
 

Дисципліна Нові механізовані технології 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальна дисципліна «Нові механізовані технології» передбачає 

знання з фундаментальних та спеціальних  дисциплін: агрономія, 

сільськогосподарські машини, трактори, автомобілі, механізація 

технологічних процесів у тваринництві та рослинництві, ремонт і ТО 

сільськогосподарської техніки, переробка продукції тваринництва і 

рослинництва, експлуатація машино-тракторного парку. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення дисципліни «Нові механізовані технології» 

здобувач вищої освіти повинен знати: механізовані технології, теорію і 

конструкції технічних та енергетичних засобів механізації сільського 

господарства; сучасні форми, методи, засоби навчання в області 

професійних дисциплін за профілем «Нові енергетичні засоби»; методи 

і прийоми вдосконалення теорій, технологій і технічних та 

енергетичних засобів механізації сільського господарства; 

розраховувати необхідну кількість машино-тракторних агрегатів для 

конкретного підприємства; застосовувати практичні рекомендації при 

виборі необхідного обладнання та сучасної техніки для перспективних 

технологій вирощування, зберігання та переробки 

сільськогосподарських культур Вміти: удосконалювати теорію, 

технології та технічні засоби механізації для підвищення 

продуктивності, якості та продуктивності праці в 

сільськогосподарському виробництві; організувати впровадження та 

використання в сільськогосподарському виробництві наукових 

досягнень і розробок; розробляти методичні матеріали занять, тестові 

матеріали з механізації сільського господарства; продуктивно 

використовувати сучасні форми, методи і засоби навчання при 

проведенні занять з дисципліни «Нові механізовані технології та 

енергетичні засоби». 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Нові механізовані технології» є досить 

важливою у формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних знань і 

практичних навиків щодо застосування теоретичних основ про основні 

напрямки розвитку технологій і засобів механізації 

сільськогосподарського виробництва та нові енергетичні засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 1. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції сталого 

розвитку суспільства, освіти і методології наукового пізнання у сфері 

професійної освіти. 

РН 2. Ефективно використовувати сучасні цифрові інструменти, 

інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або 

дослідницькій діяльності. 

РН 4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення і презентації результатів професійної 

діяльності, досліджень та проектів. 

РН 7. Створювати освітнє середовище професійної освіти, що є 

сприятливим для здобувачів освіти і забезпечує досягнення визначених 

результатів навчання. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 



ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК 3. Здатність застосовувати і створювати нові освітні 

інструменти і технології та інтегрувати їх в освітнє середовище 

професійної освіти. 

СК 4. Здатність аналізувати, прогнозувати, критично осмислювати 

проблеми у професійній освіті, приймати ефективні рішення щодо їх 

розв’язання. 

СК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі 

здійснення професійної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 
Лекції, практичні роботи, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 

Залік. 

 


