
Дисципліна Управління технологічними процесами у рослинництві 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни «Управління технологічними процесами у 

рослинництві» є формування в майбутніх інженерів аграрного профілю 

необхідних знань з підготовки і прийняття управлінських рішень, їх оцінка і 

організація виконання, здійснення контролю і організації технологічних 

процесів у рослинництві. 

Що буде вивчатися 

Теорію і методологію державного управління; економічний механізм 

господарювання, адміністративні та соціально-психологічні методи 

управління; структуру і функції органів управління інженерних служб в 

АПК; особливості організації управління комерційними і агросервісними 

підприємствами; організацію управлінського процесу планування і 

регламентацію роботи апарату управління інженерних підрозділів 

оперативного управління в АПК. Оцінювати ресурсний потенціал 

господарства та ефективність використання техніки у виробничих процесах; 

проводити діагностику зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності 

підприємства для розробки ефективних стратегій оновлення технічного парку; 

складати бізнес-плани діяльності виробничих і сервісних підприємств і 

забезпечення їх засобами механізації; організаційними формами та методами їх 

реалізації; обґрунтовувати технологічні підстави та економічну доцільність 

технічного переоснащення господарства (підприємства), кількість та 

характеристики техніки, що поповнюється, а також організаційні форми 

поповнення парку машин господарства; обґрунтовувати технологічні підстави та 

економічну доцільність кооперування господарства з машинно-технологічною 

станцією та обслуговуючо-ремонтним підприємством; визначати оптимальні 

параметри первинних виробничо-технічних формувань (сервісних підприємств) 

для централізованого виконання механізованих сільськогосподарських робіт, 

обслуговування і ремонту техніки господарств, заготівлі та первинної обробки 

продукції оцінювати ефективність взаємодії цих формувань з господарствами та 

управляти їх функціональними структурами; управляти матеріальними та 

матеріально-технічними ресурсами механізованого виробництва 

сільськогосподарської продукції і інженерним персоналом. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Управління технологічними процесами у рослинництві» 

є досить важливою у формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних знань і 

практичних навиків щодо, прийняття управлінських рішень, їх оцінка і 

організація виконання, здійснення контролю і організації технологічних 

процесів у рослинництві. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 11. Застосовувати методи мехатроніки для автоматизації в АПК. 

ПРН 12. Проектувати конкурентоспроможні технології та обладнання для 

виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до вимог споживачів 

та законодавства. 

ПРН 16. Створювати і оптимізовувати інноваційні техніко-технологічні системи 

в рослинництві, тваринництві, зберіганні продукції і технічному сервісі. 

ПРН 17. Здійснювати управління якістю в аграрній сфері, обґрунтовувати 

показники якості сільськогосподарської продукції, техніки та обладнання. 

ПРН 18. Застосовувати багатокритеріальні моделі прийняття рішень у 

детермінованих умовах та в умовах невизначеності під час вирішення 

професійних завдань. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають здобути 

компетентності: 

інтегральна: 

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: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння аспектів професійної 

діяльності. 



спеціальні:  

СК 6. Здатність проектувати й використовувати мехатронні системи машин і 

засоби механізації сільськогосподарського виробництва; 

СК 7. Здатність проектувати, виготовляти і експлуатувати технології та технічні 

засоби виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування 

сільськогосподарської продукції; 

СК 8. Здатність використовувати методи управління й планування матеріальних 

та пов’язаних з ними інформаційних і фінансових потоків для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств. 

СК 9. Здатність прогнозувати і забезпечувати технічну готовність 

сільськогосподарської техніки; 

СК 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; 

СК 15. Здатність комплексно впроваджувати організаційно управлінські і 

технічні заходи зі створення безпечних умов праці в АПК. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні підручники 

і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, довідниково-

інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні 

елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Іспит. 

 


