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I. ПЕРЕДМОВА

1 Розроблено робочою групою ВП НУБiП УкраiЪи
агротехнiчний коледж)

2 Ухвалено Педагогiчною радою вп нуБiп Украiъи
агротехНiчний ко.liедж> протокол J\'9 12 вiд < 30> 06 20iOp.

3 Розробники:
ФурдЕИ Василь Володимирович - викладач вищоi категорii, викладач-

методисТ, викладаЧ цикловоi KoMicii iнженерних та аграрних дисциплiн,
керiвник ocBiTHboT програми

юрчиШИН Наталiя IBaHiBHa - викладачка вищоi категорii, викладачка-
методистка iнженерних та а|рарних дисциплiн, голова цикловоi koMicii
iнженерних та аграрних дисциплiн

яцикIВ Мирослав Михайлович - викладач вищоi категорii, викладач
цикловоТ KoMicii iнженерних та аграрних дисциплiн

освiтня програма (оп) пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоТ
освiти зi спецiальностi 208 <Агроiнженерiя> випускника вп нуБiП Украrни
<<БеРеЖаНСЬКИй аГРОТеХНiчний коледж)> е тимчасовим нопмятиRнтiп,,
документом, в якому узагаJIьнюеться змiст освiти, тобто вiдображаються цiлi
ocBiTHboi та професiйноi пiдготовки, визначасться мiсце фахiвця в cTpyKTypi
господарства держави i вимоги до його компетентностей та iнших соцiалiно
важливих властивостей i якостей

вп нуБiП УкраiЪи <Бережанський агротехнiчний коледж)> розробляеосвiтню програму за спецiальнiстю 208 <Агроiнженерiя> для .riдrЬrоu*"
фахiвцiв У сферi фаховоi передвищот освiти за обраною спецiальнiстю до
розробки вiдповiдного Стандарту. Затверджено як тимчасовий документ.

агротехнiчний коледж)>

кБережанський

<Бережанський

тимчасовим нормативним



1. Профiль освiтньо-професiйноi програми фаховоi передвищоi освiти зi спецiальностi

повна назва
вищого
навчального
закладу та
струIrгурного

Ступiнь вищоТ
освiти та назва
квалiфiкацiТ мовою

Тип диплому та
обсяг ocBiTHboT

TepMiH дii ocBiTHboT

ocBiTHbo[ програми

Предметна облас,гь,
галузь знань,
спецiальнiсть,
спецiалiзацiя (за

Основний фокус
ocBiTHboT програми
та спецiалiзацiт
особливос,гi
програми

208 (А
l - Загальна ацlя

Вiдокремлений пiдроздiл Нацiонального Унiверситету бiоресурсiв та
природокористування Украiни <Бережанський агротехнiчний коледж>,
агромеханiчне вiддiлення

Фахова передвища ocBiTa,
Агроiнженерiя,
TexHiK-MexaHiK сiльськогосподарського (лiсогосподарського) виробництва

кАгроiнженерiя>

,Щ,иплом фахiвця у сферi фаховоi передвищоТ освiти, одиничний,
180 кредитiв СКТС, TepMiH навчання 3 poKlt

НРК УкраТни - 5 piBeHb, EQF LLL, - б piBeHb

Сертифiкати ЗНО, диплом ква"чiфiкованоr,о робiтнlлка
Вступне фахове випробування, вступний iспит
Решта вимог визначаються правилами приI'lому на освiтню програму фахiвця у сферi

ховоТ п ищо1 освlти
УкраТнська

Що прийняття,Щержавного стандарту

http : //www. batk. п ub ip. edu. ua

2 - Мета ocBiTHboi п

Формування та розвиток загальних i професiйних компетентностелi в галузi освiти та агропроNlислового

вироOн ицтва,
3-Ха ка ocBlTнbol п

20 Аграрнi науки та продовольство
208 Агроiнженерiя

Освiтньо-професiйна

Фахова передвища ocBiTa в облас,гi агропромислового виробнлlцтва

Виробнича та, педагог,iчца практики забезпечують rriдготовку фахiвцiв у реальному
середовищi майбутньоТ професiйноi дiя.rrьностi. В ocBiTHboMy процесi
вlrкористовуються найновiшi науково-прак,t,ичнi лосягнеttня, реа*rliзуеться системний
пiдхiд у формуваннi змiсту профiльно-орiснтованлtх навчilльн}lх дисциплiн.
Програтuа може викладатися англi йською мовою.

4_п
l
I

THicTb випускникiв до працевлаштування та подальшого навчання __]

Випускники отримуtоть можливiсть працевлаштування у двох сферах: пелагогiчнiii,1

I

-i
I

Придатнiсть до
працевлаштування та виробничо-технiчнiй на пiдприемствах рiзних форм власностi. Завiдува,i

машинного лвору, керуючий дiлыtицею, завiдувач майстернi, MexaHiK гаража,
MexaHiK дiльницi , iнспекr,ор з охорони llрацi, TexHiK механiзацiТ труломiсткl-tх
пpt)rteciB, MalicTep з експлуатацiТ та ремонту машин i обладнання

Офiцiйна назва
-ocBiTHboT пDогDами

наявнiсть
яrспепитяrliт

Цикл/рiвень
Передумови

Мова(и)
11ИК.ПЯПЯННЯ

:

I
I

a

Орiентацiя
ocBiTHboi
пппгпями



Подальше
навчання

Можливiсть продовження навчання за програмами другого циклу вищоТ освiти (НРК
Укра'lЪи - б piBeHb, FQ-EHEA - другий цикл, EQFLLL - б piBeHb)

5 - Впшlадання та оцiнювання
Викладання та
навчання

Загальний стиль навчання - проблемно-орiентований. Лекцii, лабораторнi роботи,
семiнари' практичнi заняттЯ в мiшиХ групах' самостiЙца робота на ocHoBi Пiдрl"rникiв
та конспектiв, консультаuiт iз викладачами, навчальнi та технологiчнi

практи ки,розробка дипломного проекту.

оцiнюваннi Пйёьмовi та ycHi екзамени, лабораторнi звiти, ycHi
захист дипломного проекту, визначення рейтинry
освiтнього процесу.

презентацii, поточний контроль,
студента у кредитнiй системi

б - Програмнi ко!!ц9т9цIц9ýfi
Iнтегральна
компетентнiсть

Здаr*,iсr" розв'язувати складнi спецiа.lliзованi задачi та практичнi проблеми в галузi
транспорту або у процесi навчання, що передбачае застосування теорiй Та методiв

динамiки, мiцностi, стiйкостi, рацiональнот оптимiзацiт, довговiчностi, надiйностi та

безпеки машин, конструкцiй, споруд, установок, агрегатiв, усТаткУВанНЯ, ПРИЛаДiВ i

ii елементiв; застосування iнформаuiйних технологiй, наукомiстких комп'ютерниХ
технологiй, систем автоматизованого проектування, програмних систем iнженерного
аналiзу i комп'ютерного iнжинiрингу; управлiння проектами, маркетинry i

хаDактеDизу€ться комплекснiстю та невизначенiстю умов.
Загальнi
компетентностi
(зк)

ЗКl.дналiз та синтез. Здатнiсть до аналiзу та синтезу на ocHoBi логiчних apryMeHTiB

та перевiрених фактiв, здатнiсть до системного мислення
ЗК2.Гнучкiсть та креативнiсть мислення. Набуття гнучкого мислення, вiдкритiсть

до застосування фахових знань та компетентностей в широкому дiапазонi можливих

мiсчь роботи'та повсякденному житгi.
ЗК3.ГрупоВа робота. Здатнiсть виконувати iндивiдуальнi HayKoBi дослiдження в

групi пiд керiвництвом лiдера, подiбнi навички, що демонструють здатнiсть до
врахування строгих вимог дисциплiни, плануванtи та управлiння часом.

зк4.комунiкацiйнi навички. Здатнiсть до ефективного комунiкування та до
представлення скJIадноТ комплексноТ iнформацiТ у стислiй формi усно та письмово,
,й*ор""rо"уоч" iнформачiйно-комунiкацiйнi технологiТ та вiдповiднi технiчнi
термiни.
зк5.популяризачiйнi навички. Умiння спiлкуватися iз нефахiвцями, neBHi навички

викладання,
ЗКб.Етичнi установки. ,Щотримання етичних принципiв як з точки зору професiйноТ

чесностi, так i з точки зору розумiння можливого вIlливу досягнень в

агропромисловому виробниuтвi на соцiальну сферу, толерантнiсть у спiлкуваннi.
ЗК7. НаукОво-дослiднИцькi навичКи. ЗдатнiстЬ провадженНя Еаукових дослiджень

у професiйнiй дiяльностi таlабо iнновацiйнiй дiяльностi, здатнiсть генерувати HoBi

iдеТ.

ЗК8.Iнструментальнi навички. Вмiння використовувати знання фаховоТ iноземноТ

мови для дiяльностi в мiжнародному KoHTeKcTi та проведення наукових дослiджень,
здатнiсть до письмовоТ та ycHoi комунiкацiТ рiдною мовою, навики управлiння
iнформачiею, навики роботи з використанням с}п{асних технологiй
ЗК9.Пiпприсмливiсть.Базовi знання з пiдприемництва та пiдприемливостi для

можливоТ органiзачiТ самостiйноТ зайнятостi та ведення пiдприемницькоТ дiяльностi.

Фаховi
компетентностi
спецiальностi (ФК)

окtллибокi знання та розумiння. Здатнiсть аналiзувати технологiчнi процеси

технiчного обслуговування i ремонту с/г технiки з точки зору фунламентtUIьних,

фахових знань, а також на ocHoBi вiдповiдних математичних методiв.
ФК2.НавиЧки оцiнювання. ЗдатнiСть робитИ оцiнкИ порядкУ величини i знаходити

вiдповiднi рiшення iз чiтким визначенням припущень та використанням спецiальних
та граничних, випадкiв.
ФК3.Математичнi навички. Здатнiсть розумiти та умiло використовувати

математичнi та числовi методи, якi часто використовуються у розробцi та

проектуваннi технологiчних процесiв експлуатацiТ i ремонту с/г технiки проекryваннi

автотранс портних пiдприсмств.
Фк4.Експериментальнi навички. Здатнiсть виконувати експерименти незалежно, а

також описувати, анruIiзувати та критиtIно оцiнювати експериментальнi данi.
Фк5.Розв'язання проблем. Здатнiсть розв'язувати широке коло проблем та задач

шляхом розумiння ix фундаментtulьних основ та використання як теоретиtIних так i
експеримент€ulьних методiв, засвоених з програми пiдготовки фахiвця з експлуатацiт

та ремонту машин i обладнання.
ФК6.Iнформацiйно-технологiчнi. Здатнiсть використовувати вiдповiдне програмне

забезпечення (мови програмування, пакети) д,Iя виконання розрахункiв, за



допомогою програмного i технiчного комп'ютерного забезпечення вiзУалiзУвати

результати iнженерних побудов, визначати методику пошуку ефективного
технiчного рiшення, знайти технiчне рiшення об'екту проектуваннrI
ФК7.Ерупицiя в областi агропромислового виробництва. Здатнiсть описати
широке коло технологiчних процесiв експлуатацii i ремонту с/г технiки, спираючись
на базовi знання в галузi АПК,для продуктивноТта безпечноТроботи, дlя
розрахункiв характеристик та властивостей автомобiля.
iDk8. Управлiнськi навички. Здатнiсть аналiзувати управлiнськi ситуаuiт та
приймати управлiнськi рiшення.
ФК9. Мотивацiйнi навички. Здатцiсть до позитивного мислення у професiйному
середовищi, здатнiсть виявляти професiоналiзм та здатнiсть до навчання.
ФК1O.Здатнiсть до навчання :

. здатнiсть шляхом самостiйного навчання освоiти HoBi областi агропромислового
виробництва, використовуючи здобутi фундаментальнi та фаховi знання;
. здатнiсть освоiти професiйно-профiльованi знання в галузi матеМаТшIнОГО

МоДелювання, ДIя статистичноi обробки експеримент€цьних даних та математшIного
моделювання технологiчних процесiв;
. здатнiсть продемонструвати знання й практичнi навички в технологiчних процесах
вiдновлення деталей для дослiдження механiчних явищ i проuесiв. I_\e означае також
здатнiсть ставити KopeKTHi питанця, знання стандартного технологiчного
обладнання, плануваЕнrI, складання технологiчних процесiв технiчного
обслуговування i ремонту с/г технiки;
. здатнiсть освоihи професiйно-профiльованi знання й практичнi навшIки для

розрахунку на мiцнiсть основних детапей с.г. технiки та обладнання, спРийМаТИ Та

розумiти роль моделей та теорiй в розвитку с/г виробництва та формуваннi гнучкого
мислення.

7 - Програмнi результати лl4ц.|4ццц
FНl. здатнiсть формувати стiйкий свiтогляд, плюралiзм, полiтичну свiдомiсть та культуру; правильне

сприйняття сучасних проблем розвитку суспiльства, людського буття, духовноi кульryри;

РН2. здатнiсть застосовувати знанЕя при розробчi та впровадженнi iннов.ацiй, вирiшеннi проблем у
професiйнiй дiяльностi,.враховуючи взаемозв'язок i взаемодiю з iншими сфераМи ДiяльнОСТi.

рн3. здатнiсть ло ефективноТ комунiкацiйноi взаемодii, здорового способу життя, засво€ння IIоВих Знань,

самовдосконttлення;
РН4. здатнiсть проводити дослiдження i виявляти HoBi можливостi лля розробк новiтних технологiчних

процесiв обслуговування i ремонту, умiння провести позицiонування iнновацiiта самого автотранспортного

пiдприемства на ринку с/г технiки;
рн5. здатнiсть здiiаснювати комерцiалiзацiю результатiв iнтелектуальних розробок iз забезпеченЕям прав

власникiв:
РНб. базовi знання щодо методологiТ розроблення, органiзування та оцiнки результативностi пiдприсмств

агропром ислового ком пJlексу;
рн7. здатнiс,гь використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички в галузi

експлуа.гаltiriнr!х lчlатерiалiв для пiдвищення ефективностi роботи с/г технiки та обладнання та ekoHoMiT

паJI I,1BHo- ivlac,гLlJI btl Llx матерiал iB;

рН8. здатнiсть з;{ii,iсllювати рацiональну органiзацiю власноТ працi та працi пiдлегЛих, РОЗПоДiляТИ
повновах{еtilIя. в1.1корt4стовуватИ ефективнi системи мотивацiТ та оплати праui, пiдтримувати органiзацiйну

культуру, забезпечувати реалiзачiю управлiнських рiшень, а також соцiальний захист працiвникiв, охорону

працi та TexHiKy безпеки;
рн9. здатнiсть використовувати практичнi навички в галузi для органiзаuiт роботи з технiчного

обслуговування т,а ремонту технiки i обладнання .

рнlо. здатнiсть продемонструвати знання нормативно-правовоТ бази для органiзацiТ процесiв управлiння у
сферi професiйноТ дiяльностi.
Pirit. iдаr"iсть ефективно працювати в колективi, здiйснювати рацiональну органiзачiю працi працiвникiв у
сферi професiйноТ дiяльностi,
PHl2. здатнiсть виявляти i вирiшувати етичнi проблеми, фунтуючись на принципах корпоративноi

соцiальноТ вiдповiдальностi.
рн13. здатнiсть володiти навиtIками роботи з комп'ютером, використовувати iнформацiйнi технологii для

вирiшення практичних завдань у галузi професiйноi дiяльностi.
здатнiсть проектувати та реалiзовувати HoBi технологiчцi процеси технiчного обслуговування i ремонry с/г

технiки i обладнання, адекватнi технологiчним iнновацiям пiдприемств Апк
рн14. здатнiсть до збирання та оброблення науково-технiчнот iнформачii, вивчення передового вiтчизняного

i зарубiжного лосвiлу з обраноi проблеми технiки а Апк; аналiз поставленого завдання в галузi на ocHoBi

пiдбору i вивчення лiтературних джерел.
РН15. здатнiсть брати участь у розробленнi фiзико-механiчних, математичних i комп'ютерних моделей,

призначених для виконання дослiджень i рiшення науково-технiчних завдань.

РН16. здатнiсть володiти основними методами захисry вироqничого персонапу i н



BoлoДiнEякyлЬTypoЮбезпeки,eкoлoгiчнoюcвiДoмiстю
pHl7. здатнiсть застосовувати програмнi засоби комп'ютернот графiки i вiзуалiзаuii результатiв науково-

дослiдницькот дiяльностi, оформляти звiти i презентацii', готувати реферати, доповiдi i cTaTTi з допомогою

сучасних офiсних iнформачiйних технологiй, текстових i графiчних редакторiв, засобiв друку.
рн18. здатнiсть проектувати деталi i вузли, в тому числi i з використанtulм програмних систем

комп'ютерного проектування на ocнoBi ефективного поеднання передових технологiй ii викоцання

багатоварiантних розрахункiв.
PHl9. здаТнiсть:здiйсНюватИ рацiон€rльнУ оргаЕiзацiЮ власноТ працi та працi пiдлеглих, розподiляти
повноваження, використовувати ефективнi системи мотивацiТ та оплати працi, пiлтримувати органiзацiйну

культуру, забезпечувати реалiзачiю управлiнських рiшень, а також соцiальний захист працiвникiв, охорону

праui та TexHiKy безпеки.

8 - Ресурсне забезпечення рqсщФ4цЦдрglрgрtц
Калрове
забезпечення

Розробники програми:
3 викладачi вищоТ категорiТ.

Bci розробники е штатним спiвробiтниками Бережанського агротехнiчного коледжу

Гарант ocBiTHboT програми: Фурдей Василь ВолодимировиtI -викJIадач вищот

категорiТ.

,що реалiзацiт лрограми з€lлучаються висококвалiфiкованi педагогiчнi працiвники.
З метою пiдвищення фахового рiвня Bci педагогiчнi
працiвники один рalз на п'ять poKiB проходять пiдвищення ква.пiфiкацii ( стажування,

в т.ч.закордоннi).
Матерiальне-
технiчне
забезпечення

- навчtUIьнi корtryси;

- ryртожитки;
- тематичнi кабiнети;

- спецiа.ltiзованi лабораторii;

- комп'ютернi класи;

- пункти харчування;

- точки бездротового достугIу до мережi IHTepHeT;

- мультимедiйне обладнання;

- спортивний зал, спортивнi майданчики;
- гryнкти СТО;
- автодроМ.

lнформачiйне
навчально-
методичне
забезпечення

- офiuiйний сайт закладу: http://www.batk.nubip.edu.ua;

- точки бездротового достуtry до мережi IHTepHeT;

- необмежений доступ до мережi IHTepHeT;

- наукова бiблiотека, чит€rльнi зtlли;

- вiрryальне навчальне середовище Moodle;

- xMapHi середовища Google-Apps;

- пакет MS Office 365;

- корпоративна пошта;

- навчальнi i робочi плани;

- графiки навчztльного процесу

- навчально-методичнi комплекси дисциплiн;

- навчальнi та робочi програми дисциплiн;

- дидактичнi матерiали для самостiйноi та iндивiдуальноТ

роботи студентiв з дисциплiн;

- програми практик;

- методичнi вказiвки щодо виконаншI курсових проектiв(робiт),

дипломних проектiв (робiт);

- критерiТ оцiнювання рiвня пiдготовки;

- пакети комплексних контрольних робiт.
9 - Академiчна мобiльнiсть

нацiональна
кредитна
мобiльнiсть

Пiдв ищення квалiфiкачii (стажування) педагогiч них
працiвникiв у вiтчизняних вищих навчzlльних закладах.

Мiжнародна
кредитна
мобiльнiсть
Навчання
iноземних
здобувачiв вищоi
освiти

Навчання iноземних здобувачiв вищоТ освiти не проводиться.



перелiк компонент ocBiTHboi програми пiдготовки

фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоi освiти зi спецiальностi
зi спецiальностi 208 Агроiнженерiя

Код Назва навчальноi дисциплiни Кредити Годинп Вид пйсумкового
контролю

1.Цикл загальноТ пiдготовки

1. 1.обов' язковi компоненти

зп |.2 Украiнська мова (за професiйним
эпоямчванням) :

2 60 tспит

зп 1.4 lравознавство J 90 зzlлlк

зп 1,6 Ноземна мова (за професiйним
:прямуванням)

5 l50 зitлlк

зп |.,7
I нже нерна та ком п'ютердq_щФrдg_

5 l50 зztлlк

зп 1.8 3засмозамiннiсть, стандартизацiя
га технiчнi вимiрювання-

4 120 спит

зп 1.9 rехнiчна MexaHiKa 6 180 iспит,КП

5 l50 lспитзп 1.10 3ища математика

4 |20 tспитзп 1.11 Фiзика

зп l 1.12 Хiмiя 4 |20 1спит

зп 1.13 lсихологiя э 90 залlк

зп |.14 Эснови пiдприемництва,
\4енеджменту та маркетингу

4 l20 залlк

Diiичне виховання 80 зzlлlк

Разом 45 1350

1.2.Вибiрковi дисципл

зп LТIЙбор" чФ та i нформ aui йнi

hехнологtl
5 150 зflлlк

зп 1.1б
)снови фiлософськи* r"uп" | 4 |20 зtlлlк

зп |.17 J
нженерна екологlя

90 |iспит

зп 1.18 ]KoHoMiKa пiдприсмства | 3 90 спит

Разом э 450

Разом по циклу 60 1800

2_IIикл ппофесiйноi та практичноТ пiдготовки

2. 1.обов'язковi компоненти

Фп 2.\ ;l-r"по-*а"тильнi та iншi
эксплуатацiйнi матерiали 4 |20

,спит

Фп 2.2 Эхорона працi та безпека
життедiяльностi 4 |20

lспит

Фп 2.з Гехнологiя конструкцiйних
иатеоiалiв i матерiалознавство 4 l20

спит

Фп 2.4 Правила та безпека дорожнього
очхч.основи керування автомобiлем 6 180

lспит

Фп 2.5
iл ьськогосподарськi машини 5 150

lспит

Фп 2.6 Иашини i обладнання
гваринництва J )0

lспит

Фп 2.,7 Iрактори i автомобiлi 6 l80 спит

Фп 2,8
Електрообладнання с/г технiки

a
J )0

,спит



Фп 2.9 ]емонт машин i обладнання в
\пк 4 |20

lспит

Фп 2.10 3,ксплуатацiя машин i обладнання в
А.пк 5 l50

,спит,КР

Фп 2.\|
гехнiчний cepBic в дпк 4 |20 tспит

Фп
4 l20 lспит

Разом 52 l 560

2.2.Вибiрковi дисциплiни
Фп 2.\з

3ступ до фаху з 90
lалiк

Фп 2.14
2 50

.спит

Фп 2.\5
ГпанспоDтна логiстика J )0

tспит

Фп 2.\6
Гiдравл iKa, гiдро-пневмопривiл J )0

зilлlк

Фп 2.1,|
георети.I н i основи теплотехнiки з )0

lспит

Фп 2.18 Гехнологiя виробництва с\г
lоодчкцii 1ý l05

iспит

Всього l7.5 525

2.3.Практична пiдготовка
Dп 2.|9

эзнайомча l"5 45

Dп 2.20
иатерiалознавство 6 l80

Фп 2.21
rпактори i автомобiлi 3 90

Фп 2.22
Э/г машини 3 90

Фп 2.2з Машини i обл.тваринництва 1.5 45

Dп 2,24 )емонт машин i обладнання 3 90

}п 2.25
Гехнiчний cepBic 1,5 45

Dп 2.26
Експлуатацiя машин i обладнання 3 90

Dп 2.27 fехнологiчна практика 9 2,70

Фп 2.28
lереддипломна практика 3 90

Фп 2.29 Щипломне проектування э 150 захист,ЩП

)азом з9,5 l l85

Разом по циклу 109 з270

акзаменацlина сесlя
11 }30

?азом l80 5400

всього 180 5400

2.12



3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

Дтестацiсю випускникiв ocBiTHboi програми спецiальностi 208 <Агроiнженерiя>

передбачено проведення державноi атестацiТ у сферi фаховоi передвищоТ освiти у виглядi

квалiфiкацiйного iспиту.
Д.рrпuо"у атестацiю фахiвця у сферi фаховоi перед вищоТ освiти здiйснюе

Екзайёнацiййа koMicii та завершуеться видачею документу встановленого зра:}ка про

присво€ння йому квалiфiкачii: TexHiK-MexaHiK сiльськогосподарського виробництва.

Атестацiя здiйснюсться вiдкрито i публiчно.

викладач вищоi категорii,
викладач-методист, викладач цикловоi KoMicii
iнженерних та аграрних дисциплiн
Гарант ocBiTHboi програN,Iи , Василь ФУРДЕИ



Структурно-логiчна схема ocBiTHboT програми пiдготовки фахiвцiв у сферi

фаховоТ передвищоi освiти зi спецiальностi 208 Агроiнженерiя
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