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ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

“ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ З ОСНОВАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра процесів, 
машин і обладнання в 

агроінженерії 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 1, 1. 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 
Викладач (-і) Сукманюк Олена Миколаївна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-
about-pmo/sklad-pmo/sukmaniuk-olena-mykolaivna 

Контактна інформація 067-411-64-70, sukmanyukolena@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=882 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щоденно з 15-00 до           

17-00 
 

 

3. Анотація до дисципліни 

 
Дисципліна «Вступ до спеціальності з основами професійної етики» направлена на 

ознайомлення здобувачів вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 

20 «Аграрна наука та продовольство» із правами і обов’язки студентів; із основними 

формами навчання у ВНЗ і методами контролю знань; із методологічними основами 

історії техніки; особистостей та наукових шкіл, які ставили і вирішували проблеми 

удосконалення машин та обладнання; із розумінням специфіки напрямків у постановці та 

вирішенні відповідних проблем; із механізацією виробничих процесів у рослинництві, 

тваринництві та переробній галузі; із сутністю професійної етики як навчання про мораль, 

що виступає фундаментом духовної культури суспільства; із основними етичними 

категоріями, що розкривають сутність вищих моральних цінностей: добро, 

справедливість, відповідальність, совість, честь і достоїнство; із методами, методологією 

та мистецтво ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах 

організації виробництва. 

Дисципліна забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти  для вивчення таких 

дисциплін: «Основи технічної творчості та наукове конструювання сільськогосподарської 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-pmo/sklad-pmo/sukmaniuk-olena-mykolaivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-pmo/sklad-pmo/sukmaniuk-olena-mykolaivna
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техніки», «Машини і обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської 

продукції», «Машини і обладнання для тваринництва», «Механізація і автоматизація 

технологічних процесів у рослинництві», «Експлуатація машин та обладнання в 

рослинництві», «Експлуатація машин і обладнання в тваринництві», «Експлуатація машин 

і обладнання в переробній галузі». 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей використання вмінь та навичок інженерної діяльності в аграрного 

виробництва, а також володіння знаннями та методами, методологією та мистецтвом 

спілкування, управлінською діяльністю в сучасних умовах організації виробництва. 

ЗК 02. 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 06. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

СК 01. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних 

характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних процесів 

аграрного виробництва. 

 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 20 6 

Практичні / лабораторні 32 8 

Самостійна робота 98 136 

 

5.2. Формат дисципліни 
Для формування у здобувачів вищої освіти системного технічного мислення на 

лекційних та практичних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній 

дисципліні, експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. 

Лекції та практичні заняття проводяться очно з можливим поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під безпосереднім 

керівництвом викладача з використанням електронних дидактичних демонстраційних 

матеріалів (мультимедійні презентації, схеми тощо), що призначені для супроводу 

навчального процесу. 

Практичні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі об’єктів, 

процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок, плакатів, натурних 

зразків. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 

відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним здобувачем, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 
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5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Основи організації навчання у вищій школі. 

Особливості університетської освіти. Студентське 

самоврядування. Права осіб, які навчаються у вищих 

навчальних закладах. Обов’язки осіб, які навчаються у вищих 

навчальних закладах. 

2 2 

2 Т2 Роль вищої школи у формуванні світогляду майбутнього 

інженера 
Сучасні напрямки та вимоги до вищої інженерної освіти. 

Взаємозв’язок наукової та навчально-виховної роботи у 

вищому навчальному закладі. Роль виробничої практики в 

становленні інженера-механіка.  

2  

3 Т3 Інженерна справа та її розвиток. 

Мотивація інженерної творчості. Ділові якості інженера. 3. 

Бюрократичні перепони на шляху інженерної творчості. 

Джерела нераціонального використання  творчих 

можливостей інженера. Зустріч з людиною ―із завтра‖. 

Погляд в майбутнє. 

2  

4 Т4 Еволюція знарядь праці для обробітку ґрунту. 

Історичний перехід від палиці-копалки до плуга. Розвиток 

тяглової енергетики. Борони – історія виникнення. 

2 2 

5 Т5 Еволюція пристосувань для сортування і сіяння зерна. 

Пристосування для посіву зерна.  Еволюція механічних 

пристосувань для посіву. Машини для сортування зерна. 

2  

6 Т6 Еволюція трактора. 

Історичних перехід від самохідного візка до трактора. . 

Винайдення двигунів внутрішнього згорання. Еволюція 

тракторів. Розвиток дизельних велетнів. 

Компановочний дизайн. 

2  

7 Т7 Професійна етика інженера АПК. 

Види професійної етики. Характеристика функцій 

менеджера АПК. 

2 2 

8 Т8 Уміння слухати. Мистецтво правильно мислити і говорити 

Слухання в процесі спілкування.  Нерефлексивне слухання. 

Рефлексивне слухання. Як навчитися правильно слухати. 

Уміння говорити. Техніка мовлення. Роль запитання в 

спілкуванні. Засоби спілкування, суперечки. Чітко писати — 

чітко мислити. 

2  

9 Т9 Етика ділового спілкування. 

Структура  спілкування. Ділова бесіда. Ділові переговори. 

Ділові наради. Публічні виступи 

2  

10 10 Формальні та неформальні стосунки з колегами. 

Особливості управління та підприємництва. Соціальні типи 

в діловому спілкуванні. Принципи прийняття управлінських 

рішень. Діловий протокол та організація ділових прийомів. 

Як бути хорошим керівником. Види критики підлеглих. 

2  

Разом: 20 6 
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№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1 (М1). Основи організації навчання 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Основи організації навчання у вищій школі  

1 Т1 Характеристика спеціальності. Вимоги до інженера 

сільського господарства, його функції і ділова кар’єра 
2 

 

2 Т2 Класифікація затрат робочого часу керівника і склад норми 

часу 
4 2 

Разом за модуль 1 6 2 

Модуль 2 (М2). Історія техніки 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Еволюція техніки 

3 Т3 Механізація виробничих процесів у тваринництві 2 
 

4 Т4 Еволюція зернозбиральної техніки 4 2 

Разом за модуль 2: 6 2 

Модуль 3. Основи професійної етики 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3). Предмет та завдання професійної етики 

6 Т6 Основи професійної етики. Вступ до курсу 2  

7 Т6 Організатор як ключова фігура виробництва. Стилі керування 4 2 

8 Т7 Етика проведення ділової зустрічі 4 2 

9 Т8 Імідж ділової людини 4  

10 Т8 Ділова атрибутика 2  

11 Т8 Форми колективного обговорення проблеми 4  

Разом за модуль 3: 20 4 

Разом: 32 8 

Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Теми для самостійної роботи 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

Модуль 1 (М1). Основи організації навчання 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Основи організації навчання у вищій школі 

1 Т1 Роль науково-технічного прогресу у формуванні 

світогляду майбутнього інженера 

4 6 

2 Т1 Основні напрямки професійної діяльності інженера 

сільського господарства 

4 6 

3 Т1 Сучасні вимоги до інженерної освіти 4 6 

4 Т1 Мета інженерної освіти в галузі науково-технологічної 

підготовки 

4 6 

5 Т1 Основні етапи розвитку інженерії в Україні 4 6 

6 Т1 Сутність агрономії в рослинництві та її взаємозв’язок з 

інженерією 

4 6 

7 Т1 Основні функції інженера-механіка в 

сільськогосподарському виробництві. 

4 6 

8 Т1 Особливості інженерної праці в сільському господарстві. 4 6 

9 Т1 Основні галузі сільського господарства і вплив механізації 

на їх еволюцію. 

4 6 

10 Т1 Роль і місце інженера в регулюванні впливу техногенного 

фактора на довкілля. 

4 6 

11 Т1 Особливості умов функціонування машинно-тракторних 4 4 
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агрегатів с.-г. призначення.  

12 Т1 Основні вимоги до технологій рослинництва і 

тваринництва 

4 6 

13 Т1 Перспективи розвитку системи «точного» землеробства 4 4 

14 Т1 Основні поняття та визначення машин знарядь в 

сільському господарстві 

4 6 

15 Т2 Основні види ґрунтообробних знарядь та їх 

характеристика 

4 6 

Модуль 2 (М2). Історія техніки 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Еволюція техніки 

16 Т3 Дати визначення термінів: історія, наука, техніка, інженер, 

інженерна діяльність, машина, агрегат, механізм, деталь. 

Винахідництво, етапи винахідницької роботи. 

4 4 

17 Т4 Методи розв’язання винахідницьких задач. 4 6 

18 Т5 Інженерна мова: креслення, схеми. 4 4 

Модуль 3. Основи професійної етики 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3). Предмет та завдання професійної етики 

19 Т6 Моделі та стилі спілкування 4 6 

20 Т7 Етична сторона спілкування 4 6 

21 Т7 Культура і спілкування 4 6 

22 Т7 Загальні відомості про невербальне спілкування 4 6 

23 Т8 Ділова зустріч. Переговори 4 6 

24 Т8 Ділова бесіда. Ділова розмова по телефону 6 6 

Всього  98 136 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 

оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

 

Вид заняття 
Максимальна 

кількість балів 

за одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 2,0 10 20 

Практичні 

заняття 
2 16 32 

Самостійна 

робота 
8,0 1 8,0 

Разом: - 60 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового 

контролю за умови здачі або захисту звітів по лабораторним 

роботам 

Критерії оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти 

здійснюється згідно з кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він 

формується з рейтингу виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 
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6. Результати навчання 
 

Здобувач вищої освіти  повинен: 

- розрізняти основні напрямки технічної діяльності та філософської думки, 

щодо вирішення проблем науки і техніки;  

- використовувати закони побудови і розвитку техніки, еволюції машин; 

- формувати світогляд та вирішувались проблеми науки і техніки, засвоєння 

прийомів їх аналізу та способів розуміння;  

- вміти чітко і зрозуміло формулювати свою точку зору, аргументувати свою 

позицію, аналізувати висловлювання партнера, критично оцінювати відповідні пропозиції, 

також необхідною вміти слухати, вести бесіду, створити доброзичливу атмосферу, уміння 

справляти позитивне враження та ін. 

ПР 04. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 

ПР 05. Знати роль і місце агроінженерії в агропромисловому виробництві. 

ПР 06. Формулювати нові ідеї та концепції розвитку агропромислового 

виробництва. 

ПР 10. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою 

впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють 

досягненню виробничої мети. Проявляти самостійність і відповідальність у 

роботі. 
 

 

7. Пререквізити 

 
Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння 

дисципліни: математика, фізика, природа. 

8. Політики дисципліни 

 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

 

9. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 
Крижачківський М.Л. Інженерна діяльність у сільськогосподарському виробництві/ 

М.Л. Крижачківський, О.В. Дацишин, В.В.Овечко та ін. – К.: Урожай, 1996.- 176 с. 
Кириллин В.А. Страницы истории, науки и техники. / В.А. Кириллин - М.:Наука, 

1986. – 511 с. 
Савельєв В.П. Етика: Навчальний посібник. -2е вид, виправлене.  Львів, «Магнолія 

2006», 2008 – 214 c. 
Гриценко Т. Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф., Чуприк Н.В., Анохіна 

Л.П.  Етика ділового спілкування: / за редакцією Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. 
Мельничук / Навч. посібник.  К.: Центр учбової літератури, 2007 — 344 с. 

Закон України «Про вищу освіту» / Відомості Верховної Ради, 2014, № 20, ст. 134. 
Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу в вищих закладах освіти: Навч. 

посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. / Я.Я. 
Болюбаш – К.: ВВП «Компас», 1997. – 64 с. 

 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
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