, 

напрям 

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

спеціальність 208 «Агроінженерія». 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Програма професійна, прикладна, структура програми 

передбачає динамічне та інтерактивне навчання. Програма 

пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в 

сфері агропромислового виробництва та реалізує це через 

навчання та практичну підготовку. Дисципліни включені в 

програму, орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.  

Ключові слова: дослідження, технологія, засоби механізації, 

технічне обслуговування, системи відновлення, 

агропромислове виробництво. 

Орієнтація програми Освітньо-професійна. Теорії, закони фундаментальних та 

загальноінженерних наук, основні наукові і соціально-

економічні принципи і методи досліджень, проектування, 

вдосконалення, використання механізованих технологій та 

виробничих процесів в агропромисловому комплексі. 

Правила застосування чинної законодавчо-нормативної бази 

та системного аналізу у виробничих умовах. 

Особливості програми Програма розвиває перспективи практичного опанування 

https://www.vsau.org/pro-universitet/navchalna-robota


навичок, необхідних для організації, діяльності підприємств 

агропромислового комплексу та вирішення практичних 

завдань спрямованих на виробництво сільськогосподарської 

продукції, її переробки та орієнтована на підготовку 

магістрів з агроінженерії, як фахівців здатних вирішувати 

виробничі завдання в реальному агропромисловому 

виробництві, так і викладачів для ЗВО, коледжів, 

професійних ліцеїв в першу чергу для центрального регіону 

України, що сприяє подальшому розвитку аграрного 

сектора, як визначального сектора економіки Вінниччини. 

Виробничу практику студенти можуть проходити за 

кордоном, що сприяє інтеграції національної аграрної освіти 

до європейського освітнього простору на основі закріплення 

практичних знань студентів та вивчення практичного 

досвіду ведення сільського господарства в країнах з 

розвиненим аграрним сектором економіки. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та продовження освіти 

Придатність до 

працевлаштування  

Випускник освітнього ступеню "магістр" за спеціальністю 

208 "Агроінженерія", здатний виконувати професійні види 

робіт та обіймати посади керівників підприємств, установ, 

організацій й професіоналів, посадові обов’язки яких 

вимагають володіння компетенціями у сфері агроінженерії 

відповідно до Державного класифікатора професій ДК 

009:96: фахівець здатний виконувати зазначені професійні 

роботи за класифікаційними угрупованнями 2145.1 

“Інженер-дослідник із механізації сільського господарства” 

та 2145.2 «Інженер-механік сільськогосподарського 

виробництва» (ДК 003-2005) і може займати такі первинні 

посади: науковий співробітник, інженер-дослідник із 

механізації сільського господарства, консультант (у певній 

галузі інженерної справи), інженер-технолог (механіка), 

інженер-конструктор (механіка). 

Продовження освіти  Можливість продовження навчання в аспірантурі за 

програмою третього циклу вищої освіти (НРК України – 8 

рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень), 

освітньо-науковому рівні (доктор філософії). 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання  Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язанням 

ситуаційних завдань та використанням кейс-методів, 

самостійної роботи, ділових ігор, тренінгів, що розвивають 

здатність вирішувати інженерні задачі, вміння проектувати 

технологічні процеси в агропромисловому виробництві, 

комунікаційні та лідерські навички, а також вміння 

працювати у команді, консультації із науково педагогічними 

працівниками, переддипломна практика, підготовка 

випускної магістерської дипломної роботи. 

Система оцінювання Поточний контроль знань студентів проводиться в усній 

формі (опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу). Підсумковий контроль знань у вигляді 

екзамену/заліку проводиться у письмовій формі, з 

подальшою усною співбесідою. Форми контролю: усне та 



письмове опитування, тестові завдання за допомогою 

комп’ютера, захист практичних, лабораторних та 

індивідуальних робіт, захист курсових тощо. Оцінювання 

наукової діяльності студентів здійснюється на основі 

кількісних та якісних показників, що характеризують 

підготовку наукових праць, участь у конференціях, 

підготовку окремих частин магістерської кваліфікаційної 

роботи відповідно до затвердженого індивідуального плану. 

Оцінювання навчальних досягнень магістрантів 

здійснюється за 4-бальною національною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно»);  

2 рівневою вербальною національною шкалою 

(«зараховано» та «не зараховано») та 100-бальною шкалою 

ЄCTS (А, В, С, D, E, F, FX). Кінцевим результатом навчання 

студента є захист випускної магістерської дипломної роботи 

та присудження йому кваліфікаційного ступеня магістра зі 

спеціальності 208 Агроінженерія. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

агропромислового виробництва та у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК-3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК-5. Здатність працювати в команді. 

ЗК-6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК-7. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Фахові компетентності 

(ФК) 

ФК-1. Здатність розв’язувати складні управлінські задачі та 

проблеми в сфері сільськогосподарського виробництва.  

ФК-2. Здатність здійснювати наукові та прикладні 

дослідження для створення нових та удосконалення 

існуючих технологічних систем сільськогосподарського 

призначення, пошуку оптимальних методів їх експлуатації. 

Здатність застосовувати методи теорії подібності та аналізу 

розмірностей, математичної статистики, теорії масового 

обслуговування, системного аналізу для розв’язування 

складних задач і проблем сільськогосподарського 

виробництва.  

ФК-3. Здатність використовувати сучасні методи 

моделювання технологічних процесів і систем для створення 

моделей механізованих технологічних процесів 

сільськогосподарського виробництва.  

ФК-4. Здатність застосовувати сучасні інформаційні та 

комп’ютерні технології для вирішення професійних завдань.  



ФК-5. Здатність розв’язувати задачі оптимізації і приймати 

ефективні рішення з питань використання машин і техніки в 

рослинництві, тваринництві, зберіганні, первинній обробці і 

транспортуванні сільськогосподарської продукції.  

ФК-6. Здатність проектувати й використовувати мехатронні 

системи машин і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва.  

ФК-7. Здатність проектувати, виготовляти і експлуатувати 

технології та технічні засоби виробництва, первинної 

обробки, зберігання та транспортування 

сільськогосподарської продукції.  

ФК-8. Здатність використовувати методи управління й 

планування матеріальних та пов’язаних з ними 

інформаційних і фінансових потоків для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств.  

ФК-9. Здатність прогнозувати і забезпечувати технічну 

готовність сільськогосподарської техніки.  

ФК-10. Здатність організовувати процеси 

сільськогосподарського 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.  

ФК-11. Здатність до отримання і аналізу інформації щодо 

тенденцій розвитку аграрних наук, технологій і техніки в 

сільськогосподарському виробництві.  

ФК-12. Здатність використовувати сучасні принципи, 

стандарти та методи управління якістю, забезпечувати 

конкурентоспроможність технологій і машин у виробництві 

сільськогосподарських культур.  

ФК-13. Здатність використовувати нормативно-законодавчу 

базу з метою правового захисту об’єктів інтелектуальної 

власності, які розробляються та знаходяться в 

господарському обігу.  

ФК-14. Здатність гарантувати екологічну безпеку у 

сільськогосподарському виробництві.  

ФК-15. Здатність комплексно впроваджувати організаційно-

управлінські і технічні заходи зі створення безпечних умов 

праці в АПК.  

7 - Програмні результати навчання 

ПРН-1. Розробляти енергоощадні, екологічно безпечні технології виробництва, первинної 

обробки і зберігання сільськогосподарської продукції.  

ПРН-2. Викладати у закладах вищої освіти та розробляти методичне забезпечення 

спеціальних дисциплін, що стосуються агроінженерії.  

ПРН-3. Планувати наукові та прикладні дослідження, обґрунтовувати вибір методології і 

конкретних методів дослідження.  

ПРН-4. Створювати фізичні, математичні, комп’ютерні моделі для вирішування 

дослідницьких, проектувальних, організаційних, управлінських і технологічних задач.  

ПРН-5. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні інформаційні 

технології для вирішення професійних завдань.  



ПРН-6. Приймати ефективні рішення щодо складу та експлуатації комплексів машин.  

ПРН-7. Застосовувати методи мехатроніки для автоматизації в АПК.  

ПРН-8. Проектувати конкурентоспроможні технології та обладнання для виробництва 

сільськогосподарської продукції відповідно до вимог споживачів та законодавства.  

ПРН-9. Забезпечувати роботоздатність і справність машин.  

ПРН-10. Впроваджувати системи точного землеробства, машини і засоби механізації та 

вибирати режими роботи машинно-тракторних агрегатів для механізації технологічних 

процесів у рослинництві.  

ПРН-11. Створювати і оптимізувати інноваційні техніко-технологічні системи в 

рослинництві, тваринництві, зберіганні продукції і технічному сервісі.  

ПРН-12. Здійснювати управління якістю в аграрній сфері, обґрунтовувати показники якості 

сільськогосподарської продукції, техніки та обладнання.  

ПРН-13. Забезпечувати охорону інтелектуальної власності.  

ПРН-14. Розробляти і реалізувати ресурсоощадні та природоохоронні технології у сфері 

діяльності підприємств АПК. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Проектна група: 2 доктора наук, 3 професори,  

6 доцентів, 8 кандидатів наук.  

Гарант освітньої програми (керівник проектної групи): 

Труханська О.О., доцент, кандидат технічних наук, має стаж 

науково-педагогічної (16 років) роботи. 

Член проектної групи професор Середа Л.П. є визнаним 

фахівцем у галузі машинобудування. 

Всі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 

освітньої складової освітньо-наукової програми є штатними 

співробітниками Вінницького національного аграрного 

університету, мають науковий ступінь і вчене звання та 

підтверджений рівень наукової і професійної активності.  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчально-лабораторна база інженерно-технологічного 

факультету дозволяє організовувати та проводити заняття з 

усіх навчальних дисциплін на задовільному рівні. 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 

комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 

обладнанням відповідає потребі.  

Навчання студентів за спеціальністю 208 "Агроінженерія" 

при профільних кафедрах створені спеціалізовані кабінети і 

лабораторії для проведення практичних і лабораторних 

занять з дисциплін навчального плану, активно ведеться 

подальша комп’ютеризація навчального процесу, розвинена 

соціальна інфраструктура. 

На факультеті є локальна комп’ютерна мережа і  

15 точок доступу до мережі Інтернет. Користування 

Інтернет-мережею безлімітне.  

Наявність технічних засобів зокрема 5 телевізорів, 4 

відеомагнітофони, 2 цифрових фотоапарати,  

2 диктофони, 6 проекційних пристроїв: графо-, епі-, 

діапроектори, кодоскопи. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфра- структура, 

кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. 



Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://www.vsau.org/web/vsau/ 

vsau.nsf/WebGr_View/GrHZCSV, містить інформацію про 

освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі 

зареєстровані користувачі мають необмежений доступ до 

мережі Інтернет.  

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-

наукової програми викладені у репозиторії Вінницького 

національного аграрного університету. 

Фонд наукової бібліотеки ВНАУ містить 48578 назв, 226300 

примірників літератури (з них 17338 назв навчальної літератури, 

11903 примірників наукової літератури), 90 найменувань 

періодичних наукових видань. Електронний архів факультету 

містить 9 тисяч найменувань наукових праць. 

Читальний зал забезпечений доступом до мережі Інтернет. Всі 

ресурси бібліотеки доступні через сайт університету: 

http://socrates.vsau.org/repository/ index.php?lang=uk  

Вільний доступ через сайт ВНАУ до баз даних періодичних 

фахових наукових видань (в тому числі, англійською мовою). 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ВНАУ та закладами 

вищої освіти України. 

Реалізується в Університеті відповідно до вимог чинного 

законодавства та регулюється внутрішніми локальними 

документами: Положенням про організацію освітнього 

процесу у Вінницькому національному аграрному 

університеті. Перезарахування отриманих кредитів на основі 

Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), 

отриманих під час участі здобувача вищої освіти у 

програмах національної академічної мобільності 

відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм 

та з урахуванням набутих компетентностей і програмних 

результатів навчання. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Участь ВНАУ у міжнародних програмах з навчальними 

закладами: Аграрний університет Грузії 12.01.2016-12.01.2021 

рр.; Університет Овідіус в м. Константа (06.06.2016-06.06.2021 

рр.); Словацький сільськогосподарський університет в Нітра 

(2017-2021 рр.); Університет Болонії (2018-2022 рр.); 

Естонський університет Життєвих наук (2018-2022 рр.); 

Університет прикладних наук Вайєнштафен-Тріздорф (2019-

2024 рр.). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Освітньо-професійна програма передбачає можливості 

навчання здобувачів вищої освіти із числа іноземних 

громадян. На навчання приймаються іноземні громадяни 

на умовах контракту. 

Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом 

іноземця на навчання навчальний заклад здійснює оцінку 

відповідності такого іноземця умовам прийому на навчання 

на підставі поданих ним документів (перекладених 

http://www.vsau.org/web/vsau/%20vsau.nsf/WebGr_View/GrHZCSV
http://www.vsau.org/web/vsau/%20vsau.nsf/WebGr_View/GrHZCSV
http://socrates.vsau.org/repository/%20index.php?lang=uk


українською мовою), зокрема: 1) заяви- анкети; 2) 

мотиваційного листа; 3) копії паспортного документа 

іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу; 4) 

копії документа про попередню освіту з одержаними з 

навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної 

довідки; 5) копії документа про результати незалежного 

тестування (за наявності); 6) письмової згоди на обробку 

персональних даних; 7) копії свідоцтва про закінчення 

мовної підготовки (за наявності). Після оформлення та 

отримання запрошення на навчання необхідно звернутися до 

Посольства України у своїй або сусідній країні із заявою про 

видачу в'їзної візи на навчання в Україну. При цьому слід 

додати до заяви запрошення на навчання від Вінницького 

національного агарного університету. Умови вступу 

іноземних здобувачів вищої освіти на навчання 

визначаються «Правилами прийому для здобуття вищої 

освіти у Вінницькому національному аграрному 

університеті». 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

2.1.  Перелік компонент освітньої програми 

Код 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти  

ОК 1 

Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 

власності 

3 екзамен 

ОК 2 Ділова іноземна мова 4 залік 

ОК 3 
Проектування енергоощадних технологій і 

техніки в АПК 
6 екзамен 

ОК 4 
Інноваційні технології ресурсозбереження 

сільськогосподарської техніки 
6 екзамен 

ОК 5 Законодавство і право в АПК 3 залік 

ОК 6 Мехатроні системи техніки 6 екзамен 

ОК 7 Обгрунтування інженерних рішень 5 екзамен 

ОК 8 
Перспективи та напрямки сучасного 

сільськогосподарського виробництва 
5 екзамен 

ОК 9 Геоінформаційний аналіз і супутникова геодезія 6 екзамен 

ОК 10 Інженерний менеджмент 5 екзамен 

ОК 11 Виробнича практика 10 залік 

ОК 12 Підготовка і захист магістерської роботи 7 

захист 

магістерської 

роботи 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66  

Вибіркові компоненти 

ВК 1-6 Вибіркова дисципліна 4  

Загальний обсяг вибіркових компонент 24  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

*Здобувачу освіти надається право обирати дисципліни із запропонованого переліку, з 

яким можна ознайомитись на сайті кафедри агроінженерії та технічного сервісу 

(https://vsau.org/fakulteti/fakultet-mexanizacziii/kafedra-ekspluatacziii-mtp-ta-ts) 

 

  

https://vsau.org/fakulteti/fakultet-mexanizacziii/kafedra-ekspluatacziii-mtp-ta-ts


2.2. Структурно-логічна схема 

освітньо-професійної програми «Агроінженерія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Магістр 1 рік навчання 

2-й семестр 

 

 

Магістр 2 рік навчання 

3-й семестр 

 

 

 

Магістр 1 рік навчання 

1-й семестр 

 

Законодавство і  

право АПК 

Методологія та організація  

наукових досліджень з  

основами інтелектуальної 

власності 

Геоінформаційний аналіз і 

супутникова геодезія 

Інженерний менеджмент Обгрунтування інженерних 

рішень 

Інноваційні технології 

ресурсозбереження 

сільськогосподарської 

техніки 

Перспективи та напрями 

сучасного механізованого 

сільськогосподарського 

виробництва 

Проектування 

енергоощадних технологій 

і техніки в АПК 

Виробнича практика 

Ділова іноземна мова 

Мехатроні системи  

техніки 

Підготовка і захист  

магістерської роботи 

ВК 1 

ВК 2 

ВК 3 

ВК 4 

ВК 5 

ВК 6 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» 

 

Кваліфікаційна (фахова) атестація випускників за освітньо-професійною 

програмою «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи 

(дипломного проєкту) та завершується видачою документа встановленого зразка 

(диплому) про присудження ступеня вищої освіти «Магістр» із присвоєнням 

освітньої кваліфікації «Магістр із спеціальності агроінженерія». 

Кваліфікаційна (магістерська) робота повинна відображати здатність 

автора виконувати дослідження та/або інновації у сфері ефективного 

використання технологій, машин і засобів механізації виробництва, первинної 

обробки, зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції, 

використання, технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської 

техніки.  

Кваліфікаційна робота магістра не повинна містити академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота магістра має бути оприлюднена на офіційному сайті 

інженерно-технологічного факультету або у репозиторії Вінницького 

національного аграрного університету. 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей (ЗК, ФК) компонентам 

освітньо-професійної програми «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
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ІК + + + + + + + + + + + + 

ЗК-1 + + + + + + + + + + + + 

ЗК-2 + + + + + + +    + + 

ЗК-3   + +  +   +  + + 

ЗК-4   +    +   + + + 

ЗК-5 +   +  +     + + 

ЗК-6   +         + + 

ЗК-7    +  +   +  + + 

ФК-1    + +   +   + + + 

ФК-2  +  + +      + + + 

ФК-3  +  + +   +    + + 

ФК-4    + +   +  +  + + 

ФК-5    + +    +   + + 

ФК-6      + +    + + 

ФК-7   + +       + + 

ФК-8 +         + + + 

ФК-9   + +       + + 

ФК-10   + +     +  + + 

ФК-11   + +    +   + + 

ФК-12   + +    + +  + + 

ФК-13     +      + + 

ФК-14   + +       + + 

ФК-15    + +      + + + 

  



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам 

освітньо-професійної програми «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
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ПРН-1   + +    +   + + 

ПРН-2 + + + +  + + + +  + + 

ПРН-3 +      +    + + 

ПРН-4 +   +  + + +  + + + 

ПРН-5  +    + +  +  + + 

ПРН-6   + +       + + 

ПРН-7      + +  +  + + 

ПРН-8   + + +      + + 

ПРН-9   + +  +     + + 

ПРН-10   + +    + +  + + 

ПРН-11   + +       + + 

ПРН-12   + +  +     + + 

ПРН-13 +          + + 

ПРН-14   + +       + + 

 

Гарант освітньої програми ___________________ Леонід СЕРЕДА 

 


