РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
перший (бакалаврський)
рівень
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
20 Аграрні науки та продовольство
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 208 Агроінженерія
КВАЛІФІКАЦІЯ Технік - механік
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА: явища та процеси,
пов’язані з функціонуванням техніки і механізованими
технологіями в агропромисловому виробництві.
Ладижинський коледж Вінницького національного аграрного університету — один з
найстаріших та найпотужніших середніх спеціальних навчальних закладів України.
В Ладижинському коледжі ВНАУ проводиться підготовка фахівців, здатних розв'язувати
специфічні завдання та прикладні проблеми, пов’язані із застосування техніки і механізованих технологій виробництва, первинної переробки,
зберігання
та
транспортування
сільськогосподарської продукції, технічного
обслуговування і ремонту машин, управління
структурними підрозділами підприємства.

Під час навчання в коледжі студенти
отримують робітничі професії:


водій автомобіля категорії В, С;

 тракторист - машиніст;
 слюсар з ремонту сільськогосподарських
машин та устаткування

Після навчання у коледжі ви будете володіти:
 професійними знаннями, технологіями виробництва, первинної переробки, зберігання і
транспортування сільськогосподарської продукції, ремонту та технічного обслуговування машин,
методиками комплектування агрегатів та оцінки їх роботи;
 інженерними методами вирішення технічних проблем;
 методами організаційного, інформаційного, правового забезпечення
виробництва.

Після навчання у коледжі ви будете вміти:
 використовувати
машини
і
сільськогосподарського виробництва;
 вимірювальний інструмент та
обладнання;
 комп’ютерну техніку.

засоби

механізації

діагностично-ремонтне

Випускники можуть працювати в державних, приватних,
фермерських, комерційних підприємствах на таких посадах:





















механік агрогосподарства;
механік автомобільної колони
інженер з техніки безпеки;
інспектор з охорони праці,
менеджер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
бригадир тракторної бригади;,
керуючий сільськогосподарською дільницею
завідуючий ремонтно-механічною майстернею; технолог,
завідуючий автомобільним гаражем;
завідуючий станцією (пунктом) ТО;
технік-механік з експлуатації та ремонту машин і устаткування;
технік з механізації трудомістких процесів;
технік-механік сільськогосподарського виробництва;
майстер з діагностування та гарантійного обслуговування техніки.
слюсар з ремонту автомобілів;
слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування;
водій автотранспортних засобів;
оператор складної сільськогосподарської техніки зарубіжного та вітчизняного виробництва .
тракторист-машиніст.

На відділенні постійно проводяться практичні заняття на виробництві, екскурсії до провідних
підприємств та проводяться різноманітні конкурси і виставки, показ експонатів технічної
творчості, новітніх технологій та техніки.
Під час навчання в коледжі студенти мають можливість пройти різні
види практик за кордоном (Болгарія, Німеччина, Польща, Франція)
Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання
на третьому курсі навчальних закладів вищого рівня акредитації по галузі
знань
«20 Аграрні науки та продовольство», з спеціальності
«208
Агроінженерія».
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