


Складові оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

за дуальною формою навчання: 

1. Загальна оцінка професійної підготовки здобувачів за обраною 

спеціальністю, а саме: визначення рівня сформованості інтегральних, 

загальних, спеціальних компетентностей, результатів навчання у відповідності 

до вимог освітньо-професійних програм: початковий, середній, достатній, 

високий. 

2. Визначення рівня навчальних досягнень за результатами 

проходження виробничої технологічної та переддипломної практик у 

відповідності до критеріїв оцінювання, визначених програмами практики. 

3. Оцінювання рівня начальних досягнень з кожної дисципліни на 

основі критерії оцінювання знань здобувачів освіти, передбачених програмами 

навчальних дисциплін. 

У ході моніторингу дуального навчання визначається: 

- ступінь задоволеності запитів й інтересів студентів; 

- доцільність й ефективність форм і стратегій дуального навчання; 

- якість діяльності учасників дуального навчання; 

- виконання вимог нормативної бази й освітньо-професійних програм 

зокрема; 

- інформаційна складова підготовки до професійної діяльності, у тому 

числі володіння технологіями дистанційного навчання; 

- мотивація особистості до навчання в умовах дуальної освіти; 

- рівень відповідальності; 

- уміння співпрацювати в команді; 

- рівень самоорганізації, самоосвіти та самоактуалізації у 

професійному полі; 

- академічна доброчесність учасників дуальної освіти; 



- уміння створювати ефективне та безпечне освітнє середовище. 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень, що реалізуються в 

нормах оцінок і встановлюють чітке співвідношення між вимогами до 

знань, умінь і навичок, які оцінюються та показником сформованості 

компетентностей і результатів навчання. 

Рівні навчальних 

досягнень для 

сформованості 

компетентностей і 

результатів навчання 

Бали Загальні критерії оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів 

освіти 

I. Початковий 2 

Здобувач освіти відтворює частину 

навчального матеріала; з допомогою 

викладача (координатора) виконує 

елементарні завдання у професійному 

середовищі. 

II. Середній 3 

Здобувач освіти виявляє знання й 

розуміння основних положень 

навчального матеріалу, який застосовує у 

практичній діяльності, але недостатньо 

обґрунтовано. Уміє застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком 

III. Достатній 4 Здобувач освіти добре володіє вивченим 

матеріалом, застосовує знання у 

стандартизованих професійних 

ситуаціях, уміє аналізувати й 

систематизувати інформацію, явища 

педагогічного процесу, використовує 

загальновідомі докази із самостійною та 

правильною аргументацією власних дій, 

використаного змісту, методів, 

прийомів, засобів та форм навчання. 

IV. Високий 5 Здобувач освіти має системні, ґрунтовні й 

усебічні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм дисциплін, 

усвідомлено використовує їх у 

стандартнизованих та нестандартних 

ситуаціях професійної діяльності. Уміє   



  

самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати, самостійно користуватися 

джерелами інформації, ІКТ, приймати 

рішення, співпрацювати у команді 

учасників дуального навчання, нести 

відповідальність. 

Атестація здобувача освіти за дуальною формою освіти здійснюється у формах, 

визначених навчальним планом спеціальності та скоригованими навчальними 

планами для дуальної освіти й «Положенням про організацію освітнього 

процесу у ВСП «Маслівському аграрному  фаховому коледжі ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ». 

1. Перелік компетентностей випускника ОПП  Виробництво і 

переробка продукції рослинництва 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність особи розв’язувати типові спеціалізовані 

задачі агрономії або у процесі навчання, що вимагає 

застосування положень і методів аграрної науки та 

може характеризуватися певною невизначеністю 

умов; нести відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснювати контроль інших осіб у 

визначених ситуаціях  

Загальні 

компетентності 

 

ЗК1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК2.Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3.Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК4.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК5.Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК6.Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК7. Здатність використовувати інформаційні та 



комунікаційні технології. 

ЗК8. Здатність працювати в команді 

Спеціальні 

компетентності 

 

СК1. Здатність розв’язувати основні типи задач 

професійній діяльності. 

СК2. Здатність розпізнавати за морфологічними 

ознаками найбільш поширені в регіонах 

сільськогосподарські культури та дикорослі рослини, 

оцінювати їх фізіологічний стан, адаптаційний 

потенціал, визначати чинники поліпшення росту, 

розвитку і якості продукції. 

СК3. Здатність розпізнавати основні типи та 

різновиди ґрунтів, обґрунтовувати напрями їх 

використання у землеробстві та прийоми відтворення 

родючості. 

СК4. Здатність обґрунтовано використовувати  

добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їхніх 

хімічних і фізичних властивостей та впливу на   

навколишнє середовище. 

СК5. Здатність розуміти основні біологічні та 

агротехнологічні правила і теорії, пов’язані з 

вирощуванням сільськогосподарських та інших 

рослин. 

СК6. Здатність вирощувати, розмножувати сільсько-

господарські культури та здійснювати технологічні 

операції з первинної переробки і зберігання продукції. 

СК7. Здатність застосовувати в процесах 

виробництва, переробки і зберігання новітні прийоми, 

заходи, засоби для отримання високоякісної, 

екологічно безпечної, ринково привабливої 

сільськогосподарської продукції. 

СК8. Здатність розуміти фізіологічні процеси 

сільськогосподарських рослин для розв’язання 

виробничих технологічних задач. 

СК9. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК10. Здатність застосовувати методи статистичної 

обробки дослідних даних, пов’язаних з 

технологічними та селекційними процесами в 

агрономії. 

СК11.Здатність прогнозувати можливості реалізації 

сільськогосподарської продукції в умовах існуючого 

ринкового середовища. 

СК12. Здатність забезпечувати безпечність праці під 

час вирощування сільськогосподарських та інших 

рослин 



 

Нормативний зміст підготовки  здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

РН1. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання для 

розв’язання практичних ситуацій у сфері агрономії. 

РН2. Вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово, у тому числі з 

професійних питань. 

РН3. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово на рівні, достатньому для 

обговорення професійних питань, пошуку необхідної інформації з питань 

агрономії. 

РН4. Опановувати нові методи і технології, впроваджувати інноваційні 

принципи і методи для підвищення ефективності виробничої діяльності в 

агрономії. 

РН5. Застосовувати методи статистичної обробки даних в агрономії. 

РН6. Виявляти та вирішувати виробничі проблеми з урахуванням зональних 

умов, а також технологічних, правових, економічних, екологічних та етичних 

аспектів.  

РН7. Розробляти технологічні карти вирощування сільськогосподарських   

культур. 

РН8.Здійснювати первинний лабораторний аналіз зразків ґрунту, рослин і 

продукції рослинництва. 

РН9. Розробляти та обґрунтовувати системи сівозмін для господарства. 

РН10. Визначати вартісну оцінку основних виробничих ресурсів господарства. 

РН11. Комплектувати і експлуатувати машинно-тракторні агрегати. 

РН12.Обирати для вирощування сільськогосподарських культур добрива та 

засоби захисту рослин на основі аналізу інформації про наявний асортимент.  

РН13. Оцінювати якість виконання польових робіт та раціонально 

використовувати природні ресурси. 

РН14. Організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого 

матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог, 

технологічні операції з первинної переробки і зберігання сільськогосподарської 

продукції. 

РН15. Планувати, аналізувати, контролювати й оцінювати власну роботу та 

роботу інших осіб у сфері агрономії та сільськогосподарського виробництва. 

РН 16. Організовувати та здійснювати управління виробничою діяльністю у 

сфері агрономії в умовах, що можуть зазнавати непередбачуваних змін. 

РН17. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів 

професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН18. Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній діяльності. 

 

 



2. Перелік компетентностей випускника ОПП Технологія виробництва 

та переробки продукції тваринництва 

 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі з 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва або у процесі навчання, що вимагає 

застосування положень і методів зоотехнії та може 

характеризуватися певною невизначеністю умов; нести 

відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.  

Загальні 

компетентності  

ЗК1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні;  

ЗК2.Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

ЗК3.Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

ЗК4.Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово.  

ЗК5.Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК6.Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології.  

ЗК7.Здатність працювати в команді.  

ЗК8.Прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  



Спеціальні 

компетентності  

СК1.Здатність до застосування знань з 

морфологічних і фізіологічних особливостей 

сільськогосподарських тварин.  

СК2.Здатність забезпечувати підготовку кормів та 

раціональну годівлю сільськогосподарських тварин.  

СК3.Здатність до застосовування прийомів та методів 

розведення сільськогосподарських тварин.  

СК4.Здатність використовувати методи та технології 

відтворення сільськогосподарських тварин.  

СК5.Здатність проводити аналіз 

виробничоїекономічної діяльності, вести звітно-облікову і 

технологічну документацію виробничого підрозділу.  

СК6.Здатність організовувати роботу структурного 

підрозділу з виробництва і переробки продукції  

 тваринництва з дотриманням норм охорони праці, 

біобезпеки у професійній діяльності.   

СК7.Здатність проводити заходи щодо захисту 

здоров’я та забезпечення благополуччя 

сільськогосподарських тварин.  

СК8.Здатність до проведення контролю щодо 

безпечності і якості сировини, напівфабрикатів і готової 

продукції тваринництва.  

СК9.Здатність використовувати професійні знання та 

навички  з технологічних процесів переробки 

тваринницької сировини і виготовлення готової продукції.  

СК10.Здатність до використання нормативної та 

технологічної документації у професійні діяльності.  

СК11.Здатність використовувати технологічне 

обладнання при виробництві і переробці продукції 

тваринництва.  

СК12.Здатність забезпечувати зберігання, 

транспортування і реалізацію сировини і готової продукції 

тваринництва.  

СК13.Здатність використовувати професійні знання  

та навички з технології виробництва продукції 

тваринництва.  

  

 

 



Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

  

РН1. Спілкуватися державною та іноземною мовами, в у тому числі з 

професійних питань.  

РН2. Застосовувати інформаційні та комунікаційні технології в обсязі, 

достатньому для здійснення  професійної діяльності.  

РН3. Знати свої права, як члена суспільства, цінності громадянського 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.  

РН4. Використовувати технології кормовиробництва, утримання, годівлі, 

розведення і відтворення тварин у професійній діяльності.  

РН5. Використовувати основи анатомічної будови тіла і фізіології 

сільськогосподарських тварин у технологічних процесах виробництва і 

переробки продукції тваринництва.   

РН6. Застосовувати основи систем обліку, планування і контролю затрат 

виробництва продукції тваринництва та визначати її економічну ефективність.   

РН7. Забезпечувати дотримання норм охорони праці, виробничої санітарії 

та біобезпеки, що поширюються на професійну діяльність.  

РН8. Проводити планування  і організацію робіт у виробничому підрозділі з 

дотриманням трудової та технологічної дисципліни.  

РН9. Забезпечувати реалізацію заходів щодо захисту здоров’я 

сільськогосподарських тварин.   

РН10. Здійснювати контроль якості сировини та продукції тваринництва 

.  

РН11. Організовувати окремі технологічні процеси виготовлення 

продукції тваринництва з дотриманням вимог виробничої санітарії.  

РН12. Використовувати у професійній діяльності нормативно-правові 

документи з технології виробництва і переробки продукції тваринництва.  

РН13. Використовувати обладнання, засоби автоматизації та механізації 

під час виробництва і переробки продукції тваринництва.  

РН14. Забезпечувати вимоги до режимів і термінів зберігання, умов 

транспортування, підготовки до реалізації сировини і готової продукції 

тваринництва.  

РН15. Знати основи технологій виробництва продукції скотарства, 

свинарства, птахівництва, вівчарства  

  

 

 

 

 



3. Перелік компетентностей випускника ОПП Організація і технологія 

ведення фермерського господарства 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність особи розв’язувати типові спеціалізовані 

задачі агрономії або у процесі навчання, що вимагає 

застосування положень і методів аграрної науки та 

може характеризуватися певною невизначеністю 

умов; нести відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснювати контроль інших осіб у 

визначених ситуаціях  

Загальні 

компетентності 

 

ЗК1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК2.Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3.Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК4.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК5.Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК6.Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК7. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК8. Здатність працювати в команді 

Спеціальні 

компетентності 

 

СК1. Здатність розв’язувати основні типи задач 

професійній діяльності. 

СК2. Здатність розпізнавати за морфологічними 

ознаками найбільш поширені в регіонах 

сільськогосподарські культури та дикорослі рослини, 

оцінювати їх фізіологічний стан, адаптаційний 

потенціал, визначати чинники поліпшення росту, 

розвитку і якості продукції. 

СК3. Здатність розпізнавати основні типи та 

різновиди ґрунтів, обґрунтовувати напрями їх 

використання у землеробстві та прийоми відтворення 



родючості. 

СК4. Здатність обґрунтовано використовувати  

добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їхніх 

хімічних і фізичних властивостей та впливу на   

навколишнє середовище. 

СК5. Здатність розуміти основні біологічні та 

агротехнологічні правила і теорії, пов’язані з 

вирощуванням сільськогосподарських та інших 

рослин. 

СК6. Здатність вирощувати, розмножувати сільсько-

господарські культури та здійснювати технологічні 

операції з первинної переробки і зберігання продукції. 

СК7. Здатність застосовувати в процесах 

виробництва, переробки і зберігання новітні прийоми, 

заходи, засоби для отримання високоякісної, 

екологічно безпечної, ринково привабливої 

сільськогосподарської продукції. 

СК8. Здатність розуміти фізіологічні процеси 

сільськогосподарських рослин для розв’язання 

виробничих технологічних задач. 

СК9. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК10. Здатність застосовувати методи статистичної 

обробки дослідних даних, пов’язаних з 

технологічними та селекційними процесами в 

агрономії. 

СК11.Здатність прогнозувати можливості реалізації 

сільськогосподарської продукції в умовах існуючого 

ринкового середовища. 

СК12. Здатність забезпечувати безпечність праці під 

час вирощування сільськогосподарських та інших 

рослин 

 

Нормативний зміст підготовки  здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

РН1. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання для 

розв’язання практичних ситуацій у сфері агрономії. 

РН2. Вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово, у тому числі з 

професійних питань. 

РН3. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово на рівні, достатньому для 

обговорення професійних питань, пошуку необхідної інформації з питань 

агрономії. 

РН4. Опановувати нові методи і технології, впроваджувати інноваційні 

принципи і методи для підвищення ефективності виробничої діяльності в 



агрономії. 

РН5. Застосовувати методи статистичної обробки даних в агрономії. 

РН6. Виявляти та вирішувати виробничі проблеми з урахуванням зональних 

умов, а також технологічних, правових, економічних, екологічних та етичних 

аспектів.  

РН7. Розробляти технологічні карти вирощування сільськогосподарських   

культур. 

РН8.Здійснювати первинний лабораторний аналіз зразків ґрунту, рослин і 

продукції рослинництва. 

РН9. Розробляти та обґрунтовувати системи сівозмін для господарства. 

РН10. Визначати вартісну оцінку основних виробничих ресурсів господарства. 

РН11. Комплектувати і експлуатувати машинно-тракторні агрегати. 

РН12.Обирати для вирощування сільськогосподарських культур добрива та 

засоби захисту рослин на основі аналізу інформації про наявний асортимент.  

РН13. Оцінювати якість виконання польових робіт та раціонально 

використовувати природні ресурси. 

РН14. Організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого 

матеріалу сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог, 

технологічні операції з первинної переробки і зберігання сільськогосподарської 

продукції. 

РН15. Планувати, аналізувати, контролювати й оцінювати власну роботу та 

роботу інших осіб у сфері агрономії та сільськогосподарського виробництва. 

РН 16. Організовувати та здійснювати управління виробничою діяльністю у 

сфері агрономії в умовах, що можуть зазнавати непередбачуваних змін. 

РН17. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів 

професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН18. Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній діяльності. 

 

 

4. Перелік компетентностей випускника ОПП Менеджмент 

 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що вимагає застосування положень і методів 

соціальних та поведінкових наук, та може характери-

зуватися певною невизначеністю умов; нести 

відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях 

Загальні 

компетентності 

 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 



ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку пред-

метної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Спеціальні  

компетентності 

 

СК 1. Розуміння принципів і норм права та використання 

їх у професійній діяльності. 

СК 2. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК 3. Здатність застосовувати знання теорії і практики 

менеджменту для вирішення типових спеціалізованих 

задач професійної діяльності.  

СК 4. Здатність управляти підрозділом і налагоджувати 

необхідні комунікації в процесі управління. 

СК 5. Здатність формувати і демонструвати лідерські 

якості та поведінкові навички. 

СК 6. Здатність планувати, аналізувати, контролювати та 

оцінювати власну роботу і роботу інших працівників. 

СК 7. Здатність планувати час та керувати ним (тайм-

менеджмент). 

СК 8. Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію під час розв’язання 

професійних завдань. 

СК 9. Здатність проводити економічні розрахунки. 

СК 10. Розуміння принципів психології та використання їх 

у професійній діяльності.  

СК 11. Здатність застосовувати правила оформлення 

управлінських документів 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

РН 1. Знати свої права, як члена суспільства, цінності громадянського 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 



України. 

РН2. Використовувати різні форми і методи рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності. 

РН 4. Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній діяльності. 

РН 5. Застосовувати сучасний інструментарій менеджменту під час 

розв’язання професійних завдань. 

РН 6. Використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології для 

розв’язання професійних завдань. 

РН 7. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності. 

РН 8. Знаходити оптимальні, обґрунтовані, творчі рішення для розв'язування 

професійних завдань.  

РН 9. Пропонувати ефективні методи мотивування персоналу підприємства 

(підрозділу) для підвищення продуктивності праці. 

РН 10. Демонструвати навички самостійної роботи, критики і самокритики, 

відкритості до нових знань. 

РН 11. Здійснювати пошук, збирання, оброблення й аналізування інформації у 

професійній діяльності. 

РН 12. Демонструвати навички командної роботи, лідерства для 

налагодження комунікації у професійній діяльності. 

РН 13. Планувати, аналізувати, контролювати й оцінювати власну роботу і 

роботу інших осіб у професійній діяльності. 

РН 14. Визначати основні економічні показники підприємства (підрозділу) 

для підвищення ефективності діяльності. 

РН 15. Проявляти ініціативу та підприємливість для розвитку підприємства 

(підрозділу).  

РН 16. Застосовувати знання з психології для розв’язання професійних 

завдань. 

РН 17. Складати організаційно-розпорядчі документи для забезпечення 

ефективної взаємодії у професійній діяльності 

 

5. Перелік компетентностей випускника ОПП Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі фінансів, банківської̈ справи 

та страхування або у процесі навчання, що вимагає 

застосування положень і методів фінансової науки, та 

може характеризуватися певною невизначеністю умов; 

нести відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях 

Загальні 

компетентності 

 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності громадян-

ського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 



прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 5. Знання і розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Спеціальні 

компетентності  
 

СК 1. Здатність використовувати теоретичний і 

методичний інструментарій фінансової, економічної, 

математичної, статистичної, правової та інших наук для 

розв’язання складних завдань у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність, 

згідно з вимогами законодавства. 

СК 3. Розуміння особливостей функціонування сучасної 

національної і світової фінансових систем та їх 

структури. 

СК 4. Розуміння принципів організації фінансових 

відносин.  

СК 5. Здатність застосовувати принципи, методи і 

процедури бухгалтерського обліку. 

СК 6. Здатність складати й аналізувати фінансову 

звітність. 

СК 7. Здатність самостійно виконувати складні завдання 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК 8. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для отримання й обробки даних 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК 9. Здатність виконувати контрольні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК 10. Здатність здійснювати ефективні комунікації між 

фахівцями і користувачами послуг у сфері фінансів, 



банківської справи  та страхування. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати рівень професійної підготовки у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування 

Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

РН 01. Знати свої права як члена суспільства, розуміти цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина України.  

РН 02. Володіти державною та іноземною мовами для складання ділових 

паперів і комунікації у професійній діяльності. 

РН 03. Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

РН 04. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

РН 05. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності 

професійних рішень. 

РН 06. Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для 

розв’язання професійних завдань. 

РН 07. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

РН 08. Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних джерел 

у процесі професійної діяльності. 

РН 09. Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності. 

РН 10. Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

РН 11. Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію. 

РН 12. Володіти методичним інструментарієм здійснення базових контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

РН 13. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації 

до фахівців і користувачів послуг у сфері фінансів, банківської справи  та 

страхування для досягнення спільної мети. 

РН 14. Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

РН 15. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань 

 

 

 

 

 



6. Перелік компетентностей випускника ОПП Автомобільний 

транспорт 

Інтегральна 

компетентність 

 

Фаховий молодший бакалавр: повинен вміти 

вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що 

вимагає застосування положень і методів відповідних 

наук та може характеризуватися певною невизначеністю 

умов; нести відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснювати контроль інших осіб у 

визначених ситуаціях. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної галузі її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 

і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях та здійснення безпечної діяльності.  

ЗК 4. Здатність взаємодіяти з колегами, керівниками та 

клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, 

навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері 

навчання, донесення до широкого кола осіб (колеги, 

керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, 

досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність до усної та письмової ділової комунікації 

державною та/або іноземною мовами для спілкування у 

професійній сфері. 

ЗК 6. Здатність використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності 

знання нормативно-правових, законодавчих актів України, 

Правил технічної експлуатації автомобільного транспорту 

України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, 

обслуговування та ремонту об’єктів автомобільного 

транспорту та їх систем. 

ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності 

знання з основ конструкції, експлуатаційних 

властивостей, робочих процесів і основ розрахунку 

автомобільних транспортних засобів. 

ФК 3. Здатність застосовувати математичні та статистичні 

методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки 

інформації. 

ФК 4. Здатність планування, проведення, аналізу 

вимірювального експерименту, опрацювання результатів 

досліджень, оптимізації процесів роботи у сфері 

автомобільного транспорту. 

ФК 5. Здатність розробляти технологічні процеси та 

устаткування, оснащення, засоби автоматизації та 

механізації у процесі експлуатації, при обслуговуванні та 

ремонті об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів. 

ФК 6. Здатність складати, документувати (оформлювати) 

й оперувати технічною документацією технологічних 

процесів на підприємствах автомобільного транспорту. 

ФК 7. Здатність розробляти з урахуванням безпечних, 

економічних, екологічних та естетичних параметрів 

технічні завдання і технічні умови на проєктування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та 

окремих елементів; складати плани розміщення 

устаткування, технічного оснащення та організації 

робочих місць, розраховувати завантаження устаткування 

та показники якості технологічних процесів. 

ФК 8. Здатність аналізувати технологічні процеси 

експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів 

автомобільного транспорту як об’єкта управління, 

застосовувати експертні оцінки для підготовки рішень 

щодо подальшого функціонування підприємства, 

забезпечувати якість його діяльності. 

ФК 9. Здатність організовувати ефективну експлуатацію 

об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів.  



Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

РН 1. Мати спеціалізовані емпіричні, теоретичні та практичні знання 

необхідні для самостійного виконання складних спеціалізованих завдань у 

галузі автомобільного транспорту, нести відповідальність за результати своєї 

діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях. 

РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово 

при обговоренні професійних питань. 

РН 3. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та 

інформаційно-комунікаційні технології для планування, аналізу, контролю 

та оцінювання об’єктів і процесів автомобільного транспорту, 

експлуатаційних  властивостей автомобільних транспортних засобів, 

здійснення техніко-економічних розрахунків, роботи з проектно-

конструкторською документацією та виконання інших завдань у галузі 

автомобільного транспорту. 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 

базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію.  

РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та професійного 

розвитку персоналу та виявляти резерви підвищення ефективності праці 

співробітників об’єктів автомобільного транспорту. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

ФК 10. Здатність організовувати ефективну виробничу 

діяльність малих колективів (бригад, дільниць, пунктів) 

структурних підрозділів підприємств автомобільного 

транспорту щодо експлуатації, обслуговування та ремонту 

об’єктів автомобільного транспорту. 

ФК 11. Здатність здійснювати технічну діагностику 

об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів.  

ФК 12. Здатність застосовувати комп’ютерну техніку та 

програмне забезпечення для розв’язання складних 

спеціалізованих задач автомобільного транспорту.   

ФК 13. Здатність до прийняття рішень щодо відкриття 

малого бізнесу на підставі законодавчих норм чинного 

законодавства, організовувати дію системи звітності та 

обліку (управлінського, статистичного, технологічного) 

роботи об’єктів та систем автомобільного транспорту, 

здійснювати адміністративне діловодство, 

документування та управління якістю. 

 ФК 14. Здатність виконувати складальні кресленики та їх 

деталей з виконанням необхідних розрахунків. 

ФК 15. Здатність аналізувати техніко – експлуатаційні 

показники автомобільних транспортних засобів, їх систем 

та елементів з метою виявлення та усунення негативних 

чинників для підвищення ефективності та безпеки їх 

використання. 



РН 6. Приймати ефективні  рішення, аналізувати  і порівнювати 

альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань 

забезпечення якості, а також технічних, економічних, законодавчих та інших 

аспектів. 

РН 7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті дослідницької 

професійної діяльності, узагальнювати, систематизувати й використовувати 

її за професійним спрямуванням. 

РН 8. Розуміти і застосовувати у професійній діяльності нормативно-правові 

та законодавчі акти України, міжнародні нормативні документи, Правила 

технічної експлуатації автомобільного транспорту, інструкції та 

рекомендації, які використовуються на автомобільному транспорті. 

РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх 

системи та елементи у спеціалізованому контексті. 

РН 10. Планувати та здійснювати дослідницькі заходи з використанням 

відповідного обладнання, аналізувати їх результати. 

РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації 

у процесі експлуатації, при обслуговуванні  та ремонті об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

РН 12. Використовувати, оформляти та впроваджувати у виробництво 

документацію щодо технологічних процесів експлуатації, обслуговування та 

ремонту автомобільних транспортних засобів, їх систем та інших 

інструктивних вказівок, правил та методик. 

РН 13. Проєктувати об’єкти автомобільного транспорту, його систем та 

окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного 

оснащення та організації робочих місць, визначати склад та площі 

приміщень. 

РН 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й 

ремонту об’єктів автомобільного транспорту. 

РН 15. Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних засобів, їх 

систем та елементів. 

РН 16. Організовувати ефективну виробничу діяльність  малих  колективів  

виконавців  (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту  та 

обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

РН 17. Здійснювати технічну діагностику автомобільних транспортних  

засобів, їх систем та елементів з використанням відповідних методів та 

засобів. 

РН 18. Організовувати дію системи  звітності та обліку (управлінського, 

статистичного)  роботи  об’єктів  та  систем автомобільного транспорту. 

РН 19. Здійснювати адміністративне діловодство, документування та 

управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик. 

РН 20. Аналізувати техніко - експлуатаційні та техніко-економічні 

показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 



РН 21. Застосовувати  математичні та статистичні методи для проєктування 

об’єктів і процесів автомобільного транспорту, розрахунку їх характеристик,  

прогнозування  та  розв’язання  інших складних завдань автомобільного 

транспорту. 

РН 22. Доносити до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) 

власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної 

діяльності. 

 
 

Для переходу на дуальну форму навчання студент повинен:  

1. Ознайомитися із положенням про дуальну форму навчання у ВСП 

«Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського 

НАУ» 

2. Визначитись із закладом освіти, де буде проводитись дуальне 

навчання, узгодити із керівником закладу таку можливість. 

3. Звернутись до завідувача відділенням для погодження 

використання обраного місця та посади для навчання за дуальною формою. 

4. Звернутися до директора із заявою про перехід на дуальну форму 

навчання. 

5. За умови отримання дозволу укласти тристоронній договір та 

виконувати його умови у визначені строки. 

 

  


