
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Nghề: Cơ điện nông thôn  

Mã nghề: 5520262  

Trình độ đào tạo: Trung cấp  

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên; có đủ sức khỏe để học tập.  

Thời gian đào tạo: 1,5 năm  

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1.Mục tiêu chung:  

* Kiến thức:  

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của các môn học kỹ thuật cơ sở, kỹ thuật gia công cơ khí 

thông dụng để bổ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề;  

+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa 

chữa,phân tích các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của các thiết bị điên, động cơ đốt trong và các máy 

nông nghiệp;  

* Kỹ năng:  

+ Bảo dưỡng, sửa chữa được động cơ đốt trong, bơm điện công suất nhỏ một số loại khí cụ điện hạ 

áp, các thiết bị điện và máy nông nghiệp thông dụng;  

+ Vận hành được các máy nông nghiệp, máy biến áp cỡ nhỏ, động cơ không đồng bộ, động cơ điện 

vạn năng, bơm điện công suất nhỏ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;  

+ Lắp đặt, sửa chữa được hệ thống điện một pha, ba pha quy mô hộ gia đình và xưởng sản xuất 

nhỏ;   

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, lao động có kỹ thuật, sáng tạo, có lối sống lành mạnh 

có ý thức trách nhiệm trong công việc;  

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công 

nghiệp;   

+ Khiêm tốn giản dị; lối sống trong sạch, lành mạnh; cẩn thận và trách nhiệm trong công việc.  

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

* Kiến thức:  

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật gia công cơ khí thông dụng như: phương 

pháp gia công nguội, phương pháp hàn hồ quang tay;  

+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa 

chữa các khí cụ điện hạ áp; máy điện; thiết bị điện gia dụng; động cơ đốt trong và các máy nông nghiệp 

thông dụng;  

+ Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa bơm điện công suất nhỏ.  

* Kỹ năng:  

+ Bảo dưỡng, sửa chữa được một số loại một số loại khí cụ điện hạ áp; máy điện; thiết bị điện gia 

dụng; động cơ đốt trong và các máy nông nghiệp thông dụng;  



+ Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa được các máy điện như: máy biến áp cỡ nhỏ, động cơ không 

đồng bộ, động cơ điện vạn năng; các khí cụ điện hạ áp; máy điện; thiết bị điện gia dụng; động cơ đốt 

trong và các máy nông nghiệp thông dụng; 

 + Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng được bơm điện công suất nhỏ.  

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, lao động có kỹ thuật, 

có kỷ luật  

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Sau khi tốt nghiệp người học làm việc được tại các vị trí:  

+ Các doanh nghiệp, công ty và dịch vụ về máy nông nghiệp, thiết bị cơ khí, thiết bị điện;  

+ Các công trường, trạm thủy nông, trang trại.  

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:  

- Số lượng môn học, mô đun: 31  

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 100 tín chỉ  

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ  

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2340 giờ  

- Khối lượng lý thuyết: 642 giờ;   

- Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm, thi, kiểm tra:1908 giờ.  

3. Nội dung chương trình:  

Mã 

MĐ, 

MH 

 

Tên mô đun, môn học  
Số tín 

chỉ  

Thời gian đào tạo (giờ)  

Tổng số  

Trong đó  

Lý 

thuyết  

Thực hành/ 

thực  

tập/thí  

nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận  

Kiểm tra  

I Các môn học chung 10  210  106  87  17  

MH 01 Chính trị  2  30  22  6  2  

MH 02 Pháp  luật  1  15  10  4  1  

MH 03 Giáo dục thể chất  1  30  3  24  3  

MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh  2  45  28  13  4  

MH 05 Tin học  1  30  13  15  2  

MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn)  3  60  30  25  5  

II Các mô đun, môn học đào tạo nghề   90  2340  536  1691  113  

II.1 Các mô đun, môn học kỹ thuật cơ sở   20  365  200  132  33  

MH 07 Điện kỹ thuật  3  45  31  10  4  

MH 08 Cơ kỹ thuật    3  60  38  17  5  

MH 09 Vật liệu cơ khí  3  45  33  8  4  



MH 10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật   3  45  32  9  4  

MH 11 Vẽ kỹ thuật  3  60  36  17  7  

MH 12 An toàn lao động và bảo hộ lao động  2  30  20  6  4  

MĐ 13 Thực hành nguội cơ bản  2  40  7  31  2  

MĐ 14 Thực hành hàn cơ bản  1  40  3  34  3  

II.2 Các mô đun, môn học chuyên môn nghề  70  1975  336  1559  80  

MĐ 15 Thực hành điện tử cơ bản  3  75  24  47  4  

MĐ 16 Lắp đặt, sửa chữa khí cụ điện hạ thế thông dụng   4  105  24  73  8  

MĐ 17 Lắp đặt hệ thống cung cấp điện  4  105  24  71  10  

MĐ 18 Bảo dưỡng, sửa chữa máy biến áp cỡ nhỏ  3  60  20  38  2  

MĐ 19 Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ không đồng bộ  7  180  30  145  5  

MĐ 20 Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ điện vạn năng  6  150  33  108  9  

MĐ 21 Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong  6  150  35  110  5  

MĐ 22 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu  2  60  10  47  3  

MĐ 23 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện máy kéo I  2  60  14  43  3  

MĐ 24 
Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực máy 

kéo  
2  60  10  47  3  

MĐ 25 
Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống di chuyển máy 

kéo  
2  45  10  30  5  

MĐ 26 
Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều khiển máy 

kéo  
3  60  15  40  5  

MĐ 27 Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nâng hạ thủy lực  4  90  15  70  5  

MĐ 28 
Bảo dưỡng, vận hành máy canh tác thông dụng 

I  
3  75  12  58  5  

MĐ 29 Bảo dưỡng, vận hành máy chăm sóc cây trồng  2  60  12  44  4  

MĐ 30 Bảo dưỡng, sửa chữa xe gắn máy  5  120  30  86  4  

MĐ 31 Thực tập sản xuất  12  520  18  502    

 Tổng cộng  100  2550  642  1778  130  

 


