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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Проектування та дослідження технічних систем в рослинництві 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Проектування та дослідження технічних систем в 

рослинництві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

використання навичок щодо знання критеріїв 

оцінки технічного рішення та використання 

методів пошуку оптимального технічного 

(технологічного) рішення для основних видів 

машин та обладнання для галузі рослинництва 

агропромислового комплексу країни, 

класифікацію методів проектування, способів 

пошуку нових технічних та технологічних рішень, 

основних шляхів розрахунку конструкційно-

технологічних параметрів та режимів роботи 

сільськогосподарських машин та знарядь для 

виконання агротехнічних операцій у рослинництві 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, лабораторне заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне 

завдання). 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
третій, доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
133 «Галузеве машинобудування» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

повинен знати: методику синтезу технічної 

(технологічної) системи; сутність традиційних та 

нових методів проектування; методику вибору 

стратегії проектування технічних (технологічних) 

систем в рослинництві; особливості виникнення 

технічних та фізичних суперечностей та шляхи їх 

усунення; методику системної оцінки технічної 

системи 

Викладач Медведський Олександр Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 
процесів, машин і обладнання в агроінженерії 

 

Результати навчання (уміння та навички): вести пошук інформації до проектних 

рішень; визначати потребу та формулювати мету та задачі проектування; складати і 

реалізовувати структуру проекту технічної системи; вибирати оптимальний фізичний 



принцип дії до реалізації функції технічної системи; визначатись з раціональним технічним 

рішенням для оптимального рішення за вибраним фізичним принципом дії; виконувати 

параметричний синтез технічного рішення; вибирати критерії оцінки технічного рішення; 

використовувати методи оптимального технічного (технологічного) рішення. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Основні терміни та визначення оптимального проектування технологічних 

систем у рослинництві. 

Тема 2. Характерні особливості оптимального проектування у рослинництві. 

Тема 3. Етапи проектування при розробці нових машин та модернізації діючого 

обладнання. 

Тема 4. Основні принципи проектування: технічні, економічні, соціальні, екологічні. 

Тема 5. Методологія пошуку нових технічних рішень. 

Тема 6. Методологія створення нових технічних та технологічних систем. 

Тема 7. Відповідність вимогам технологічності при проектуванні нових машин. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

поточний контроль, тестування, оцінка за виконання ІНДЗ, залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Проектування та дослідження технічних систем в тваринництві 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Проектування та дослідження технічних систем в 

тваринництві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

використання навичок щодо знання критеріїв 

оцінки технічного рішення та використання 

методів пошуку оптимального технічного 

(технологічного) рішення для основних видів 

машин та обладнання для галузі тваринництва 

агропромислового комплексу країни, 

класифікацію методів проектування, способів 

пошуку нових технічних та технологічних 

рішень, основних шляхів розрахунку 

конструкційно-технологічних параметрів та 

режимів роботи машин та обладнання для 

механізації та автоматизації технологічних 

процесів у тваринництві 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, лабораторне заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне 

завдання). 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
третій, доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
133 «Галузеве машинобудування» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

повинен знати: методику синтезу технічної 

(технологічної) системи; сутність традиційних та 

нових методів проектування; методику вибору 

стратегії проектування технічних 

(технологічних) систем в тваринництві; 

особливості виникнення технічних та фізичних 

суперечностей та шляхи їх усунення; методику 

системної оцінки технічної системи 

Викладач Медведський Олександр Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 
процесів, машин і обладнання в агроінженерії 

 

Результати навчання (уміння та навички): вести пошук інформації до проектних 

рішень; визначати потребу та формулювати мету та задачі проектування; складати і 

реалізовувати структуру проекту технічної системи; вибирати оптимальний фізичний 

принцип дії до реалізації функції технічної системи; визначатись з раціональним технічним 



рішенням для оптимального рішення за вибраним фізичним принципом дії; виконувати 

параметричний синтез технічного рішення; вибирати критерії оцінки технічного рішення; 

використовувати методи оптимального технічного (технологічного) рішення. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Тема 1. Основні положення про методологію оптимального проектування в 

тваринництві. 

Тема 2. Характерні особливості оптимального проектування у тваринництві. 

Тема 3. Етапи проектування при розробці нових машин та модернізації діючого 

обладнання. 

Тема 4. Основні принципи проектування: технічні, економічні, соціальні, екологічні. 

Тема 5. Методологія пошуку нових технічних рішень. 

Тема 6. Методологія створення нових технічних та технологічних систем. 

Тема 7. Відповідність вимогам технологічності при проектуванні нових машин. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

поточний контроль, тестування, оцінка за виконання ІНДЗ, залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Проектування та дослідження технічних систем в переробній галузі 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Проектування та дослідження технічних систем в 

переробній галузі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

використання навичок щодо знання критеріїв 

оцінки технічного рішення та використання 

методів пошуку оптимального технічного 

(технологічного) рішення для основних видів 

машин та обладнання для галузі рослинництва 

агропромислового комплексу країни, 

класифікацію методів проектування, способів 

пошуку нових технічних та технологічних 

рішень, основних шляхів розрахунку 

конструкційно-технологічних параметрів та 

режимів роботи машин переробної галузі 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, лабораторне заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне 

завдання). 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
третій, доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
133 «Галузеве машинобудування» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

повинен знати:  

 законодавчі та нормативні документи з 

організації та проведення наукових досліджень; 

 концепції організації наукових досліджень 

у державі та на виробництві; 

 основні міжнародні документи з 

організації наукових досліджень; 

 методи і засоби забезпечення 

достовірності наукових досліджень. 

Викладач Грабар Іван Григорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 
процесів, машин і обладнання в агроінженерії 

 

Результати навчання (уміння та навички). 

Знання та розуміння методів наукових досліджень. Володіння спеціальними 

розділами статистичних методів та теорії ймовірності 

Створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути 

визнана на національному та міжнародному рівнях. Брати участь у наукових дискусіях на 



міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію на конференціях, семінарах та 

форумах. 

Формулювати мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

Змістовний модуль 1. Основи організації експериментальних досліджень 

Тема 1. Вступ. Основні поняття експериментальних досліджень.  

Роль експерименту в розвитку науки.  Інформаційні технології в експериментальних 

дослідженнях 

Тема 2.   Методи експериментальних досліджень.  

Достовірність результатів. Технології АРДУІНО в автоматизації експериментальних 

досліджень 

Тема  3. Методологія дослідження надшвидких і надповільних процесів.  

Масштабування часу. Експериментальне дослідження краш-тестів та процесів 

повзучості деталей машин. Мистецтво апроксимації результатів експерименту.  

Тема 4. Прискорені методи прогнозування показників міцності, надійності та ресурсу 

нової техніки.  

Узагальнена універсальна діаграма проф.Грабара (УУДПГ-1)  

Змістовий модуль 2. Експериментальні дослідження динамічних процесів в с/г 

машинах 

Тема 5. Датчики та прилади в експериментальних дослідженнях.  

Тензометрія. Надчутливі перколяційно-фрактальні датчики проф.Грабара – будова, 

конструювання, принцип дії. Термометрія. Динамометрія. Випробувальні машини на 

статичну та втомну міцність.. 

Тема 6.  Експериментальні дослідження напруг, сил та моментів.  

Динамометр-тахометр-ваттметр проф.Грабара. Діагностування та експертиза причин 

відмов та руйнувань елементів с/г машин 

Тема 7.  Експериментальні дослідження температур в робочих процесах.  

Контактні і без контактні методи. Термометри, термопари, пірометри. ІТ-реєстрація 

температурних полів. 

Тема 8. Експериментальні дослідження кінематичних параметрів (переміщень, 

швидкостей, прискорень) сучасних машин. 

Вимірювання кінематичних параметрів точки та твердого тіла. Плани переміщень, 

швидкостей та прискорень. Швидкісні відео-методи. Розкадровка відеозображень. 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

поточний контроль, тестування, оцінка за виконання ІНДЗ, залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Експериментальні методи в наукових дослідженнях 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Експериментальні методи в наукових 

дослідженнях 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Комплексність та системний підхід до 

проведення наукових досліджень на рівні 

доктора філософії. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних наукових джерел. 

Здатність працювати з різними джерелами 

інформації, аналізувати та синтезувати її, 

виявляти не вирішені раніше задачі 

(проблеми) або їх частини, формулювати 

наукові гіпотези. 

Здатність генерувати нові науково-

теоретичні та практично спрямовані ідеї 

(креативність). Володіння мистецтвом 

виявлення та встановлення закономірностей 

в наукових дослідженнях.  

Володіння сучасними методами організації 

та проведення експериментальних 

досліджень механічних систем, вміння 

кількісного виміру режимів та умов 

силового та температурного  їх 

навантаження як в стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. Вміння 

користуватись сучасними системами збору, 

реєстрації, обробки та збереження 

експериментальної інформації про режими 

роботи дослідних та серійних зразків машин 

в лабораторних та польових умовах. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, лабораторне заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (індивідуальне навчально-

дослідне завдання). 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
третій, доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
133 «Галузеве машинобудування» 

Терміни вивчення дисципліни 
(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

повинен знати: методику синтезу технічної 

(технологічної) системи; сутність 

традиційних та нових методів 



проектування; методику вибору стратегії 

проектування технічних (технологічних) 

систем в рослинництві; особливості 

виникнення технічних та фізичних 

суперечностей та шляхи їх усунення; 

методику системної оцінки технічної 

системи 

Викладач Грабар Іван Григорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 
процесів, машин і обладнання в 

агроінженерії 

 

Результати навчання (уміння та навички): знання та розуміння методів наукових 

досліджень. Володіння спеціальними розділами статистичних методів та теорії ймовірності 

Створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути 

визнана на національному та міжнародному рівнях. Брати участь у наукових дискусіях на 

міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію на конференціях, семінарах та 

форумах. 

Формулювати мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження.. 

 

Змістовний модуль 1. Основи організації експериментальних досліджень 

Тема 1. Вступ. Основні поняття експериментальних досліджень.  

Роль експерименту в розвитку науки.  Інформаційні технології в експериментальних 

дослідженнях 

Тема 2.   Методи експериментальних досліджень.  

Достовірність результатів. Технології АРДУІНО в автоматизації експериментальних 

досліджень 

Тема  3. Методологія дослідження надшвидких і надповільних процесів.  

Масштабування часу. Експериментальне дослідження краш-тестів та процесів повзучості 

деталей машин. Мистецтво апроксимації результатів експерименту.  

Тема 4. Прискорені методи прогнозування показників міцності, надійності та ресурсу нової 

техніки.  

Узагальнена універсальна діаграма проф.Грабара (УУДПГ-1)  

Змістовий модуль 2. Експериментальні дослідження динамічних процесів в с/г машинах 

Тема 5. Датчики та прилади в експериментальних дослідженнях.  

Тензометрія. Надчутливі перколяційно-фрактальні датчики проф.Грабара – будова, 

конструювання, принцип дії. Термометрія. Динамометрія. Випробувальні машини на 

статичну та втомну міцність.. 

Тема 6.  Експериментальні дослідження напруг, сил та моментів.  

Динамометр-тахометр-ваттметр проф.Грабара. Діагностування та експертиза причин 

відмов та руйнувань елементів с/г машин 

Тема 7.  Експериментальні дослідження температур в робочих процесах.  

Контактні і без контактні методи. Термометри, термопари, пірометри. ІТ-реєстрація 

температурних полів. 

Тема 8. Експериментальні дослідження кінематичних параметрів (переміщень, швидкостей, 

прискорень) сучасних машин. 

Вимірювання кінематичних параметрів точки та твердого тіла. Плани переміщень, 

швидкостей та прискорень. Швидкісні відео-методи. Розкадровка відеозображень. 

Результати оцінювання (форми, критерії): залік. 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Сучасні методи дослідження крайових задач 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Сучасні методи дослідження крайових задач 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Володіння сучасними методами організації та 

проведення експериментальних досліджень 

механічних систем, вміння кількісного виміру 

режимів та умов силового та температурного  їх 

навантаження як в стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. Вміння 

користуватись сучасними системами збору, 

реєстрації, обробки та збереження 

експериментальної інформації про режими 

роботи дослідних та серійних зразків машин в 

лабораторних та польових умовах. 

Комплексність у виявленні, постановці та 

вирішенні наукових задач та проблем у галузі 

механічної інженерії.Здатність брати участь у 

критичному діалозі. Здатність брати участь у 

наукових дискусіях на міжнародному рівні, 

відстоювати свою власну позицію. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні, семінар 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

133 «Галузеве машинобудування» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 курс, III семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Курс вищої математики, диференціальні 

рівняння,  лінійна алгебра 

Викладач Журавльов Валерій Пилипович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Вищої та прикладної математики 

 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Знання та розуміння теорії та методології системного аналізу, знання та розуміння 

етапів реалізації системного підходу при дослідженні процесів та явищ у механічній 

інженерії. 

Знання та розуміння методів наукових досліджень. Глибока фундаментальна 

підготовка в галузі сучасної математики, теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії 

машин і механізмів, деталей машин, конструювання машин, володіння нарисною 



геометрією та кресленням на рівні вище програми інженерних спеціальностей 

університету. Володіння спеціальними розділами статистичних методів та теорії 

ймовірності. 

Виявляти та вирішувати наукові задачі та проблеми у галузі галузевого 

машинобудуванн. Формулювати мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження. Формувати 

структуру дисертаційного дослідження та рубрикацію його змістовного наповнення, а 

також представляти власні результати на розгляд колег. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)  

Сучасні методи дослідження та розв’язку систем лінійних алебраїчних рівнянь. 

Узагальнено-обернені, псевдообернені матриці, їх властивості та зв’язок з проекторами, 

необхідні та достатні умови існування розв’язків систем неоднорідних лінійних 

алгебраїчних рівнянь, єдиність та всюдирозв’язність алгебраїчних систем. 

Системи звичайних диференціальних рівнянь. Фундаментальні матриці лінійних 

однорідних систем звичайних диференціальних рівнянь, матриця Коші, загальний розв’язок 

задачі Коші для лінійних неоднорідних систем звичайних диференціальних рівнянь 

Лінійні крайові задачі для систем звичайних диференціальних рівнянь. Поняття 

крайової задачі, крайові умови, періодичні крайові задачі, інші види крайових задач та способи 

їх задання. 

Фредгольмові лінійні крайові задачі, формула для побудови єдиного розв’язку, функція 

Гріна напіводнорідної лінійної крайової задачі, не всюди розв’язні фредгольмові крайові 

задачі. 

Нетерові лінійні крайові задачі , умови існування та формула загального розв’язку, 

узагальнена функція Гріна напіводнорідної лінійної нетерової крайової задачі, умови єдиності 

розв’язку нетерової крайової задачі, умови всюди розв’язності нетерової крайової задачі. 

Слабконелінійні крайові задачі для систем звичайних диференціальних рівнянь.  

Поняття слабконелінійної крайової задачі, породжуюча крайова задача,  необхідна умова 

існування єдиного розв’язку та ітераційний алгоритм його побудови. 

Критичний випадок першого порядку, необхідна умова існування розв’язків, рівняння для 

породжуючих констант, достатні умови існування єдиного та хоча б одного розв’язків, збіжні 

ітераційні алгоритми для їх побудови. 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): залік. 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Математичне моделювання та планування експерименту 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Математичне моделювання та планування 

експерименту 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Володіння сучасними методами організації та 

проведення експериментальних досліджень 

механічних систем, вміння кількісного виміру 

режимів та умов силового та температурного  їх 

навантаження як в стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. Вміння користуватись 

сучасними системами збору, реєстрації, обробки та 

збереження експериментальної інформації про 

режими роботи дослідних та серійних зразків 

машин в лабораторних та польових умовах. 

Комплексність у виявленні, постановці та 

вирішенні наукових задач та проблем у галузі 

механічної інженерії.Здатність брати участь у 

критичному діалозі. Здатність брати участь у 

наукових дискусіях на міжнародному рівні, 

відстоювати свою власну позицію. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

  Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 Лекції, лабораторні, семінар 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

133 «Галузеве машинобудування» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 курс, III семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Курс вищої математики, диференціальні рівняння,  

лінійна алгебра 

Викладач Журавльов Валерій Пилипович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Вищої та прикладної математики 

Результати навчання (уміння та навички):  

Знання та розуміння теорії та методології системного аналізу, знання та розуміння 

етапів реалізації системного підходу при дослідженні процесів та явищ у механічній 

інженерії. 

Знання та розуміння методів наукових досліджень. Володіння спеціальними 

розділами статистичних методів та теорії ймовірності. 

Виявляти та вирішувати наукові задачі та проблеми у галузі галузевого 

машинобудуванн. 

Результати оцінювання (форми, критерії): залік.  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Оцінка впливу на довкілля технічних систем 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Оцінка впливу на довкілля технічних 

систем 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Комплексність та системний підхід до 

проведення наукових досліджень на рівні 

доктора філософії. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних наукових джерел. 

Здатність працювати з різними джерелами 

інформації, аналізувати та синтезувати її, 

виявляти не вирішені раніше задачі 

(проблеми) або їх частини, формулювати 

наукові гіпотези. 

Здатність бути критичним та 

самокритичним. Здатність критично 

сприймати та аналізувати чужі думки й 

ідеї, шукати власні шляхи вирішення 

проблеми, рецензувати наукові публікації 

та автореферати, здійснювати критичний 

аналіз власних матеріалів. 

Здатність генерувати нові науково-

теоретичні та практично спрямовані ідеї 

(креативність). Володіння мистецтвом 

виявлення та встановлення 

закономірностей в наукових дослідженнях.  

Володіння сучасними методами організації 

та проведення експериментальних 

досліджень механічних систем, вміння 

кількісного виміру режимів та умов 

силового та температурного  їх 

навантаження як в стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. Вміння 

користуватись сучасними системами збору, 

реєстрації, обробки та збереження 

експериментальної інформації про режими 

роботи дослідних та серійних зразків 

машин в лабораторних та польових умовах. 

Здатність до підприємництва та прояву 

ініціативи щодо впровадження у 

виробництво результатів дисертаційного 

дослідження. 

Вміння самостійно аналізувати складні 

процеси, навички конструювання, 

виготовлення та налагодження дослідних 

зразків патентних рішень. 



Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

1. Вербальні – лекції з використанням 

засобів для наочної демонстрації окремих 

питань теоретичної частини курсу. 

2. Лабораторні заняття, домашні 

завдання, проведення усного опитування. 

3. Перевірка і оцінювання знань – 

контрольні письмові опитування по темах, 

модульні контрольні роботи, розрахунково-

графічні роботи. 

 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

133 - Галузеве иашинобудування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Перелік дисциплін, які мають бути 

вивчені раніше: Філософія науки, Фахова 

іноземна мова, Моделювання систем. 

Методологія та технологія наукових 

досліджень 

Викладач Професор - Б.А.Шелудченко 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Механіки та інженерії агроекосистем 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

повинен знати: 

− етапи циклу задоволення потреб при створенні господарських об’єктів; 

− стадії розроблення та проектування техногенних об’єктів та технічних систем; 

− основні положення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

− значення та місце проекту ОВД (оцінка впливу на довкілля), як складової частини робочого 

проекту на створення об’єктів виробничої інфраструктури, техногенних об’єктів та 

технічних систем; 

повинен вміти: 

− визначити найважливіші чинники проектних об’єктів та систем; 

− вміти сформулювати мету проекту;  

− організувати та самостійно провести експериментальне дослідження; 

− виявити та встановити закономірність розвитку процесу чи явища, що досліджується; 

− організувати проведення  експериментальних досліджень в режимі автоматизованої 

реєстрації, з максимальним використанням досягнень ІТ,  а також узагальнити та 

оформити результати досліджень. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань)………………………………….. 

Тема 1. Етапи повного циклу задоволення потреб та стадії розроблення та 

проектування об’єктів природно-техногенних геоекосистем 

Тема 2. Основні положення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

Тема 3. Зміст та суб’єкти та сфери застосування оцінки впливу на довкілля 

Тема 4. Визначення категорії небезпечності об’єктів господарської діяльності 



Тема 5. Визначення топології санітарно-захисних зон підприємств та об’єктів 

агропромислового виробництва 

Тема 6. Нормування безпечних концентрацій скидів шкідливих речовин з об’єктів 

агропромислового виробництва 

Тема 7. Поводження з твердими відходами. Принципи лімітування розміщення 

твердих відходів. Загальні правила утилізації твердих відходів, полігони для їх розміщення 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Аанліз типової проектної документації: технічне завдання, ескізний проект, технічний 

проект, елементи робочого проекту 

2 Аналіз основних положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

3 Аналіз суб’єкти та сфери застосування оцінки впливу на довкілля 

4 Встановити категорію небезпечності господарського об’єкту агропромислового 

виробництва за результатами балансового розрахунку обсягів викидів шкідливих 

речовин 

5 Визначити розміри санітарно-захисної зони господарського об’єкту агропромислового 

виробництва 

6 Розрахувати обсяги розбавлення скидів господарського об’єкту агропромислового 

виробництва для приведення їх до нормованих значень 

7 Розрахувати ліміт на розміщення твердих відходів господарського об’єкту 

агропромислового виробництва для конкретних умов відповідного полігону 

8 Експериментально дослідити потужність теплових втрат методом побудови динамічної 

діаграми «нагрів коліброваним теплогенератором» - «охолодження» в заданому діапазоні 

температур 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Поточна перевірка знань на підставі проведення контрольних письмових опитувань 

по індивідуальним завданням; перевірка виконання домашніх завдань, модульних 

контрольних робіт, захист індивідуального-науково-дослідного завдання, підсумковий 

контроль знань (залік). 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Біоенергетичні комплекси та системи 

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Біоенергетичні комплекси та системи 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Володіння сучасними методами організації та 

проведення експериментальних досліджень 

механічних систем, вміння кількісного виміру 

режимів та умов силового та температурного  

їх навантаження як в стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. Вміння 

користуватись сучасними системами збору, 

реєстрації, обробки та збереження 

експериментальної інформації про режими 

роботи дослідних та серійних зразків машин в 

лабораторних та польових умовах. 

Здатність до судження про нетрадиційні та 

відновлювані джерела енергії, питомі та 

кількісні енергетичні характеристики та про 

розподіл їх енергетичного потенціалу в світі та 

в Україні, переваги та недоліки їх 

використання, а також роль нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії в житті людини 

та в функціонуванні аграрного та промислового 

виробництва. 

Вміння самостійно аналізувати складні 

процеси, навички конструювання, 

виготовлення та налагодження дослідних 

зразків патентних рішень. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

1. Вербальні – лекції з використанням 

засобів для наочної демонстрації окремих 

питань теоретичної частини курсу. 

2. Лабораторні заняття, домашні завдання, 

проведення усного опитування. 

3. Перевірка і оцінювання знань – 

контрольні письмові опитування по темах, 

модульні контрольні роботи, розрахунково-

графічні роботи. 

 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

133 - Галузеве иашинобудування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 



Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені 

раніше: Філософія науки, Фахова іноземна мова, 

Моделювання систем. Методологія та 

технологія наукових досліджень 

Викладач Д.т.н. – Ярош Я.Д. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Електрифікації, автоматизації виробництва та 

інженерної екології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Знання коренів енергетичної проблеми та підходи до її розв’язання; види, джерела та 

фізичні основи функціонування об’єктів відновлюваної енергетики в аграрному 

виробництві; особливостей розрахунку та конструювання основних параметрів 

установок та агрегатів біоенергетичних систем в аграрному виробництві; особливості 

енергозбереження із використанням відновлюваної енергетики. 

Виявляти та вирішувати наукові задачі та проблеми у галузі галузевого машинобудуванн. 

Формулювати мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження. Формувати структуру 

дисертаційного дослідження та рубрикацію його змістовного наповнення, а також 

представляти власні результати на розгляд колег. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань)………………………………….. 

Змістовий модуль 1. Основи виробництва рідких біопалив 

Тема 1. Біоенергетичні системи в аграрному виробництві. основні поняття, терміни і 

визначення 

Тема 2. Основи виробництва та використання дизельного біопалива 

Тема 3. Основи виробництва та використання біоетанолу 

Змістовий модуль 2. Основи виробництва газоподібних та твердих біопалив 

Тема 4. Основи виробництва біогазу 

Тема 5. Використання біогазу  

Тема 6. Використання біогазу для отримання електроенергії 

Тема 7. Виробництво і використання генераторного газу із соломи 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Визначити обсяг соломи, яку можна використати для теплових потреб 

2 Визначити параметри виробництва дизельного біопалива 

3 Визначити параметри системи двохсупеневого підігріву дизельного біопалива 

4 Визначити параметри виробництва біоетанола 

5 Розрахувати основні технологічні параметри біогазової установки для зброджування 

гною 

6 Визначити собівартість виробництва біометану при анаеробному зброджуванні гноївки 

скотарських та свинарських ферм 

7 Визначити собівартість виробництва електроенергії на основі генераторного газу 

8 Розрахувати основні технологічні параметри газогенератора на соломі 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Поточна перевірка знань на підставі проведення контрольних письмових опитувань 

по індивідуальним завданням; перевірка виконання домашніх завдань, модульних 

контрольних робіт, захист індивідуального-науково-дослідного завдання, підсумковий 

контроль знань (залік).  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Технічний сервіс інженерних систем 
(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технічний сервіс інженерних систем 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність розв’язувати складні завдання і 

проблеми галузевого машинобудування, що 

передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

лекції, практичне заняття, самостійна робота, 

ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне 

завдання). 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

третій, доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

133 «Галузеве машинобудування» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Володіти прикладними програмами, методи 

конструювання  технічних систем ; сутність 

традиційних та нових методів проектування 

технологічних систем ; організаційні та 

технологічні методи технічного 

обслуговування та ремонту машин та 

обладнання; особливості виникнення 

технічних та фізичних суперечностей та 

шляхи їх усунення; методику системної 

оцінки технічної системи 

Викладач Савченко Василь Миколайович 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Машиновикористання та сервісу 

технологічних систем 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Оцінювати, контролювати та керувати технологічними процесами виготовлення, 

випробування, технічного сервісу та ремонту машин за допомогою технічних засобів 

автоматизації та систем керування. 

Аналізувати та систематизувати інформацію щодо шляхів удосконалення існуючих і 

розроблення нових технологій, корегувати і розробляти та/або впроваджувати нові 

стандарти на машинобудівну продукцію.  

Знати класифікацію, принципи побудови і функціонування машин і обладнання 

галузевого машинобудування. Вибирати та застосовувати для реконструкції, технічного 

переоснащення або будівництва підприємств сучасне обладнання, інформаційно-

комунікаційні технології, системи автоматизованого проектування та програмного  



Застосовувати знання для розв’язання задач аналізу та синтезу у сфері технічного сервісу.  

Системно осмислювати та застосовувати творчі здібності до формування принципово 

нових ідей у технічному сервісі машин та обладнання. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Вступ. Сучасні проблеми забезпечення роботоздатного стану машин та 

обладнання. 

Тема 2:  Експлуатаційна надійність машин 

Тема 3:  Забезпечення надійності машин в експлуатаційних умовах . 

Тема 4:  Технічне діагностування систем та механізмів машин. 

Тема 5:  Тенденції розвитку діагностування та процесів технічного обслуговування . 

Тема 6:  Значення прогнозування в системі технічного обслуговування машин. Основні 

завдання прогнозування  

Тема 7: Метод лінійного прогнозування. Прогнозування за результатами двох 

діагностувань та прогнозування за допустимими значеннями параметрів  

Тема 8:  Автоматизація прогнозування  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

   поточний контроль, тестування, оцінка за виконання ІНДЗ, залік. 

  



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Космічні системи в агровиробництві  

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Космічні системи в агровиробництві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Глибоке володіння сучасними методами 

організації та проведення наукових досліджень в 

галузі механічної інженерії на основі сучасної 

математики (лінійна алгебра, векторний та 

тензорний аналіз, похідні та інтеграли, лінійні та 

нелінійні диференціальні рівняння та їх розв'язки), 

механіки (аналіз статичних систем, володіння 

кінематичним аналізом складних систем, 

динамічний аналіз, розрахунки на міцність при 

статичному та динамічному навантаженні. 

Володіння сучасними методами організації та 

проведення експериментальних досліджень 

механічних систем, вміння кількісного виміру 

режимів та умов силового та температурного  їх 

навантаження як в стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. Вміння користуватись 

сучасними системами збору, реєстрації, обробки та 

збереження експериментальної інформації про 

режими роботи дослідних та серійних зразків 

машин в лабораторних та польових умовах. 

Вміння самостійно аналізувати складні процеси, 

навички конструювання, виготовлення та 

налагодження дослідних зразків патентних 

рішень. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

1. Вербальні – лекції з використанням 

засобів для наочної демонстрації окремих питань 

теоретичної частини курсу. 

2. Лабораторні заняття, домашні завдання, 

проведення усного опитування. 

3. Перевірка і оцінювання знань – 

контрольні письмові опитування по темах, 

модульні контрольні роботи, розрахунково-

графічні роботи. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

133 - Галузеве машинобудування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 



Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені 

раніше: Філософія науки, Фахова іноземна мова, 

Моделювання систем. Методологія та технологія 

наукових досліджень 

Викладач Кухарець Савелій Миколайович 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра механіки та інженерії агроекосистем 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних. 

Застосовувати сучасні дослідницькі технології та методи досліджень у галузевому 

машинобудуванні. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань)………………………………….. 

Змістовий модуль 1. Дистанційне зондування землі у сільському господарстві 

Тема 1. Сучасні космічні системи дистанційного зондування Землі. 

Тема 2. Якісний і кількісний аналіз матеріалів космічної зйомки 

Тема 3. Визначення оптимальних характеристик матеріалів космічної зйомки в 

залежності від розв'язуваної задачі 

Тема 4. Застосування дистанційного зондування Землі у рослинництві. 

Змістовий модуль 2. Супутникова навігація в агровиробництві 

Тема 5. Типи супутникових навігацій різних марок 

Тема 6. Точність і контроль виконання робіт. 

Тема 7. Облік і удосконалення витрат на роботу сільськогосподарської техніки. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Визначити і спрогнозувати врожайність зернових за допомогою ДЗЗ 

2 Визначити і спрогнозувати вплив шкідників на врожайність посівів за допомогою ДЗЗ 

3 Визначити стан  посівів навесні за допомогою ДЗЗ 

4 Визначити параметри контролю руху техніки з використанням GPS 

5 Розрахувати оптимальний маршрут роботи сільськогосподарської техніки з 

використанням GPS 

6 Визначити оптимальні витрати палива при роботі техніки з використанням GPS 

  

  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Поточна перевірка знань на підставі проведення контрольних письмових опитувань 

по індивідуальним завданням; перевірка виконання домашніх завдань, модульних 

контрольних робіт, захист індивідуального-науково-дослідного завдання, підсумковий 

контроль знань (залік). 

 

  



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Комп’ютерні технології проектування технічних систем  

(назва дисципліни) 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Комп’ютерні технології проектування технічних 

систем 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Комплексність у володінні інформацією щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку світової і 

вітчизняної машинобудівної та аграрної науки. 

Володіння сучасними методами організації та 

проведення експериментальних досліджень 

механічних систем, вміння кількісного виміру 

режимів та умов силового та температурного  їх 

навантаження як в стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. Вміння 

користуватись сучасними системами збору, 

реєстрації, обробки та збереження 

експериментальної інформації про режими 

роботи дослідних та серійних зразків машин в 

лабораторних та польових умовах. 

Вміння самостійно аналізувати складні процеси, 

навички конструювання, виготовлення та 

налагодження дослідних зразків патентних 

рішень. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

1. Вербальні – лекції з використанням 

засобів для наочної демонстрації окремих питань 

теоретичної частини курсу. 

2. Лабораторні заняття, домашні завдання. 

3. Перевірка і оцінювання знань – 

контрольні письмові опитування по темах, 

модульні контрольні роботи, розрахунково-

графічні роботи. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

133 - Галузеве машинобудування 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені 

раніше: Філософія науки, Опір матеріалів, Теорія 

машин і механізмів, Деталі машин, Фахова 

іноземна мова, Моделювання систем, 

Методологія та технологія наукових досліджень. 

 

Викладач Кухарець Савелій Миколайович 



Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра механіки та інженерії агроекосистем 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних. 

Знання та розуміння методів наукових досліджень. Глибока фундаментальна підготовка 

в галузі сучасної математики, теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії машин і 

механізмів, деталей машин, конструювання машин, володіння нарисною геометрією та 

кресленням на рівні вище програми інженерних спеціальностей університету. 

Володіння спеціальними розділами статистичних методів та теорії ймовірності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних 

завдань)………………………………….. 

Змістовий модуль 1. Автоматизоване проектування в системах „КОМПАС – 

3D“ та „SOLIDWORKS“ 

Тема 1. Поняття автоматизованого проектування.. 

Тема 2. Використання САПР „КОМПАС – 3D. 

Тема 3. Використання САПР „SOLIDWORKS“. 

Тема 4. Особливості створення складальних креслень за допомогою САПР. 

Змістовий модуль 2. Тривимірне моделювання за допомогою комп’ютерних 

технологій. 

Тема 5. Геометричне і параметричне моделювання. 

Тема 6. Технології віртуальної реальності в комп’терних технологіях. 

Тема 7. Застосування CALS-технологій при проектуванні технічних систем. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Оптимізація структур баз даних, що використовуються при конструкторсько- 

технологічній підготовці виробництва 

2 Класифікація систем автоматизованого проектування і систем підтримки життєвого 

циклу виробів за функціональною ознакою 

3 Особливості формування життєвого циклу на основі CALS-технології 

4 Інструменти управління життєвим циклом товарів і послуг в контексті єдиного 

інформаційного простору 

5 Інтеграція систем автоматизованого проектування - основа створення єдиного 

інформаційного простору підприємства 

6 Умови вибору засобів автоматизованого проектування виробів в машинобудуванні 

  

  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Поточна перевірка знань на підставі проведення контрольних письмових опитувань 

по індивідуальним завданням; перевірка виконання домашніх завдань, модульних 

контрольних робіт, захист індивідуального-науково-дослідного завдання, підсумковий 

контроль знань (залік). 


