
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23843 Агроінженерія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 208 Агроінженерія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23843

Назва ОП Агроінженерія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 208 Агроінженерія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра процесів, машин та обладнання в агроінженерії

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедри іноземних мов, машиновикористання  та сервісу технологічних 
систем, правознавства, механіки та інженерії агроекосистем, вищої та 
прикладної математики

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 134696

ПІБ гаранта ОП Грабар Іван Григорович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

grabar@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-266-18-80

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблена на основі 
Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 208 Агроінженерія (введеного в дію наказом МОНУ №265 від 
10.07.2019 р.) та була затверджена рішенням Вченої ради Житомирського національного агроекологічного 
університету від 24.06.2020 р. № 11. 
Основною метою програми є підготовка фахівців, здатних удосконалювати і розробляти нові механізовані 
енергозберігаючі, екологічно безпечні технології виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування 
сільськогосподарської продукції, а також формування навичок дослідницької та експериментальної роботи в 
сільському господарстві, зокрема, сфері агроінженерії, процесів машин та обладнання.
Об’єктом вивчення освітньо-професійної програми є механізовані технології, технологічні процеси та системи 
машин з виробництва, первинної переробки, зберігання і транспортування с/г продукції; процес ефективного 
використання машин та засобів механізації; методи проведення наукових досліджень в агропромисловому 
виробництві.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 р. № 1565 Житомирському національному 
агроекологічному університету було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 208 
Агроінженерія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. З огляду на численні звернення роботодавців, 
сприятливу кон’юнктуру ринку праці, а також результати опитування студентів суміжних спеціальностей було 
прийнято виважене рішення щодо доцільності запровадження освітньої діяльності за даною спеціальністю за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Обґрунтованість такого рішення підкріплювалася відповідною науково-професійною кваліфікацією професорсько-
викладацького складу кафедри процесів, машин та обладнання в агроінженерії та інших кафедр факультету 
інженерії та енергетики університету, що сприяє забезпеченню високого рівня підготовки бакалаврів і магістрів 
спеціальності 208 Агроінженерія. Матеріально-технічна база ЖНАЕУ (перейменовано в Поліський національний 
університет, наказ МОН України від 03.03.2020 р. № 329 – далі Поліський університет), зокрема, дослідне поле, 
навчально-дослідна ферма, ботанічний сад, лабораторії університету є потужним чинником формування загальних 
та професійних компетентностей магістрів у сфері агроінженерії.
Цілі ОП «Агроінженерія», фахові компетентності, методи та програмні результати навчання узгоджено з цілями та 
місією університету, баченням галузевих стейкхолдерів-роботодавців, зокрема, СФГ «Надія» Черняхівського району 
Житомирської області, ТОВ «Константа-Комбікорм» Житомирського району Житомирської області, ТОВ «Аграрний 
дім-Константа» (м.Житомир), СТОВ ім. «Богдана Хмельницького» Романівського району Житомирської області, 
СТОВ «Старокотельнянське» Андрушівського району Житомирської області, ПСП «Очередько» Андрушівського 
району Житомирської області, а також провідних науково-дослідних установ, в т.ч. Інституту сільського господарства 
Полісся НААН та Інституту ІМЕСХ Національної академії аграрних наук.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 120 85 35 0 0

2 курс 2019 - 2020 120 72 48 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 9060 Агроінженерія

другий (магістерський) рівень 8967 Інженерія в технічному сервісі
23843 Агроінженерія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Агроінженерія 2020.pdf yfKbzgYv2tpoJfg1L+7KXuz2rimzJaiPOJ7UYiuk5Hk=

Освітня програма ОПП Агроінженерія 2019.pdf SIFGKx+kE3mM24sOvFOunJfeJBFE6+uRAYSFnuOM4v
0=

Навчальний план за ОП НП Агроінженерія 2020.pdf xciUlq35areuJzJJJXojgMHiW2k8tpToFHkeTyhNPrk=

Навчальний план за ОП НП Агроінженерія 2019.pdf rVeIPURQAzu+3euqDuygeZ/D7JTII2EDLTHki4M6j6w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгуки стейкхолдерів.pdf PgkGxYwXw6Nz5YEs/HnZLMQUE0aUkfjzhWkU9LyjYV
I=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями освітньо-професійної програми «Агроінженерія» є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, 
умінь та навичок для застосування у професійній діяльності фахівців, здатних удосконалювати і розробляти нові 
механізовані енергозберігаючі, екологічно безпечні технології виробництва, первинної обробки, зберігання та 
транспортування сільськогосподарської продукції засобами теоретичного та практичного навчання.
Унікальністю зазначеної ОП є її міждисциплінарний характер, що проявляється в інтеграції понять, концепцій та 
принципів дисциплін інженерного циклу з метою розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних 
проблем у сферах агроінженерії, формуванні ринкових відносин та психології комунікацій. Так, освітня програма 
«Агроінженерія» має на меті набуття загальних та фахових компетентностей, провідними з яких є здатність 
застосовувати набуті знання з удосконалення і розробки модернізованих індустріальних енергоефективних 
технологій виробництва, обробки та зберігання і перевезення сільськогосподарської продукції.; навички науково 
обґрунтовувати інженерні рішення, міцності та надійності машин аграрного виробництва; здатність інтерпретувати 
та синтезувати дані щодо перспективи розвитку технологічних процесів аграрного виробництва, а також успішне 
ведення аграрного бізнесу в ринкових умовах.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП «Агроінженерія» повною мірою відповідають стратегії Поліського національного університету, викладеній 
у Стратегії розвитку університету [http://znau.edu.ua/images/public_document/ Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf], а 
також Статуті Поліського національного університету 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/Статут%20Житомирського%20національного%20агроекологічного%20
універ ситету.pdf].
Згідно зазначених документів стратегія Поліського національного університету полягає у генеруванні нових знань, 
інноваційних ідей та створення новітніх технологій; підготовці професіоналів, що вміють комплексно поєднувати 
дослідницьку, проєктну та підприємницьку діяльність і забезпечувати позитивні зміни в економіці, екології та 
соціальній сфері держави. Відтак, цілі ОП, пов’язані із формуванням у здобувачів вищої освіти комплексу знань та 
умінь у професійній діяльності у сфері агроінженерії, цілком відповідають баченню та цінностям Поліського 
національного університету щодо підготовки висококваліфікованих фахівців для забезпечення екологічно 
безпечного, соціально відповідального та економічно ефективного розвитку аграрного сектора економіки України
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Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

В процесі постановки цілей та формулювання програмних результатів ОП було виявлено та враховано пропозиції 
здобувачів вищої освіти відповідно до концепції студентоцентрованого підходу. Думки та пропозиції випускників 
попередніх років отримували засобами опитування з подальшим обговоренням на відповідних засіданнях 
випускової кафедри.
На основі опитування здобувачів вищої освіти( ОС бакалавр як майбутніх здобувачів ОС магістр) визначено порядок 
проходження виробничої практики, можливості для апробації дуальної освіти, розширення фахових 
компетентностей в контексті можливостей подальшого працевлаштування, а також участь у міжнародних програмах 
академічної мобільності студентів.
До складу дисциплін зазначеного циклу було внесено «Біотехнологічні системні комплекси аграрного 
виробництва», «Організація, планування та управління якістю виробництва», а також розширено перелік 
підприємств для проходження виробничої практики. 

- роботодавці

В процесі розробки ОП «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти було отримано пропозиції 
потенційних роботодавців у вигляді рецензій-відгуків. З них варто відзначити СФГ «Надія», ТОВ «Константа-
Комбікорм», ТОВ «Аграрний дім-Константа», СТОВ «Старокотельнянське», а також провідних науково-дослідних 
установ, в т.ч. Інституту сільського господарства Полісся НААН та Інституту ІМЕСГ Національної академії аграрних 
наук. З керівництвом та провідними фахівцями зазначених підприємств було обговорено зміст, структуру, загальні 
та фахові компетентності ОП. Вони відзначили важливість практичної підготовки фахівців та необхідність вивчення 
технологій з використанням передових досягнень вирощування та механізованого збирання с.-г. культур. Такі 
рекомендації були враховані шляхом запровадження навчальної дисципліни «Мехатронні системи техніки в АПК», 
а також обґрунтування строків виробничої практики.
ТОВ «Константа-Комбікорм» як провідний стейкхолдер наголосило на важливості механізації переробки 
зернобобових кудьтур як перспективних на внутрішньому та зовнішньому ринках, та, з огляду на це, відзначила 
об’єктивну необхідність вивчення дисципліни «Сервісне обслуговування машин та обладнання».
Представники ТОВ «Аграрний Дім-Константа» наголосили на необхідності викладання за ОП дисциплін, 
пов’язаних з мінімізацією впливу на довкілля. Зважаючи на пропозиції підприємства до навчального плану ОП було 
внесено дисципліну «Оцінка впливу на довкілля технічних систем».

- академічна спільнота

Під час формулювання цілей та програмних результатів ОП проводилися консультації із представниками науково-
дослідних установ та організацій, зокрема, Інституту ІМЕСГ Національної академії аграрних наук України, Інституту 
сільського господарства Полісся НААН України, Житомирської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів 
України». Від зазначених стейкхолдерів було отримано пропозиції у вигляді відгуків на освітню програму. В процесі 
консультацій було узгоджено структуру ОП, програмні результати навчання, а також перелік загальних та фахових 
компетентностей.
Зокрема, позитивним моментом у формуванні структури дисциплін було відзначено важливість вивчення такої 
дисципліни, як «Інноваційні інженерні технології в рослинництві», що забезпечує теоретико-методологічні засади 
формування технології здійснення досліджень у сфері агроінженерії. Також фахівці провідних науково-дослідних 
установ активно долучаються до навчального процесу, зокрема, до проведення науково-практичних конференцій за 
участю ЗВО, керівництва дослідницькою роботою студентів, захисту кваліфікаційних робіт.

- інші стейкхолдери

Побажання інших стейкхолдерів були врахованні при формуванні вибіркової компоненти освітньої програми

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Відповідність цілей та програмних результатів навчання ОП «Агроінженерія» тенденціям розвитку спеціальності та 
ринку праці ґрунтується на результатах моніторингу кон’юнктури зазначеного ринку в Україні та світі. Так, 
програма підготовки магістерського рівня періодично змінються та оновлються з врахуванням актульних завдань та 
викликів сьогодення, які виникають перед агроінженерами щодо розробки та впровадження новітніх технологій 
виробництва сільськогосподарської продукції та модернізації засобів механізації. 
Вищезазначене підкреслює безпосередній взаємозв’язок між цілями ОП та тенденціями розвиту спеціальності та 
ринку праці в частині важливості набуття майбутніми фахівцями знань та умінь для застосування у професійній 
діяльності, спрямованих на інженерне забезпечення отримання високих врожаїв зернових, олійних, плодових та 
овочевих культур, засобами теоретичного та практичного навчання. Крім того, програмні результати навчання 
відображають тісний зв'язок з розвитком спеціальності та ринку праці в частині необхідності для здобувачів вищої 
освіти демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів науково-дослідницької та виробничої діяльності 
в агроінженеріїі (РН2); вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень, моделювання технологічних 
процесів, обґрунтування методології і конкретних методів дослідження (РН7).
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час постановки цілей та програмних результатів ОП «Агроінженерія» було враховано галузевий контекст. Так, 
при розробці дисциплін загальної та професійної підготовки охоплено всі провідні галузі агроінженерії («Сервісне 
обслуговування машин та обладнання», «Методологія та організація наукових досліджень», «Організація, 
планування та управління якістю виробництва», «Використання техніки в АПК», «Інноваційні інженерні технології 
в рослинництві, тваринництві, технічному сервісі», «Проєктування і розрахунок технологічних систем в 
рослинництві, тваринництві, технічному сервісі», «Біотехнічні системні комплекси аграрного виробництва»). 
Водночас було враховано і регіональний контекст в процесі формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП. Більшість прикладів та задач у вказаних дисциплінах пов’язані з регіональними особливостями, 
зокрема, інженерним забезпеченням технологій вирощування та переробки притаманних для зони Полісся культур.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

В процесі розробки ОП «Агроінженерія» було враховано досвід провідних вищих навчальних закладів країни, які 
вже протягом тривалого часу здійснюють підготовку фахівців за аналогічними освітніми програмами другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. Зокрема, доцільно зазначити Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Вінницький 
національний аграрний університет. За результатами вивчення аналогічних освітніх програм представлених вищих 
навчальних закладів був сформований перелік дисциплін, який повною мірою дозволяє досягнути цілей та 
програмних результатів навчання магістрів, зважаючи на кваліфікацію науково-педагогічних працівників, 
матеріально-технічну базу Поліського національного університету та регіональні особливості аграрного 
виробництва. Основна частина програми присвячена вивченню дисциплін циклу професійної підготовки, а в цикл 
загальної підготовки відібрано дисципліни, необхідні для формування базових знань майбутніх фахівців 
(«Обґрунтування інженерних рішень», «Інженерний менеджмент», «Методологія та організація наукових 
досліджень», «Фахова іноземна мова»). Дисципліни варіативної частини в повному обсязі задовільняють вимогам, 
висунутими роботодавцями згідно компетентностей та програмних результатів і відповідають специфіці діяльності 
аграрних підприємств.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 208 Агроінженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти 
затверджено наказом МОН України №965 від 10.07.2019 р. Програмні результати навчання за освітньо-
професійною програмою 208 «Агроінженерія» та її зміст повністю відповідають вимогам вказаного Стандарту та 
рівню вищої освіти.
Забезпечення програмних результатів за ОП 208 «Агроінженерія» досягається основними характеристиками ОП, 
зокрема, її спрямованістю, основними цілями, компетентностями, структурою та наповненням. Так, визначені ОП 
науково-дослідницька та виробнича діяльність майбутніх фахівців у галузі агрінженерії спрямовані на досягнення 
програмних результатів навчання за ОП «Агроінженерія». З метою оволодіння фаховими компетентностями в 
структурі ОП передбачено такі обов’язкові дисципліни, як «Обґрунтування інженерних рішень», «Методологія та 
організація наукових досліджень», «Фахова іноземна мова», «Сервісне обслуговування машин та обладнання», 
«Професійні математичні методи та інформаційні системи», «Мехатронні системи техніки в АПК», «Організація, 
планування та управління якістю виробництва», «Використання техніки в АПК», «Біотехнічні системні комплекси 
аграрного виробництва». Опановування варіативної частини дисциплін професійної та практичної підготовки 
надають можливість ЗВО здійснити більш глибоку підготовку за фахом, сприяють формуванню професійних 
інтересів і практичних навичок відповідно до вимог ринку праці. 
На підставі даних таблиці 3 «Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання» додатків до Звіту про самооцінювання освітньої програми «Агроінженерія» 
доцільно зробити висновки про відповідність програмних результатів навчання вимогам державного Стандарту для 
другого (магістерського) рівня спеціальності 208 Агроінженерія:
– знання (теоретико-методологічні аспекти агроінженерії як науки і виробничої галузі; правові та етичні норми 
оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації перспективних з економічної точки зору виробничих і 
дослідницький проектів; сучасний інструментарій наукових досліджень) – РН1, РН3, РН5, РН6, РН7, РН12;
– уміння (використання методології наукових досліджень у професійній діяльності, самостійно планувати і 
виконувати дослідницькі завдання; використання сучасних методів обробки та аналізу інформації за результатами 
наукових досліджень та інноваційної діяльності; розробки та впровадження інноваційних проектів у відповідній 
галузі) – РН2, РН5, РН6, РН12;
– комунікація (донесення професійних знань та висновків до фахівців та широкого загалу; здійснення 
консультування з питань інноваційних технологій в агроінженерії) – РН4, РН10, РН16;
– відповідальність і автономність (здатність до реалізації наукових та виробничих проектів з урахуванням наявних 
часових та ресурсних обмежень; вибору стратегії ведення наукових досліджень та господарювання у відповідній 
галузі) – РН16, РН12.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Як вказано в п.1.7, Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 208 Агроінженерія другого (магістерського) 
рівня вищої освіти затверджено наказом Міністерством освіти і науки України №965 від 10.07.2019 і програмні 
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результати навчання за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» відповідають вимогам вказаного 
Стандарту.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

66

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітньо-професійної програми «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідає 
предметній області спеціальності, що підкреслюється її метою, предметною областю, орієнтацією, основним 
фокусом, програмними компетентностями та результатами навчання. Так, метою ОП є формування у здобувачів 
вищої освіти комплексу знань, умінь та навиків для застосування у професійній діяльності у галузі агроінженерії 
фахівців, здатних удосконалювати і розробляти нові механізовані енергозберігаючі, екологічно безпечні технології 
виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції засобами 
теоретичного та практичного навчання.
Предметною областю вивчення є поняття, концепції, теорії, що є основою для розробки перспективних технологій, 
машин і засобів механізації в агропромисловому виробництві для отримання максимальних врожаїв високої якості 
та найбільшого економічного ефекту в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, у т.ч. в умовах закритого ґрунту. 
Обов’язкові та вибіркові компоненти освітньо-професійної програми «Агроінженерія» повною мірою відповідають її 
змісту, предметній області та меті та спрямовані на досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів 
навчання.
Теоретичне наповнення обов’язкових та вибіркових компонентів включає теоретико-методологічні засади 
ефективного господарювання у сфері агроінженерії. Зміст таких освітніх компонентів, як «Сервісне обслуговування 
машин та обладнання», «Методологія та організація наукових досліджень», «Організація, планування та управління 
якістю виробництва», «Використання техніки в АПК», «Інноваційні інженерні технології в рослинництві, 
тваринництві, технічному сервісі», «Проєктування і розрахунок технологічних систем в рослинництві, 
тваринництві, технічному сервісі», «Обґрунтування інженерних рішень», «Інженерний менеджмент», «Професійні 
математичні методи та інформаційні системи», «Мехатронні системи техніки в АПК», «Безпека виробничих 
процесів в агроінженерії», «Організація, планування та управління якістю виробництва», «Використання техніки в 
АПК», «Біотехнічні системні комплекси аграрного виробництва» відповідає предметній області освітньо-
професійної програми.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

2.5. Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії? 
коротке поле
Здобувачам вищої освіти надається можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, що регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті, розміщене за 
відповідним посиланням [http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20органі 
зацію%20освітнього%20процесу%20у%20ЖНАЕУ.pdf].
Нині провідним засобом формування індивідуальної освітньої траєкторії є вибіркові навчальні дисципліни, що 
визначаються ОП відповідно до пропозицій роботодавців та вибору студентів, а також концепції підготовки фахівців 
з метою задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 
«Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти складають 44,4% від загального обсягу кредитів (24 
кредитів ЄКТС з 90). Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському 
національному агроекологічному варіативна частина ОП містить цикл дисциплін за вибором університету і цикл 
дисциплін вільного вибору студентів.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Формування персональної освітньої траєкторії включає вільний вибір форми навчання (денна, заочна), вибіркових 
дисциплін та баз практики. Процедура вибору дисциплін індивідуального плану передбачає алгоритм: 1) на основі 
пропозицій всіх стейкхолдерів, за погодженням з гарантом формується перелік дисциплін; 2) випускова кафедра 
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розробляє відповідні робочі програми та/або силабуси та експлікації дисциплін; 3) пропозиції щодо вибіркових 
дисциплін кафедра подає декану факультету; 4) погоджений навчально-методичним відділом перелік дисциплін 
затверджується вченою радою факультету; 5) деканат факультету економіки та менеджменту разом із випусковою 
кафедрою ознайомлює здобувача з затвердженим каталогом вибіркових дисциплін; 6) формалізація вибору 
дисциплін здійснюється через подання заяви на ім’я декана факультету (заява зберігається весь термін навчання); 7) 
погоджена інформація про вибіркові дисципліни визначає навчальне навантаження кафедр і конкретних 
викладачів. В Університеті діє система дистанційної освіти, покликана забезпечити подолання наявних перешкод у 
навчанні, сприяти посиленню інформаційно-консультативного супроводу здобувачів з боку деканату і випускової 
кафедри.
З метою підготовки організації освітнього процесу декани факультетів спільно із завідувачами випускових кафедр 
знайомлять здобувачів з переліком вибіркових дисциплін або їх сукупностей за відповідними освітніми  
програмами в такі терміни: квітень – про дисципліни непарного семестру, жовтень – про дисципліни парного 
семестру.
Для розробки та оновлення переліку вибіркових дисциплін наказом ректора університету (за поданням деканів 
факультетів) на факультетах створюються робочі групи (за головуванням гарантів освітніх програм).
На підставі аналізу зазначеної вище інформації робочі групи формують перелік вибіркових дисциплін та подають їх 
для розгляду на засідання випускових кафедр та погодження у науково-методичної комісії. Для студентів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти першого семестру навчання ці роботи виконуються в процесі фахових 
випробувань відповідно до 1 вересня. Переліки вибіркових дисциплін для даної спеціальності повинні 
узгоджуватися із компетентностями фахівців та їх доповнювати, а також забезпечувати можливість студентів 
одержувати спорідненні компетентності інших спеціальностей.
Комплекс вибіркових дисциплін для вибору студентів і формування в майбутньому навчальних планів 
затверджується на науково-методичній комісії університету. За результатами вивчення Переліку вибіркових 
дисциплін здобувачі, що навчаються на першому курсі, подають заяву на ім’я декана факультету про обрані ними 
дисципліни.
Перелік обраних здобувачами дисциплін визначається відповідним розпорядженням декана.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Освітньою програмою «Агроінженерія» та навчальним планом передбачено практичну підготовку здобувачів, яка 
дозволяє здобути компетентності: ЗК5 (здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог 
професійної дисципліни, планування та управління часом), ЗК6 (здатність спілкуватися державною та іноземними 
мовами як усно, так і письмово), ЗК7 (навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних 
технологій), СК1 (здатність розвязувати складні управлінські задачі та проблеми у сфері аграрного виробництва, 
критичного осмислення і самостійного вирішення проблем у професійній діяльності).
З метою забезпечення можливості для якісного проходження практики в Україні за ОП підписано відповідні 
договори між університетом та базами практик: Інститутом сільського господарства Полісся (м. Житомир), ТОВ 
«РДО Україна» (м. Житомир), СФГ «ПН Поділля» (Козятинський р-н Вінницької обл.), СТОВ «ім. Богдана 
Хмельницького» (Романівський р-н Житомирської обл.), ТОВ «ПАРТНЕР-ВС» (м. Житомир), ПП «ЖЕРМ» 
(Черняхівський р-н Житомирської обл.), ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна» (м. 
Красилів Хмельницької обл.), Національний науковий центр ІМЕСГ (Васильківський р-н Київської обл.), ТОВ 
«Брацлав-ЗМ» (Немирівський р-н Вінницької обл.), ТОВ «Агрофірма Брусилів» (Брусилівський р-н Житомирської 
обл.) та інші. 
Зміст і наповнення практики визначається програмою, яка розробленена випусковою кафедрою відповідно з 
навчальним планом. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Освітня програма дозволяє ЗВО впродовж періоду навчання сформувати соціальні навички (soft skills), які 
визначаються загальними компетентностями (ЗК1-ЗК7) ОП «Агроінженерія» і забезпечуються програмними 
результатами навчання (РН1-РН21), зокрема вивчення дисциплін «Іноземна мова за фаховим спрямуванням», 
«Інтелектуальна власність та патентознавство», «Цивільний захист» тощо. Із загальних компетентностей, 
спрямованих на формування соціальних навичок, доцільно представити здатність вчитися та бути готовим до 
застосування набутих знань; здатність до аналізу та синтезу; здатність працювати самостійно та в команді з 
урахуванням вимог професійної дисципліни; здатність діяти на основі етичних міркувань; бути критичним та 
самокритичним; здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих знань в роботі за фахом та 
повсякденному житті.
Основними формами та методами навчання, що забезпечують набуття соціальних навичок за ОП, є конкурси 
студентських робіт, олімпіади, захист атестаційних робіт, наукові доповіді на конференціях, практичних тренінгах, 
майстер-класах, винахідницька діяльність магістрантів. Основними видами діяльності, що сприяють набуттю 
соціальних навичок, є проєктна діяльність та виховні заходи. Представлені форми та методи навчання передбачають 
активну взаємодію здобувачів вищої освіти між собою та науково-педагогічними працівниками, а також іншими 
стейкхолдерами.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Магістр з агроінженерії здатний виконувати такі професійні роботи згідно із Нацiональним класифiкатором ДК 
003:2010 «Класифiкатор професiй», затвердженим наказом Держспоживстандарту вiд 28.07.10 р. № 327:
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 2145.2/22466 – інженер з експлуатації машинно-тракторного парку;
 2145.2 – інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парк;
 2145.2 /22317 - інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;
 Це досягається за рахунок такої структури освітніх компонентів, яка містить: 
- освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей керівника підприємств, установ та організацій 
інженерного та аграрного напрямів, керівника виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному 
господарствах, вищої посадової особи державних органів влади (ОК1, ОК2, ОК8, ОК9, ОК10);
- освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей викладача університетів (ОК1, ОК3, ОК6, ОК12, 
ОК13). 
Наведені у ОП форма атестації та вимоги до кваліфікаційної роботи та її оприлюднення враховують вимоги 
професійного стандарту.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг окремих освітніх компонентів ОП регламентується необхідністю досягнення цілей та програмних результатів 
навчання. Одиницею вимірювання обсягу навчального навантаження студента, необхідного для досягнення 
програмних результатів навчання, є кредит ЄКТС. У 2019-20 н.р. в Поліському національному університеті 
використовується такий підхід. Аудиторне навантаження становить 35 % від загальної кількості годин по 
дисциплінам для здобувачів денної форми навчання та 10% – заочної. Самостійна робота становить відповідно 65 та 
90 %. Серед аудиторних занять переважають лабораторно-практичні (близько 60 % аудиторних годин). Саме 
лабораторно-практичні заняття дозволяють на практиці закріпити знання, отримані на лекціях та під час 
самостійного опрацювання матеріалу, а також отримати додаткові знання та професійні практичні навички.
У Поліському університеті систематично проводяться заходи щодо моніторингу завантаженості здобувачів вищої 
освіти шляхом опитування студентів під час освітнього процесу та під час зустрічей з кураторами академічних груп; 
спостереження з боку кураторів, викладачів та керівників з подальшим обговоренням на засіданнях кафедри. 
Запобігання виникнення проблем із фактичним навантаження здобувачів вищої освіти забезпечується засобами 
перерозподілу часу в рамках навчального плану ОП, а також оприлюднення графіків консультацій. З розкладом 
занять можна ознайомитися за посиланням: http://rozklad.znau.edu.ua

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Запровадження дуальної освіти розпочалося в Поліському університеті відносно недавно. 30.01.2019 р. рішенням 
вченої ради ЖНАЕУ (п. №6) прийнято Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в 
ЖНАЕУ від 31.01.2019 р. (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/.pdf). Дуальне навчання – це форма 
здобуття освіти на поглибленій взаємодії організацій та установ, що володіють ресурсами для здійснення навчання. 
Одним з підприємств-партнерів пілотного проєкту з дуальної освіти виступило ПП «Галекс-Агро», спільно з яким 
здійснювалась підготовка двох перших магістрантів за дуальною формою. Підпримство одне з найбільших в 
Україні, основним напрямом діяльності якого є виробництво органічної сертифікованої продукції рослинництва та 
тваринництва, розвиток органічного ринку в Україні. Вся продукція ПП «Галекс-Агро» сертифікована міжнародним 
сертифікаційним органом ТОВ «Органік Стандарт», схвалена як органічна та відповідає вимогам стандарту Біо 
Свісс. 
Перший досвід виявився в цілому позитивний: максимальне наближення випускників сучасним вимогам ринку 
праці, підвищення мотивації до навчання, вирішення питання працевлаштування. 
Програма дуального навчання розробляється випусковою кафедрою, базується на освітній програмі даної 
спеціальності та погоджується з підприємством.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно до Правил прийому до Поліського національного університету конкурсний відбір на ОП «Агроінженерія» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2020 р. здійснювався у формі фахового вступного випробування, а 
також додаткового вступного випробування (для осіб, які здобули перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за 
неспорідненою спеціальністю). Сумарний конкурсний бал при прийомі до Поліського університету здійснюється на 
конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де П1 - бал іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - бали 
фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - середній бал документа про здобутий 
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20 
балів).
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Для проведення вступних випробувань створюються предметні комісії кількістю 3 науково-педагогічні працівники 
відповідно фахового спрямування. До неї входили представники випускової кафедри, кандидати наук, доценти, що 
мають кваліфікацію відповідно до спеціальності 208 Агроінженерія. Програми фахових випробувань 
http://znau.edu.ua/images/vstupniku/perelik_putan/magistr/mАгроінженерія.pdf
Вимоги до вступників є дієвим способом для набору контингенту ЗВО, які вмотивовані та здатні до навчання на ОП, 
оскільки правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості освітньої програми.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються Положенням про перезарахування 
результатів навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті [https://cutt.ly/hf19b0c] та 
Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ [http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ 
Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ.pdf].
Правила прийому на навчання до Житомирського національного агроекологічного університету в 2020 році, 
розроблені відповідно до законодавства України, затверджені вченою радою ЖНАЕУ від 27.05.2020 р. протокол № 
10, розміщені на веб-сайті університету(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Правила%20прийому) і 
внесені до Єдиної бази та знаходяться у відкритому доступі. Правила прийому містять порядок прийому документів, 
що засвідчують результати навчання, отримані в інших закладах освіти.
Вступники, які закінчили інший ЗВО та отримали відповідний диплом про вищу освіту, в т. ч., за неспорідненими 
спеціальностями, при вступі здають додаткове вступне фахове випробування.
Так, у 2020 р. на навчання зараховані фахівці з таких ЗВО та спеціальностей: «Історія» (Житомирський державний 
університет ім. І.Франка), «Галузеве машинобудування» (Державний університет «Житомирська політехніка», 
ПВНЗ Київський університет культури).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Необхідно відмітити, що до вступників із інших ЗВО застосовуються загальні правила прийому до Поліського 
національного університету.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Неформальна освіта спрямована на здобуття додаткових знань та навичок. Формами неформальної освіти, які 
використовуються в Поліському національному університеті, є практичні тренінги, семінари, науково-практичні 
конференції, наукові гуртки, майстер-класи, виїздні практичні занняття на виробництві. У цьому секторі найчастіше 
застосовують сучасні підходи, застосовують інноваційні методи та технології навчання з використанням симуляторів 
технологічних процесів.
Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, затверджене рішенням 
Вченої ради університету від 27.02.2020 р., протокол №7, передбачено визнання результатів навчання у 
неформальній світі в обсязі не більше 10% загального обсягу ОП. 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення про визнання результатів неформальної освіти.PDF].

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОП «Агроінженерія» не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Освітній процес за ОП «Агроінженерія» здійснюється відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту», а 
також Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ. 
Досягнення результатів навчання за ОП здійснюється із застосуванням форм та методів навчання і викладання, які 
передбачені Положенням про організацію освітнього процесу в Житомирському національному агроекологічному 
університеті (затвердженого Вченою радою ЖНАЕУ 27.03.2019 р., протокол № 8) и [http://znau.edu.ua/cat-
university/ofitsijni-dokumenti]. 
Відповідно до Положення формами та методами навчання і викладання за ОП є лекції, практичні заняття, 
лабораторні заняття, опрацювання публікацій у профільних фахових виданнях, консультації із викладачами та 
провідними науковцями, проходження практики, підготовка кваліфікаційної роботи. Освітній процес за ОП 
здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами навчання, що сприяє усвідомленню здобувачами 
сутності нових явищ і процесів; широке застосування практичних методів навчання сприяє формуванню знань і 
навиків, логічного мислення; наочні моделі передбачають демонстрацію та спостереження. 
В освітньому процесі застосовуються інформаційно-комунікаційні технології (онлайн-лекції, Moodle). В залежності 

Сторінка 10



від змісту та конкретики кожної освітньої складової застосовується диференційований підхід до вибору методів та 
способів навчання, які визначені в робочих програмах навчальних дисциплін.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

На початку кожного семестру завідувач випускової кафедри надає здобувачам вищої освіти кваліфіковані 
консультації щодо організації освітнього процесу, роз’яснює, які форми і методи навчання можливі в опануванні ОП 
«Агроінженерія».
Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ (протокол №55 в редакції від 27.03.2019 р. 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ.pdf]) 
науково-педагогічні працівники мають право обирати методи та форми навчання. 
Для визначення рівня задоволеності здобувачів методами навчання і викладання протягом 2019 р. було проведене 
опитування, присвячене вивченню становлення здобувачів щодо якості освітньої програми (протокол засідання 
науково-технічної ради ННІ інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності №6 від 19.12.2019 р. 
“Про визначення ставлення здобувачів щодо якості ОП”). 
Значну роль у ЗВО в умовах студентоцентризму також відіграє впровадження сучасних технологій (мультимедійні 
лекції, кейс-методи, інструктаж через Moodle), програм, методів навчання, які мотивують студентів до отримання 
високих результатів навчання, розвитку їхніх навичок роботи з інформацією, умінню оцінювати ситуацію, 
аналізувати фактичні дані, вести дискусії, а також відстоювати власну точку зору.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

У ЗВО відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ.pdf], 
затвердженого рішенням вченої ради університету від 27.03.2019 року, освітній процес в ЗВО – це інтелектуальна, 
творча діяльність у сфері вищої освіти, що проводиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 
спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь, навиків та інших компетентностей у 
осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
Науково-педагогічним працівникам надається можливість самостійно наповнювати та коригувати зміст дисциплін, 
вносити зміни в робочі програми, використовувати релевантні методи навчання для ефективного засвоєння знань, 
проводити заняття із застосуванням нових технологій, обирати теми для самостійного вивчення. Академічна 
свобода здобувачів вищої освіти реалізуться шляхом надання їм права вільно обирати форму, способи і методи 
навчання, теми курсових проектів, індивідуальних завданнь, наукових досліджень та кваліфікаційних робіт з 
відповідним обґрунтуванням доцільності їх розробки, бази проходження практик, на вибір певних складових 
освітньої програми, на навчання одночасно за декількома освітніми програмами в університеті, брати участь у 
формуванні індивідуального навчального плану тощо.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Учасникам освітнього процесу інформація щодо мети, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання усно та в робочій програмі повідомляється викладачем на початку вивчення дисципліни, 
перед виконанням певного виду письмових робіт, під час консультацій, перед проведення підсумкового контролю. 
Також інформація представлена у навчально-методичних комплексах дисциплін, конспектах лекцій, методичних 
вказівках, навчальних посібниках з дисципліни. Дана інформація щодо навчання на ОП висвітлена на сайті 
університету та платформі Moodle, що забезпечує повний доступ учасникам освітнього процесу.
Календарний графік проведення різних видів навчальної роботи регламентуються розкладами занять, графіками 
іспитів, графіками роботи екзаменаційних комісій, консультацій, захистів курсових робіт і практик, а також 
наказами на проведення практик. Розклади занять і графіки консультацій оприлюднюють не пізніше, ніж за три дні 
до їх початку. Графіки проведення заліків і складання екзаменів оприлюднюють не пізніше, ніж за місяць до 
початку екзаменаційної сесії. Інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в усній, друкованій 
та електронній формах.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Поліському національному університеті здобувачі 
ОП беруть участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності, що проводяться в Україні та за 
кордоном. ЗВО залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи, зокрема, до написання 
студентських конкурсних робіт, участі в різноманітних предметних олімпіадах та конкурсах.
Поєднання відбувається за рахунок співпраці здобувача з викладачами кафедр факультету інженерії та енергетики, 
науковим керівником, науковцями науково інноваційного інституту під час навчання та після закінчення освітньої 
частини ОП. Дослідження проводяться під керівництвом наукового керівника та із залученням до консультації 
відповідних фахівців: викладачів, дослідників профільної наукової школи та із споріднених напрямів наукових 
досліджень. Для доведення інформації здобувачам освіти у проведення наукової діяльності на сайті університету 
створено розділ «Наука», де розміщується актуальна інформація із наукових та дослідницьких активностей, що 
відбуваються в ЖНАЕУ та інших установах [http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-konferentsiji]. З метою апробації 
наукових досліджень здобувачів у Поліському університеті щорічно проводяться Міжнародні науково-практичні 
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конференції «Біоенергетичні системи», «Органічне виробництва та продовольча безпека» та двічі в рік науково-
технічні конференції студентів-магістрантів та молодих вчених «Наукові читання».
Для ефективного поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП використовуються такі методи:
– використання викладачами під час проведення занять сучасних результатів наукових досліджень за відповідною 
тематикою;
– залучення студентів до участі у роботі спеціалізованих студентських наукових гуртків, наукових проєктах 
університету, Інтернет-форумах і дискусіях з обговорення науково-практичних питань;
– виконання кваліфікаційних робіт в рамках факультетських наукових тематик;
– розробка і презентація наукових доповідей на конференціях, які щорічно проводяться на факультеті.
Кваліфікаційні роботи заслуховуються на випусковій кафедрі та за результатами рекомендуються до захисту. 
Результати наукових досліджень впроваджуються у навчальний процес ЖНАЕУ. У рамках ОП, виконуючи наукові 
дослідження, університет активно співпрацює з закордонними науковими, навчальними закладами та іншими 
стейкхолдерами для спільного ведення НДР: Національним аграрним дослідницьким інноваційним центром 
(Угорщина), Сільськогосподарською академією університету Вітовта Великого (Литва), кафедрою 
сільськогосподарського та біологічного машинобудування Державного університету штату Пенсильванія (США).
Отримані результати спільних наукових досліджень викладачів і здобувачів публікуються у збірниках матеріалів 
щорічних Всеукраїнських та університетських конференцій.
На кафедрі процесів, машин і обладнання в агроінженерії на постійній основі функціонує студентський науковий 
гурток.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Підвищення якості надання освітніх послуг в університеті та забезпечення відповідності ОП меті, цілям, 
очікуванням, потребам учасників освітнього процесу проводиться щорічна процедура аналізу та оновлення 
навчальних планів та робочих програм (силабусів) дисциплін, програм кваліфікаційних іспитів. Ініціатором 
оновлення освітніх компонентів виступає гарант ОП, члени проєктної групи, стейкхолдери. 
Відповідно Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ освітні програми 
щорічно оновлюються з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх компонентів з 
врахуванням зауважень від стейкхолдерів.
Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень та сучасних практик забезпечується шляхом 
поєднання різних форм організаційно-методичної та наукової діяльності науково-педагогічних працівників, 
зокрема, підвищення кваліфікації, участі у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; 
проєктах університету. 
З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістр було видано, зокрема, такі підручники, 
навчальні посібники та монографії:
Грабар І.Г., Грищук Р.В., Молодецька К.В. Безпекова синеогетика: кібернетичний та інформаційний аспекти. 
Наукова монографія. – Житомир. – ЖНАЕУ. – 2019. – 280 с.
Грабар І.Г., Грабар О.І. Фрактали і тензори в науковихдослідженнях. – Житомир. – ЖДТУ. – 2007. – 70 с.
Грабар І.Г., Писарчук О.О., Ковбасюк С.В. Математичне моделювання та оптимізація складних систем. Наукова 
монографія.- Житомир: 2015. – 680 с.
Б. М. Гевко, О. Л. Ляшук, М. Л. Заєць, Ю. Ф. Павельчук [та ін.]Технологічні основи проектування і виготовлення 
посівних машин. Монографія. – Тернопіль : Вид. ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 238 с.
Енергетична та технологічна ефективність мобільних доїльних установок : монографія / Медведський О.В., Кухарець 
С.М., Ярош Я.Д., Цивенкова Н.М. ; за ред. Кухарця С.М. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 124 с.
Дерев`янко Д. А. Вплив травмування на якість насіння зернових культур: монографія/ Д.А. Дерев`янко, О.П. 
Тарасенко, В.І.  // Ж.. ЖНАЕУ: - 2012. – 428с.
Дерев`янко Д. А. Вплив технічних засобів та технологічних процесів на травмування і якість насіння: монографія / 
Д. А. Дерев`янко // Ж.. Полісся: – 2015. – 772с.
Зміст освітніх компонентів ураховує сучасні наукові досягнення, до переліку рекомендованої літератури внесені 
актуальні наукові праці, у т. ч. й власні наукові публікації викладачів кафедри процесів, машин і обладнання в 
агроінженерії.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

У ЗВО функціонує відділ міжнародного співробітництва, діяльність якого спрямована на інтеграцію університету до 
світового науково-освітнього простору, сприянню міжнародній академічній мобільності, проєктній та грантовій 
роботі.
Освітній процес, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО 
таким чином:
– у межах ОП розробляються навчальні плани і програми з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій;
– в рамках ОП за навчальним планом реалізується освітній компонент «Фахова іноземна мова», що забезпечує 
удосконалення підготовки студентів відповідно до міжнародних стандартів;
- ОП «Агроінженерія» передбачає забезпечення здобувачів навичками професійного спілкування на міжнародному 
рівні. Для здобувачів надано відкритий доступ до баз даних та ресурсів: Scopus, Web of Science, Springer Link та 
міжнародних ідентифікаційних систем: ResearcherID, ORCID, LinkedIn.
Здобувачі ОС магістр проходять практику в провідних господарствах аграрного спрямування країн Євросоюзу, 
зокрема, в Німеччині, Чехії, Великобританії.
В університеті щорічно за участю провідних іноземних науковців проводяться Міжнародні науково-практичні 
конференції «Біоенергетичні системи», «Органічне виробництва та продовольча безпека».
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5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Контрольні заходи у межах навчальних дисциплін ОП «Агроінженерія» здійснюються відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у%20ЖНАЕУ.pdf]. Основними формами контрольних заходів, що дозволяють перевірити досягнення програмних 
результатів навчання є поточний, модульний (рубіжний), підсумковий контроль.
Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється системою, що передбачає обов’язкове переведення оцінок, 
отриманих за результатами здійснення контрольних заходів, до шкали ECTS. В основу рейтингового оцінювання 
знань та умінь здобувачів покладено 100-бальну шкалу, що передбачає формування балів не лише за різними 
формами контролю, а й за відвідування занять, поточну успішність, науково-дослідну роботу та інші види 
активності.
Одним із видів контролю є ректорський контроль, який проводиться щорічно з окремих дисциплін ОП у вигляді 
ректорської контрольної роботи. Атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення теоретичного 
та практичного навчання на певному рівні вищої освіти у формі захисту кваліфікаційної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять. Проводиться перевірка рівня засвоєння 
навчального матеріалу та підготовки здобувачів вищої освіти до виконання конкретної роботи (підготовка до занять, 
написання доповідей, участь у наукових та науково-практичних конференціях тощо)
Модульний контроль здійснюється після вивчення здобувачів вищої освіти логічно завершеної частини програми 
навчальної дисципліни.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль.
Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни 
в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним 
планом. 
Форма проведення контрольних заходів та система оцінювання рівня знань визначаються робочою програмою 
навчальної дисципліни ОП. Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється системою, що передбачає обов’язкове 
переведення оцінок, отриманих за результатами здійснення контрольних заходів, до шкали ECTS. 
Перелік форм контрольних заходів у межах освітніх компонентів ОП формується з огляду на доцільність та 
відповідність загальним та фаховим компетентостям, що формуються в процесі вивчення дисциплін. Форми 
контрольних заходів визначаються відповідно до порядку оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти з врахуванням спеціалізацій та специфічних особливостей підготовки фахівців, що схвалюються Вченою 
радою університету. До даних заходів відносять написання звітів, розрахунково-графічних робіт, курсових проектів і 
робіт, есе (поточний контроль), здачі екзамену (підсумковий контроль), а також публікації результатів виконаних 
завдань та досліджень (поточний контроль).

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Контрольні заходи здійснюється у формі захисту результатів виконання здобувачами вищої освіти практичних та 
лабораторних робіт, захисту курсових проєктів (робіт), виконання тестових завдань, модульних контрольних робіт, 
складання екзамену та заліку. Вибір контролю у формі заліку чи екзамену відбувається під час підготовки 
навчального плану, залежить від вагомості складових освітньої компоненти. При теоретичному або теоретично-
практичному наповненні освітньої компоненти передбачається контрольний захід у вигляді екзамену, якщо 
переважає практичне наповнення – залік. 
Зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти 
забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі навчальної дисципліни, структура 
та зміст якої регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Житомирському національному 
агроекологічному університеті 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у%20ЖНАЕУ.pdf]. Зміст контрольних заходів доводить здобувачам вищої освіти викладач на початку навчання 
особисто або через Освітній портал університету (Moodle) [http://185.25.118.66/], де завантажені робочі програми 
(силабуси) навчальних дисциплін.
Якість засвоєння знань в межах навчальних дисциплін ОП контролюється науково-педагогічними працівниками 
через поточний, проміжний та підсумковий контроль, завідувачем кафедри, деканатом факультету та ректоратом.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація щодо змістових модулів, видів занять, змісту індивідуальних робіт для студентів, максимальна та 
мінімальна кількість балів для позитивного оцінювання результатів контрольних заходів для конкретної навчальної 
дисципліни ОП доводиться до учасників освітнього процесу в усній формі викладачем на першому занятті 
відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському 
національному агроекологічному університеті [http://znau.edu.ua/images/public_document/2019 
Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf
]. Ознайомитись зі змістом контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувач вищої освіти може самостійно 
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будь-коли на сайті університету через Освітній портал ЖНАЕУ (Moodle) [http://185.25.118.66/]. 
Форми контролю та періодичність їх здійснення висвітлюється у графіку освітнього процесу та розкладі занять 
[http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999]. Система збору інформації щодо чіткості та зрозумілості 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень передбачає встановлення рівня поінформованості здобувачів вищої 
освіти на початку вивчення навчальних дисциплін ОП шляхом щорічного анонімного анкетування. 
У разі недостатньої поінформованості здобувачів вищої освіти проводяться додаткові роз’яснення викладачами й 
кураторами груп та вносяться додаткові корективи у робочі програми навчальних дисциплін.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти відбувається, відповіно до ОП, у формі 
публічного захисту кваліфікаційної роботи, що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України другого 
(магістерського) рівня освіти зі спеціальності 208 Агроінженерія, затвердженого та введеного в дію Міністерством 
освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 965 [https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha 
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/208-agroinzheneriya-magistr.pdf].
Кваліфікаційна робота здобувачів вищої освіти виконується відповіно до Положення про кваліфікаційні роботи у 
Житомирському національному агроекологічному університеті від 28.03.2019 року 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення%20про%20кваліфікаційні%20роботи%20у%20
ЖНАЕУ.pdf], проходить перевірку на плагіат відповідно до Положення про академічну доброчесність, запобігання та 
виявлення плагіату в ЖНАЕУ [http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf] 
та оприлюднюється на офіційному сайті університету у репозитарії [http://ir.znau.edu.ua/].
Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього 
процесу [http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu].

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
ЖНАЕУ, Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в університеті, 
Положенням про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ, що розміщені на офіційному веб-сайті університету у розділі 
«Публічна інформація» [http://znau.edu.ua/m-universitet/mpublichna-informatsiya] у вільному доступі. Із формами 
та процедурою доступу до потрібної інформації викладачі знайомлять здобувачів вищої освіти на початку вивчення 
навчальної дисципліни.
Графік проведення контрольних заходів та супутня інформація відповідних процедур затверджується наказом 
ректора університету та розміщується на офіційному сайті університету [http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-
bin/timetable.cgi?n=999] та інформаційних площадках випускової кафедри та факультету.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів ОП забезпечується системою оцінювання здобувачів вищої освіти, 
прописаної в Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення
%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf]. Перед кожним контрольним заходом з конкретної навчальної 
дисципліни ОП до здобувача вищої освіти викладач доводить його підсумковий рейтинг, обов’язково проводиться 
консультація, метою якої є доведення правил проведення екзамену/заліку, критеріїв оцінювання та пояснення на 
запитання студентів. 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується шляхом застосування тестового контролю знань під час 
екзаменів/заліків або застосування електронних тестових систем Moodle в розрізі навчальних дисциплін ОП 
[http://185.25.118.66/], шляхом створення екзаменаційних комісій у складі двох науково-педагогічних працівників 
для захисту курсових проектів.
Заходи та процедури щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів прописані у Положенні про порядок 
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, 
дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20запобігання%20конфлікту%20інтересів,%
20дискримінації%20та%20сексуальним%20домаганням.PDF]. Конфліктів під час ОП не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок урегулювання повторного проходження контрольних заходів в університеті регламентується Положенням 
про організацію освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у%20ЖНАЕУ.pdf].
Перездача екзамену (заліку) допускається на прохання студента у випадках: потреби підвищення позитивної 
оцінки, що не пов’язано з використанням бюджетних коштів, або незгоди з оцінкою. Дозвіл на перездачу надає 
ректор за заявою здобувача вищої освіти. Екзамен (залік) проводить викладач навчальної дисципліни, а у випадку 
незгоди з оцінкою – комісія, яка створюється розпорядженням декана факультету.
Процедура повторного проходження контрольних заходів даної ОП не застосовувалась.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів можливе за умов порушення їх порядку 
організації і проведення, а також незадоволення результатом оцінювання. З метою реалізації права здобувача на 
оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів у Поліському університеті, у разі подання 
заяви здобувачем щодо оскарження процедури проведення або результату контрольного заходу з навчальної 
дисципліни, розпорядженням ректора створюється апеляційна комісія.
У випадку проведення письмового контрольного заходу члени апеляційної комісії, керуючись критеріями 
оцінювання з даної навчальної дисципліни, детально вивчають та аналізують письмові матеріали контрольного 
заходу. У разі проведення усного контрольного заходу здобувачеві надається можливість повторно скласти 
контрольний захід членам апеляційної комісії за новим білетом, який береться ним з комплекту білетів з навчальної 
дисципліни. 
Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується “Положенням про 
оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів” (https://cutt.ly/DggleCs) та “Положенням про 
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ” 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення%20про%20порядок%20створення%20та%20ор
ганізацію%20роботи%20екзаменаційної%20комісії%20у%20ЖНАЕУ.pdf).
Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОП не зафіксовано. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Основними документами щодо стандартів, політики і процедури дотримання академічної доброчесності є 
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf] та Наказ ректора від 
29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/НаказПлагіат.pdf], Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%A3.pdf], Положення про кваліфікаційні роботи у 
Житомирському національному агроекологічному університеті [http://znau.edu.ua/images/public_document/2019 
ННЦ/Положення%20про%20кваліфікаційні%20роботи%20у%20ЖНАЕУ.pdf], Проєкт Положення про порядок 
перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату 
[http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/Proekt_Polozhennia_pro_poriadok_perevirky_naukovyh_robit_na
_naiavnist_akademichnogo_plagiatu.pdf], Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності у поліському національному університеті 
[http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/Proekt_polozhennia_pro_komisiiu_z_pytan_etyky_ta_akademich
noi_dobrochesnosti.pdf]. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

В університеті створено умови для забезпечення якості освітньої та наукової діяльності, що передбачає заходи з 
виявлення академічного плагіату. Як інструмент протидії порушенням академічної доброчесності в університеті 
запроваджено перевірку кваліфікаційних та наукових робіт на плагіат за допомогою пошукових програмно-
технічних засобів «Unicheck» та «StrikePlagiarism». 
Освітньою програмою передбачено: 
- перевірка кваліфікаційної роботи за допомогою відповідної антиплагіатної системи та формування технічного 
звіту за результатами перевірки;
- фахова експертиза кваліфікаційної роботи та оформлення довідки на основі аналізу звіту системи про результати 
перевірки;
- відкрита атестація здобувачів вищої освіти, можливість ведення аудіо та відеозапису захисту кваліфікаційної 
роботи.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Університет здійснює комплекс заходів популяризації академічної доброчесності та дотримання наукової етики 
серед здобувачів вищої освіти:
- заняття з магістрами у межах програми практичного тренінгу «Інформаційна культура студента»;
- проведення тижнів інформаційної культури [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?
option=com_content&view=article&id=363 :informatsijna-kultura-dlya-studentiv&catid=2&Itemid=101];
- зустрічі з представниками компаній, що розробляють та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, та 
експертами з питань академічної доброчесності в рамках проведення лекцій, тренінгів 
[http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=370:strike-
plagiarism&catid=2&Itemid=101];
- інформування про сутність та принципи академічної доброчесності, якісну підготовку та правильне оформлення 
наукових робіт, тлумачення понять [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?
option=com_content&view=article&id=399&Itemid=513];
- заняття з академічної доброчесності для відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт та експертів 
«Особливості використання системи перевірки на наявність плагіату» [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?
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option=com_content&view=article&id=390:trivayut-zanyattya-iz-osoblivostej-antiplagiatnoji-
perevirki&catid=2&Itemid=101];
- тематичні онлайн-тренінги та вебінари, зокрема «Основи академічної доброчесності для аспірантів» 
[http://znau.edu.ua/tidings/top-news/osnovi-akademichnoji-dobrochesnosti-dlya-aspirantiv].

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Основним документом, яким керується ЗВО у вирішенні питань порушення академічної доброчесності, є 
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf].
Факт наявності запозичень у наукових роботах здобувачів встановлюється комісією, відповідно до Наказу ректора 
№ 61 від 29.03.2019 р. «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/НаказПлагіат.pdf]. Наразі обговорюється Проєкт Положення про 
комісію з питань етики та академічної доброчесності у Поліському національному університеті 
[http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/Proekt_polozhennia_pro_komisiiu_z_pytan_etyky_ta_akademich
noi_dobrochesnosti.pdf]. Встановлення факту плагіату може бути підставою для відмови у прийнятті кваліфікаційної 
роботи до захисту в екзаменаційних комісіях університету, наукової публікації у науковому виданні університету або 
повернення її на доопрацювання чи підставою недопущення до участі у конференції.
У разі виявлення академічного плагіату автори несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. 
За період реалізації ОП «Агроінженерія» випадків виявлення академічного плагіату здобувачів вищої освіти не було 
виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Процедура конкурсного добору викладачів ОП регламентується Порядом проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf] від 28.02.2018 р., відповідно до 
вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Наказі МОН 
України від 26.11.2015 р. № 1230 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 
(контрактів)», відповідних положеннях Статуту університету 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/Статут%20Житомирського%20національного%20агроекологічного%20
університету.pdf].
Для організації конкурсного відбору створюється конкурсна комісія відповідно до Положення Про конкурсну 
комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20конкурсну%20комісію.pdf]. Перевага 
надається кандидатам, що мають наковий ступінь та вчене звання, відповідають профілю факультету та кафедри для 
забезпечення узгодженої концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами ОП, а також за 
кваліфікацією та професійними активностями можуть якісно забезпечувати освітні компоненти ОП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

До організації та реалізації освітнього процесу долучаються роботодавці, відповідно до укладених домовленостей 
передбачається:
- проведення спільних семінарів, залучення провідних спеціалістів для проведення теоретичних та практичних 
занять з: ПАТ «Ельворті» (договір № 02-02 від 19.10.2017 р.), ТОВ «Брацлав-ЗМ» (договір №04-02 від 21.12.2017 р.), 
ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна» (договір № 425102017 від 25.10.2017 р.), ТОВ 
«Партнер-ВС» (договір № 22-02 від 28.03.2018 р.);
- забезпечення студентів місцями для проходження практичної підготовки та висококваліфікованими керівниками, 
створення необхідних умов для виконання студентами програм практичного навчання з: ФГ «Губерт» (договір № 
01-02 від 14.07.2017 р.), ФОП Томчук А.М (договір № 21-02 від 28.03.2018 р.), Державним бюро України з безпеки на 
транспорті (договір № 01-02 від 23.04.2019 р.);
- впровадження дуальної освіти та тимчасове сезонне працевлаштування на основі підписаних меморандумів з: ТОВ 
«КУН-УКРАЇНА», ТОВ «Агрофірма Брусилів», ТОВ «ПАК-ТРЕЙД», ПП «Галекс-Агро». 
До підготовки здобувачів вищої освіти залучаються співробітники наукових організацій: Інститут сільського 
господарства Полісся (договір № 03-02 від 14.11.2017 р.), ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського 
господарства» (договір № 11-1 від 20.11.2017 р.), Інститут відновлюваної енергетики НАН України (угода від 
15.08.2019 р.).
На постійній основі відбуваються зустрічі роботодавців зі студентами.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
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ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Університет, окрім занять в аудиторіях, активно використовує матеріально-технічні бази партнерів освітнього 
процесу шляхом проведення практичних занять, узгоджених з тематиками робочих програм навчальних дисциплін 
ОП із залученням професіоналів-практиків та експертів галузі. Відповідно до підписаних договорів про співпрацю та 
про створення філій кафедр підготовка здобувачів передбачає проведення практичних занять за таким 
спрямуванням: 
- демонстрації сучасних технологій та технічних засобів для виробництва та переробки органічної продукції, 
створення безпечних продуктів харчування з фахівцями-практиками ПП «Галекс-Агро»;
- забезпечення аграрного виробництва сучасними сільськогосподарськими машинами, методичний супровід 
викладання дисципліни «Обґрунтування інженерних рішень», «Використання техніки в АПК», «Мехатронні 
системи техніки в АПК» з фахівцями та експертами фірми ТОВ «KUHN-Україна»;
- проєктування сучасних технічних засобів забезпечення надійного функціонування аграрної техніки, виробництво 
вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів на базі ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН 
ТЕКНОЛОДЖІ Україна» із залучення провідних інженерно-технічних та наукових працівників;
- практична експлуатація сучасної сільськогосподарської техніки для виробництва продукції рослинництва та 
тваринництва на базі СТОВ «Старокотельнянське» з фахівцями-виробничниками.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників від 
27.02.2020 р. 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020положення%20про%20підвищення%20кваліфікації.PDF] в 
університеті формується план-графік проходження навчання/стажування не рідше ніж один раз на п’ять років зі 
збереженням заробітної плати на базі навчально-наукового центру забезпечення якості освіти 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20ннц%20забезпечення%20якості%20освіти
%20жнаеу.PDF], або у інших наукових установах та закладах вищої освіти на підставі договорів, що укладаються 
університетом, як в Україні так і за її межами. За сприяння навчально-наукового центру забезпечення якості освіти 
у лютому 2020 р. науково-педагогічні працівники університету підвищили кваліфікацію за напрямом «Інноваційна 
спрямованість педагогічної діяльності» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України на 
базі НІІ Неперервної освіти і туризму.
Викладачі навчальних дисциплін ОП постійно підвищують свою кваліфікацію на платформі масових відкритих 
онлайн-курсів Prometeus, здобувають нові знання шляхом відвідування тренінгів і семінарів, що присвячені 
сучасним тенденціям розвитку техніки та технологій аграрного виробництва.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському 
національному агроекологічному університеті 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення
%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf] високий рівень професійної компетентності працівника на 
займаній посаді є підставою для його матеріального і морального заохочення, що суттєво стимулює розвиток 
викладацької майстерності. Відповідно до Положення про преміювання працівників Житомирського національного 
агроекологічного університету [http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf] та 
Наказу ректора №17 від 27.02.2020р. «Про виплати премій науково-педагогічним працівникам» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПреміїНППсайт.pdf] преміювання працівників університету 
проводиться за підвищення рівня наукових досліджень, значний внесок у підвищення якості підготовки здобувачів 
вищої освіти, запровадження новітніх технологій у навчальному процесі та ін. досягнення за підсумками роботи за 
місяць (квартал, рік). 
Університет преміює працівників за публікацію статей у наукових виданнях, що індексуються в наукометричних 
базах даних Scopus та Web of Science, а також за отримання патентів на винахід 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПреміїНППсайт.pdf].

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Для забезпечення високого рівня якості освіти здобувачів у навчальному процесі використовуються лабораторії 
обладнанні сучасною технікою: лабораторія та відкритий майданчик «Технологічний центр KUHN»; лабораторія 
ґрунтообробних та посівних машин ПАТ «Ельворті»; лабораторія діючих фрагментів доїльних установок 
виробництва ТДВ «Брацлав»; лабораторія з діючим обладнанням ПАТ «Вібросепаратор» та ТОВ «Аеромех»; 
завершується впровадження у навчальний процес лабораторій мехатроніки та робототехніки ТОВ «ПАК-ТРЕЙД»; 
функціонують лабораторії біоенергетичних систем та енергоаудиту і енергозбереження.
Для досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання здобувачі мають вільний доступ до 
фондів бібліотеки університету: зведений електронний каталог та електронна бібліотека 
[http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115], електронний архів 
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[http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua], як додатковий сервіс віртуальна довідка «Запитай бібліотекаря» 
[http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option=com_faqbook&view=category&id=17&Itemid=270], чат «Допомога 
онлайн» [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/livezilla/chat.php?a=9f2c5&epc=IzAwNDA4MA], електронна доставка 
документів [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=396], перевірка 
на плагіат [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=371&Itemid=512], розклад 
занять [http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999].

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 р. № 1286 за кошти держбюджету ЖНАЕУ отримав 
доступ до наукометричної бази даних Web of Science та згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 
06.11.2018 р. № 1213 – доступ до наукометричної бази даних Scopus. На сайті наукової бібліотеки 
[http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/] представлені ресурси відкритого доступу: Springer Link, АВС Chemistry, Academic 
journals, Cornell University Library, Directory of Open Acess Repositories, Research Papers in Economies, що надають 
доступ до повнотекстових наукових журналів, дослідницьких праць різних країн світу з багатьох галузей знань. В 
університеті працює електронний репозитарій [http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua], де здійснюється накопичення, 
систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, 
надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового 
науково-освітнього товариства.
На постійній основі здійснюється анонімне опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої 
діяльності з навчальних дисциплін ОП, що є однією із форм участі у навчальному процесі. Результати опитування 
використовуються для модернізації освітнього середовища та максимального задоволення потреб та інтересів 
здобувачів вищої освіти.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом виконання нормативно-
правових актів, зокрема: Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки України, Кодексу 
цивільного захисту України.
В університеті на постійній основі проводяться заходи з профілактики виробничого та побутового травматизму 
серед студентів під час проведення навчального процесу та проживання у гуртожитках, під час проходження 
виробничих практик.
В університеті запроваджується соціально-психологічна служба (Проєкт Положення про соціально-психологічну 
службу Житомирського національного агроекологічного університету 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019 ЖНАЕУ%20Положення%20про%20соц-
психологічну%20службу%20-%20копия-конвертирован.pdf]), завданням якої є сприяння розвитку особистісного, 
інтелектуального, професійного потенціалу студентів, формуванню готовності до самостійного життя після 
навчання, адаптації до нових соціальних умов.
Освітнє середовище університету є безпечним та сприятливим для здійснення навчального процесу. За потреби 
здобувачі забезпечуються гуртожитком [http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Інфо%20гуртожитки.pdf]. 
Відповідність навчальних та житлових приміщень вимогам санітарних та будівельних норм і нормативних 
документів регламентується санітарно-технічними паспортами, що підтверджують провадження безпечної освітньої 
діяльності.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

На сайті університету з метою забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної та соціальної підтримки 
здобувачів вищої освіти створено окрему вкладку, яка містить інформацію, орієнтовану безпосередньо на студентів. 
Зокрема, у вільному доступі є розклад занять [http://rozklad.znau.edu.ua], розклад роботи спортивних секцій 
[http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-
sportivnoji-roboti/sportivni-sektsiji/rozklad-roboti-sportivnikh-sektsij], розклад роботи творчих колективів та гуртків 
[http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/cektor-kulturno-mistetskoji-
diyalnosti/tvorchi-kolektuvu/rozklad-roboti-tvorchikh-kolektiviv-ta-gurtkiv], розміщено графіки освітнього процесу 
[http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu]. В університеті діє система дистанційного 
навчання з використанням платформи Moodle ЖНАЕУ [http://moodle.znau.edu.ua]. Комунікація із здобувачами 
також відбувається з використанням Viber, Telegram та ін.
Центр соціально-гуманітарного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету 
[http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/about-tsentr-gum-osv-vuh] спрямовує свою діяльність 
на реалізацію Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») шляхом виховання духовної 
культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції; утвердження принципів 
вселюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму.
Сектор оздоровчо-фізкультурної та спортивної роботи [http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-
vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti] забезпечує реалізацію 
можливостей всебічного фізичного та особистісного розвитку здобувача вищої освіти через потужну спортивну 
інфраструктуру університету. Спортивно-оздоровчий комплекс університету включає спортивний зал, спортивний 
майданчик зі спортивними тренажерами та необхідним інвентарем, футбольне поле із штучним покриттям, 
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здобувачі можуть відвідувати спортивні секції з баскетболу, волейболу, футболу та інші [http://znau.edu.ua/tsentr-
gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti/sportivni-
sektsiji].
Університет створює можливості для академічній мобільності здобувачів вищої освіти відповідно до Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Житомирського національного 
агроекологічного університету 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/положення%20Академічна%20мобільність.pdf].

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

З метою створення умов доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами у навчальному корпусі № 
4 функціонує два ліфти, вхід до приміщення обладнано пандусом, виготовлено та змонтовано металеві перила для 
входу до навчальних корпусів та гуртожитків університету. Прилеглі території до наявних споруд і приміщень 
університету частково облаштовані для потреб маломобільних груп населення. 
Відповідно до Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення від 
26.11.2019 р. [http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20порядок%20супроводу.PDF], 
особам з обмеженою рухливістю передбачено надання безоплатних послуг супроводу навчальними корпусами та 
гуртожитками.
Особам з особливими освітніми потребами можуть надаватись освітні послуги у формі дистанційного навчання, що 
регулюється Положенням про дистанційне навчання в ЖНАУ затвердженого від 09.09.2015 р. 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне%20навчання.pdf], зокрема в університеті діє система 
дистанційного навчання Moodle [http://185.25.118.66/], де здобувачі можуть отримувати необхідну інформацію 
щодо дисциплін ОП та проходити контроль.
Соціально-психологічна служба ЖНАЕУ [http://znau.edu.ua/images/public_document/2019 
ЖНАЕУ%20Положення%20про%20соц-психологічну%20службу%20-%20копия-конвертирован.pdf] є сервісною 
службою, що забезпечує психологічну ададптацію осіб з особливими освітніми потребами. 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В університеті розроблено та реалізуються заходи щодо виявлення, запобігання та протидію корупції, хабарництву 
та нестатутним відносинам під час навчального процесу, відповідно до Закону України «Засади державної 
антикорупційної політики в Україні», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян».
Політика та процедура врегулювання конфліктних ситуацій регулюється Положенням про порядок запобігання та 
врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та 
сексуальними домаганнями у Житомирському національному агроекологічному університеті 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ 
положення%20про%20запобігання%20конфлікту%20інтересів,%20дискримінації%20та%20сексуальним%20домага
нням.PDF], передбачає комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня тривожності учасників освітнього 
процесу та мінімізації суб’єктивних причин виникнення конфліктів. На всіх рівнях менеджменту університету 
здійснюються заходи щодо формування корпоративної культури в контексті реалізації положень чинного 
законодавства. 
З метою запобігання корупційним діям в університеті створено комісію, відповідно до Наказу ректора №261 від 
28.12.2019 р. «Про створення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Житомирського національного 
агроекологічного університету», для реалізації «Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Житомирського національного агроекологічного університету» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Наказ%20261-
2019%20Комісія%20з%20оцінки%20корупційних%20ризиків%20(Положення).pdf], призначено уповноважену 
особу з питань запобігання та виявлення корупції Наказом ректора №140 від 03.08.2020р., яка у своїй роботі 
керується Положенням про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ Положення%20УО%20(Корупція).pdf].
Серед студентів через органи студентського самоврядування та профспілкові організації проводиться активна 
роз’яснювальна робота щодо запобігання можливим проявам корупції, хабарництва під час навчального процесу, 
проводяться антикорупційні семінари із залученням працівників правоохоронних органів. Для повідомлення про 
факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень на офіційному веб-сайті університету 
розміщено відповідну інформацію (номер телефону для здійснення повідомлень, електрона адреса), свої 
зауваження та скарги можна залишити у «скриньці довіри». Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до 
«скриньки довіри» відбувається відповідно до діючого законодавства.
Упродовж періоду впровадження освітньої діяльності за ОП «Агроінженерія» конфліктних ситуацій та корупційних 
діянь не було виявлено.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

У Поліському національному університеті процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОП «Агроінженерія» регулюються Положенням про організацію освітнього процесу у Житомирському 
національному агроекологічному університеті від 28.03.2019 р. (http://znau.edu.ua/m- universitet/m-publichna-
informatsiya).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

У Поліському національному університеті організація освітнього процесу здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України, стандартів освітньої діяльності, вищої освіти України та Положення про організацію 
освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті [http://znau.edu.ua/m- 
universitet/m-publichna-informatsiya], що розроблено на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
інших нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, Статуту університету.
Процедури розробки, затвердження, моніторингу та періодичність перегляду освітніх програм здійснюється 
відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Житомирському національному 
агроекологічному університеті [http://znau.edu.ua/m- universitet/m-publichna-informatsiya].
Система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті передбачає щорічний моніторинг та періодичне 
оновлення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх 
програм, формулюються як результати зворотного зв’язку з науково- педагогічними працівниками, студентами, 
випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузей знань та потреб суспільства. 
Внесення змін до освітніх програм ухвалюється вченою радою університету.
Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається індивідуальний 
навчальний план, що затверджується ректором. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються відповідно до 
компетентностей фахівців, визначених проєктом стандарту вищої освіти. Вибіркові навчальні дисципліни 
встановлюються університетом відповідно до пропозицій роботодавців та вибору студентів, концепції підготовки 
фахівців з метою задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти, ефективного використання можливостей і 
традицій університету.
Для реалізації права вибору студентами індивідуальної траєкторії навчання вільний вибір навчальних дисциплін 
студентом здійснюється у межах передбачених відповідною програмою обсягом, що становить 26,7 % від загального 
обсягу кредитів ЄКТС, передбаченого для ОС магістр. Процедура формування переліку та подальшого вивчення 
студентом навчальних дисциплін із циклу вільного вибору для здобуття ОС магістр визначена у Положенні про 
формування навчальних дисциплін вільного вибору студентів ЖНАЕУ [http://znau.edu.ua/m- universitet/m-
publichna-informatsiya].

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти Поліського національного університету залучені до участі у діяльності органів громадського 
самоврядування університету, вчених рад факультетів, вченої ради університету, органів студентського 
самоврядування.
Здійснюється опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні 
навчальних дисциплін Таке опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Порядок участі студентського самоврядування у розробці та перегляді освітніх програм відображене у Положенні 
про студентське самоврядування в Житомирському національному агроекологічному університеті 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/студентське_самоврядування.pdf]. Органи студентського 
самоврядування беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу і науково-
дослідної роботи та вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм. Студентська рада здобувачів 
вищої освіти бере участь у засіданнях випускової кафедри та зборах робочих груп, на яких розглядаються питання 
щодо освітнього процесу та перегляду освітньої програми «Агроінженерія» із внесенням конкретних пропозицій 
щодо освітніх компонентів, які необхідні для формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти 
ОС магістр із врахуванням інноваційних досягнень у галузі сільськогосподарського виробництва.
Пропозиції студентського самоврядування обов’язково розглядаються науково-педагогічними працівниками і 
зовнішніми стейкхолдерами та після опрацювання вносяться зміни до освітньої програми. Основні пропозиції 
представників студентського самоврядування стосуються можливості проходження закордонної практики, 
розширення академічної та міжнародної мобільності та узгодженості з освітніми програмами інших ЗВО.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Зауваження та пропозиції стейхолдерів, які отримані за результатами проведення круглого столу, були враховані 
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при коригуванні ОП, а саме: внесено зміни у перелік дисциплін вільного вибору студента.
Деякі теми, а також лабораторні та практичні заняття з дисциплін кафедри проводяться на матеріально-технічній 
базі філій кафедри: 
ТОВ «РДО Україна» м. Житомир, ТОВ «ПАРТНЕР-ВС» м. Житомир,
ЗАО «Вібросепаратор» м. Житомир, КП «Житомирське ТТУ», ПП «ЖЕРМ» Черняхівського району, ТОВ «Агрофірма 
Брусилів» Брусилівського району, ФГ «Губерт» Романівського району, П(ПО)СП «Малинівське» Малинського 
району, СТОВ «ім. Богдана Хмельницького» Романівського району,
СФГ «Сонячний пагорб» Житомирського району, ВСК «Світоч» Житомирського району, СФГ «ПН Поділля» 
Козятинського району,
ПОСП «Іванківське» та СТОВ «Старокотельнянське» Андрушівського району, ПП «Івановицьке-2008» Пулинського 
району Житомирської області.
Також укладені договори про співпрацю між Поліським національним університетом та Державною службою 
України з безпеки на транспорті, Інститутом сільського господарства Полісся, Національним науковим центром 
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» 
смт Глеваха Київської області, ПАТ «Ельворті» м. Кропивницький Кіровоградської області, ТОВ «Брацлав-ЗМ» смт 
Брацлав Вінницької області, ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна» 
м. Красилів Хмельницької області, закладом освіти «Білоруський державний аграрний технічний університет».

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Інформація щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП розглядається як один із 
індикаторів забезпечення якості освітніх послуг на освітній програмі. З огляду на це ОП «Агроінженерія» наразі 
формує систему збору та аналітики інформації щодо подальшої кар’єри випускників. Так, передбачається 
встановлення зв’язків з випускниками, проведення соціологічних досліджень з питань якості професійної 
підготовки випускників, зокрема в розрізі відповідних груп навичок (softskills та hardskills), опитування 
роботодавців з метою визначення рівня задоволеності фаховою підготовкою випускників програми. Оцінка та 
інтерпретація отриманих даних дасть можливість удосконалювати змістовну та методичну складову освітнього 
процесу ОП, застосовувати релевантну вимогам ринку праці систему оцінки якості підготовки фахівців за ОП.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Згідно Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти Поліського національного університету система 
внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті передбачає щорічний моніторинг та періодичне оновлення 
освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти.
В результаті компаративного аналізу прогнозованих та фактичних результатів навчання виявлено недостатній 
рівень запровадження міжнародного контексту підготовки фахівців, що було враховано у посиленні мовленнєвої 
підготовки здобувачів у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. Крім того, актуалізовано 
контент дисциплін, пов’язаних із вивченням нормативно-правової бази в розрізі галузей права. В цілому оновлення 
змістовної складової освітніх компонентів ОП здійснюється відповідно до результатів науково-практичної діяльності 
науково-педагогічних працівників, пропозицій стейкхолдерів та контактних аудиторій.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

У серпні 2019 р. освітня програма «Агроінженерія» була переглянута та вдосконалена з метою врахування 
пропозицій стейкхолдерів та вимог стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня освіти, ступеня 
вищої освіти – магістр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності – 208 Агроінженерія 
(затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 965).
За результатами пропозицій стейкхолдерів, обговорень на засіданнях випускової кафедри, факультету інженерії та 
енергетики запропоновано в якості покращення ОП врахувати такі побажання:
1. Підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з потенційними абітурієнтами, в т.ч. з використанням 
сучасних інформаційних технологій та соціальних мереж.
2. Розширити тематику кваліфікаційних магістерських робіт, а саме: поглибити науково-прикладну спрямованість у 
назвах, запровадити практику виконання робіт на замовлення Поліського національного університету.
3. Активізувати проходження довготермінового стажування та підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу, в т.ч. за кордоном.
4. Забезпечити обов’язкову участь у щорічних Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
5. Продовжити роботу з удосконалення матеріально-технічної бази, а саме: спеціалізованих лабораторій, кабінетів з 
фахових дисциплін, а також оновлення комп’ютерного фонду.
Всі зауваження були прийняті до уваги і усунені при розробці 
ОП Агроінженерія.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Згідно Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в Поліському національному 
університеті на ОП діє система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка передбачає залучення 
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академічної спільноти кафедри до здійснення таких процедур та заходів: визначення принципів та процедур 
забезпечення якості вищої освіти; удосконалення планування освітньої діяльності через розробку, затвердження, 
моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних і педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному 
веб-сайті університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; посилення кадрового потенціалу 
університету шляхом забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників, 
оптимізації процедури конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників; забезпечення 
наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в т.ч. самостійної роботи студентів, за освітньою 
програмою; забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом. 
Структуру ОП узгоджено з науково-дослідними закладами. 
Особливо позитивним з їхньої точки зору є присутність в програмі дисципліни «Мехатронні системи техніки в 
АПК», яка закладає теоретичні основи для формування майбутніх вчених.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти спільно із відповідними структурними підрозділами 
здійснюють:
• моніторинг результатів виконання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників спільно з 
завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів, відділом міжнародного співробітництва і відділом 
кадрів;
• розробку заходів з підвищення якості освіти, освітніх програм спільно із навчально-науковим центром; 
• участь у моніторингу оприлюднення інформації щодо якості освіти в розрізі освітніх програм на офіційному веб-
сайті спільно з лабораторією комп’ютерної техніки і телекомунікацій;
• аналіз стану забезпечення необхідними навчально-методичними ресурсами для організації освітнього процесу, у т. 
ч. самостійної роботи студентів спільно з навчально-науковим центром та органами студентського самоврядування;
• аналіз стану запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових виданнях працівників Університету і 
роботах здобувачів вищої освіти спільно з деканатами, навчально-науковим центром, навчально-науковим центром 
інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами та бібліотекою;
• координацію формування індивідуальних траєкторій навчання студентів різних освітніх ступенів за участі 
стейкхолдерів спільно з випусковими кафедрами, приймальною комісією, навчально-науковим центром дуальної 
освіти, навчально-науковим центром інформаційних технологій та відділом міжнародного співробітництва.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

У Поліському національному університеті права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються такими 
документами:
� Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ (Наказ ректора від 28.03.19 р. № 55);
� Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (Наказ ректора від 
28.03.19 р. № 55);
� Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 29.12.16 р. № 
254);
� Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 31.01.16 р. № 
9);
� Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 09.09.2015 р. № 2);
� Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми;
� Типове положення про деканат факультету ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 29.06.2016 р. № 11);
� Типове положення про кафедру (Проект від 26.10.16 р.);
� Колективний договір (зареєстровано ЖМР від 22.01.2019 р. № 9).
В зазначених положеннях висвітлено основні аспекти організації освітнього процесу з чіткими та зрозумілими 
роз’ясненнями щодо правил та обов’язків всіх учасників освітнього процесу в Поліському національному 
університеті.
Уся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті 
Поліського національного університету в розділі публічна інформація (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Проєкт ОПП "Агроінженерія" представлено на офіційному сайті університеті у розділі "Публічна інформація" пункті 
"Громадське обговорення" за посиланням: http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
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ОПП "Агроінженерія" другого (магістерського) рівня вищої освіти представлено за посиланням: 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE
%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%202020.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є:
1. ОП відповідає вимогам чинного стандарту вищої освіти України за спеціальністю 208 Агроінженерія другого 
(магістерського) рівня освіти (затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 
10.07.2019 р. № 965).
2. Відповідність викладача конкретним дисциплінам визначається сферою його наукових інтересів, кваліфікацією, 
науковими працями та професійною активністю. Крім того, враховується професійний досвід викладача.
3. Місія і цілі ОП відповідають стратегії розвитку Поліського національного університету та Північно-Західного 
регіону;
4. Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, зокрема, до аудиторних занять на ОП 
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців.
5. Відповідно до ОП не обмежується академічна свобода здобувачів вищої освіти.
6. Можливість поєднання навчання і професійної діяльності за рахунок впровадження дуальної освіти.
7. Здобувачам вищої освіти забезпечується вільний постійний доступ до робочих програм та іншого навчально- 
методичного забезпечення навчальних дисциплін.
8. Під час реалізації ОП заохочується поєднання навчання і досліджень. Зокрема, проводиться щорічна Міжнародна 
науково-практична конференція «Біоенергетичні системи», до участі в якій залучаються магістри.
9. Шляхом введення професійних дисциплін зі специфікою спеціальності та наукового профілю ЗВО забезпечується 
профільна підготовка (сервісне обслуговування машин та обладнання, професійні математичні методи та 
інформаційні системи, мехатронні системи техніки в АПК, правове регулювання господарської діяльності, безпека 
виробничих процесів в агроінженерії, організація планування та управління якістю виробництва, використання 
техніки в АПК, біотехнічні системи і комплекси аграрного виробництва, оцінка впливу на довкілля технічних 
систем). Забезпечується вміння публікації результатів досліджень (методологія та технологія наукових досліджень, 
експериментальні методи в наукових дослідженнях, моделювання систем), надання знань з англійської мови 
наукового спілкування (фахова іноземна мова).
Слабкими сторонами ОП є:
- наразі відсутній досвід реалізації програм міжнародної академічної мобільності;
- відносно повільні темпи оновлення матеріально-технічної бази.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП «Агроінженерія» та конкретними заходами для їх досягнення є:
1. Підвищення доступності ОП для студентів-іноземців через забезпечення навчально-методичного комплексу 
методичними матеріалами на англійській мові та викладання декількох спеціальних дисциплін на англійській мові.
2. Підтримка відповідності ОП сучасним науковим та технічним тенденціям розвитку спеціальності 208 
Агроінженерія на основі оновлення навчально-методичних комплексів згідно з сучасним розвитком теоретичних та 
практичних досліджень із механічної інженерії.
3. Оновлення матеріально-технічної бази, а саме: спеціалізованих лабораторій, лекційни авдиторій, баз практик, 
оновлення комп’ютерного фонду сучасними ЕОМ, за рахунок власних коштів та співпраці з провідними 
регіональними представниками підприємств із виробництва та реалізації сільськогосподарської техніки, 
передовими господарствами з виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.
4. Підвищення доступності, відкритості та об’єктивності оцінювання виконання здобувачами ОП шляхом 
застосування новітніх інформаційно-комунікативних технологій.
5. Розвиток студентоцентрованості ОП здобувачів через проведення моніторингу потреб здобувачів у фахових 
компетенціях, анкетування, опитування (у тому числі здобувачів та випускників з метою аналізу їх власного досвіду, 
потенційних роботодавців) та виконання аналізу та оцінювання досягнутих результатів ОП.
6. Удосконалення фахових компетентностей здобувачів через залучення науково-педагогічних працівників, 
професіоналів-практиків, роботодавців, самих здобувачів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
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Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 19.10.2020 р.

Сторінка 24



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Методологія та 
організація наукових 
досліджень з 
елементами 
патентознавства 
(курсова робота)

курсова робота 
(проект)

Методичка КР_ 
МОНД 2020.pdf

hA7xVuj9ThWymEU
Phklu90ICkWqPcKvt

+J+2y/kuqSU=

Мультимедійна система. 
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.)

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні вказівки 
до напис. 

кваліфікаційної 
роботи.pdf

x2DcItdWfImVjS/cU
Uk4wvA07g1XjNeYo1

EUI2PiwZI=

Бібліотека. 
Лабораторія технологічного 
центру фірми KUHN.
Лабораторія 
машинновикористання в 
тваринництві ВАТ «Брацлав».
Лабораторія 
машинновикористання в 
переробці ВАТ «Вібросепаратор»
Програмне забезпечення МаthCad 
14.

Виробнича практика практика Виробнича 
практика.pdf

vjNqhH4d9ihU3wW3
DftIIhWaY6IaNVfNa

u8lTK4j7nk=

Бази проходження практик

Фахова іноземна мова навчальна 
дисципліна

Фахова іноземна 
мова.pdf

1OBVZhaurZdPWBw
+rOgQssU+k9GrJgw

+PyrDH4kM7c4=

Мультимедійна система.
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.)

Методологія та 
організація наукових 
досліджень з 
елементами 
патентознавства

навчальна 
дисципліна

Методологія та 
організація 

наукових 
досліджень з 
елементами 

патентознавства.
pdf

L67F5NFH3SJh9OJ
DOsZKEI/9In7xAfQ

OIqmKdVEcipQ=

Мультимедійна система.
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.)

Інженерний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Інженерний 
менеджмент.pdf

hazk3pxzULyr0HJH
s6l1mdsduCtedXCV

NZv4irf9wic=

Мультимедійна система.
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.)

Обгрунтування 
інженерних рішень

навчальна 
дисципліна

Обгрунтування 
інженерних 
рішень.pdf

Z8fi9iIJXgxJ4KdQjo
Wz4YZBPtTgVW5AL

10RxByRlTw=

Мультимедійна система.
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.)

Оцінка впливу на 
довкілля технічних 
систем

навчальна 
дисципліна

Оцінка вливу на 
довкілля технічних 

систем.pdf

UGqOVAGQxC+JIx0
4RK88Sq6HrwiMXd

R+EtyaxZF+Ick=

Комплект Смарт зондівTesto для 
систем ОВК (2019 р.)
Мультимедійна система.
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.)

Використання техніки 
в АПК

навчальна 
дисципліна

Використання 
техніки в АПК.pdf

PdD6CW9eTGJSykt
XqM7x7LsxLgbWs3l

7/rIGFuDHe5I=

Мультимедійна система.
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.)

Організація 
планування та 
управління якістю 
виробництва

навчальна 
дисципліна

Організація 
планування та 

управління якістю 
виробництва.pdf

Tpi8/BdktXF7yJXaw
RYaoCItnhFhVts5qJ

vZ8suzxk4=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019
р.), 

Безпека виробничих 
процесів в 
агроінженерії

навчальна 
дисципліна

Безпека виробничих 
процесів в 

агроінженерії.pdf

mH5ILGoO8BkL8AE
KcliEnqoPblHO8QL
GiTHGmeXFQO8=

1.Гігрометр.
2.Вимірювач заземлення МС-08, 
3.Мегометри М1101 на 500 і 1000 
В.
4. Тепловізор Testo – 871 (2019 р.), 



5.Комплект Смарт зондівTesto 
для систем ОВК (2019 р.)

Правове регулювання 
господарської 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Правове 
регулювання 
господарської 
діяльності.pdf

AHQnPCcKWB4T4+
WEJemV2/NONPZ9
P87Wq7TbRF7tOmY

=

Мультимедійна система.
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.)

Мехатронні системи 
техніки в АПК

навчальна 
дисципліна

Мехатронні 
системи техніки в 

АПК.pdf

K0FJ5qJASse8UBcH
QkKxJ/sc0wLTEwfY

8wx7gcbrEq0=

Проектор EPSON H838B, рік 
введення в експлуатацію – 2018
p. Ноутбук Lenovo ideapad 330- 
15IKB, Intel Pentium 4415U, RAM 
DDR4 4 ГБ, HDD 1 ТБ, рік введення 
в експлуатацію – 2019. 
Операційна система Windows 10. 
Акустична система Maxxtro 
SPK222. Стенд пневматичноъ 
апаратури фірми CAMOZZI 
SUA00-5118-B00001 2020р.
Мобільна платформа LEGO EV-3 
mindstorm. Операційна система 
LINUX. Оперативна пам'ять 64 
МБ. Фрагмент маніпулятора 
доїння автоматизованої доїльної 
установки УДЯ-16А ВАТ 
«Брацлав».

Професійні 
математичні методи та 
інформаційні системи

навчальна 
дисципліна

Професійні 
математичні 

методи та 
інформаційні 
системи.pdf

BmX/iIf3po+8Qf82j
d5x4UwTnQP0rnY39

qtrgt2/ReQ=

16 ПК i3-8100, RAM DDR4 8Gb,
SSD-240Gb, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Телевізор Vinga S65UHD2B, рік 
введення в експлуатацію – 2019. 
Ноутбук Acer Aspire 7 A717-72G, 
i5-8300H, RAM DDR4 8Gb, HDD-
1Тb, рік введення в експлуатацію
– 2019.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330- 
15IKB, i3-7020U, RAM DDR4 8Gb
HDD-1Tb, рік введення в 
експлуатацію – 2019. Операційна 
система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Office 
2016, середовище моделювання 
BPwin, середовище статистичної 
обробки даних R, географічна 
інформаційна системи ArcGIS

Сервісне 
обслуговування
машин та обладнання 

навчальна 
дисципліна

Сервісне 
обслуговування 

машин та 
обладнання.pdf

BgVmLUa/ni6LU2ru
hVgXJVYhiMYWl8x

nKpHelRKqwDg=

Мийка ОРГ4990
Дефектоскоп ПНД-70-МД-
80ПНШУ
Стенд для діагностичного 
водіння.
Газоаналізатор 102ФА-01М
Установка для наплавки 
колінчастих валів УД-209

Біотехнічні системи і 
комплекси аграрного 
виробництва

навчальна 
дисципліна

Біотехнічні 
системи і 
комплекси 
аграрного 

виробництва.pdf

ZswgACknmuZhSiG6
IV0PDqj20cskMHnje

XD0ksxHO1s=

Мультимедійна система.
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.)

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

74827 Савченко 
Василь 

завідувач 
кафедри, 

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 

16 Сервісне 
обслуговуванн

Кандидат технічних 
наук



Миколайови
ч

Основне 
місце 
роботи

Державна 
агроекологічна 

академія 
України, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

091902 
Механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052259, 

виданий 
01.01.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

042762, 
виданий 

01.01.2015

я
машин та 
обладнання 

Наукова 
спеціальність: 
05.05.11. – машини і 
засоби механізації с.г. 
виробництва (Диплом 
кандидата наук
ДК № 052259
Виданий: 28.04.2009)
Тема дисертації: 
«Розробка молотків 
кормодробарок з 
локальним 
зносостійким 
покриттям»
П. 30 Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визначення 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності: (статті 
за 5 років)
1. Савченко В.М. 
Аналіз технічного 
стану складових 
систем зрошування 
рослин в умовах 
захищеного ґрунту / 
В.М. Савченко, С.В. 
Міненко, О.А Махов// 
Вісник Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка. – 
2019. – Вип. 198. – С. 
429–436
2. Savchenko V. 
Researching the impact 
of optical radiation and 
illumination for 
production personnel/ 
V.Savchenko, L. 
Savchenko// 
Екологічні науки : 
науково-практичний 
журнал / Головний 
редактор О.І. Бондар. 
– К. : ДЕА, 2019. – № 
1(25). Т. 1. – С 109-112
3. Savchenko V. 
Researching indexes of 
reliability of systems of 
microclimate control 
onto productivity of 
products of protected 
soil/ V.Savchenko, S. 
Minenko, V. Krot // 
Загальнодержавний 
міжвідомчий науково-
технічний збірник. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин, вип. 46. – 
Кіровоград: КНТУ, 
2016. – С. 105–108.
4. Boiko A. 
Determination of 
readiness function of 
nozzle for operation / 
A. Boiko, V. Savchenko, 
V. Krot // Вісник 
ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 
(58), т. 1. – С. 161–173.



5. Boiko A. I. Charts of 
conditions and 
mathematical 
modelling of transition 
of nozzles into various 
possible conditions / A. 
I. Boiko, V. M. 
Savchenko, V. V. Krot 
// Вісник 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка. - 
2017. - Вип. 181. - С. 
173-178.
пп.14: керівництво 
студентом 
Балаболовим. В., який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
зі спеціальності 
«Транспортні 
технології та засоби в 
агропромисловому 
комплексі», що 
проходила на базі 
кафедри експлуатації 
та ремонту машин 
Центральноукраїнсько
го національного 
технічного 
університету (м. 
Кропивницький, 2019
пп.15: 1. Савченко В.М. 
Вплив технічного 
стану систем 
живлення рослин СО2 
на вироб-ничий 
персонал тепличних 
комплексів / В.М 
Савченко, В.М 
Савченко//Збірник 
тез доповідей II 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Біоенергетичні 
системи в 
агропромисловому 
виробництві» ЖНАЕУ  
16-17.11.2019 року– 
2019. – С. 59–61
2. Савченко В.М . 
Вплив технічного 
стану систем 
підживлення рослин 
двоокисом
вуглецю на виробничі 
процеси/ В.М 
Савченко, А.І. Бойко// 
Збірник тез доповідей 
VI Міжнародної 
науково-технічної 
конференції
«Крамаровські 
читання» з нагоди 
112-ї річниці від дня 
народження доктора
технічних наук, 
професора, члена-
кореспондента 
ВАСГНІЛ, віце-
президента
УАСГН Крамарова 
Володимира Савовича 
(1906-1987) 21-22 лют. 
2019 р., м. Київ / МОН 



України, 
Національний 
університет 
біоресурсів і
природокористування 
України, 
Національний 
науковий центр 
«ІМЕСГ» НААН. – К.: 
Видавничий центр 
НУБіП України, 2019. 
– С. 311-313
3. Савченко В.М. 
Вплив технічного 
стану технологічних 
систем на умови праці 
та
професійні ризики 
виробничого 
персоналу 
промислових 
теплиць/ В.М. 
Савченко, Л.Г. 
Савченко// Збірник 
тез доповідей 5 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Крамаровські 
читання» (22-23 
лютого 2018 року)/ 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – К., 2018 – 
С. 138-140
4.Савченко В.М. 
Автоматизація 
екологобеспечної 
технології рослин 
прилив-відлив в 
середовищі 
захищеного ґрунту / 
В.М. Савченко,С.В. 
Міненко //Органічне 
виробництво та 
продовольча безпека.- 
Житомир:видавець 
О.О. Євенюк , 2018. – 
С. 263–267.
Підвищення 
кваліфікації - 
Національний 
транспортний 
університет.
Свідоцтво: 
ТУ№020709 
15000089-19 від 
17.05.2019р.
ПК: з 06.05.2019 по 
17.05.2019р.
Реєстраційний номер: 
189/19.

271497 Шелудченко 
Богдан 
Анатолійови
ч

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
кандидата наук 

KД 027156, 
виданий 

01.01.1990, 
Атестат 

професора ПP 
002666, 
виданий 

01.01.2003

31 Оцінка впливу 
на довкілля 
технічних 
систем

Кандидат технічних 
наук
Наукова спеціальність 
05.05.11 – машини і 
засоби механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва (КД 
№027156, від 
5грудня1990 року)
Тема дисертації:
«Механико-
технологическоеобосн
ованиеконструкциигл
убокорыхлящих 
робочих 
органовобъемноготип
а»



Професор кафедри 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища (АП 
№0002666, від 
24грудня 2004 року)
п.п.1.1. 
Analyticalstudyofmultif
ractalinvariantattribute
softrafficflows/ 
O.Skydan,B. 
Sheludchenko, 
S.Kukharets, 
O.Medvedskyi,Ya.Yaros
h// Eastern-
EuropeanJournalofEnte
rprise Technologies 
ISSN 1729-3774 3/3 ( 
99 ) 2019 P. 22-29.
2. Graph-
analyticaloptimizationo
fthetransverseverticalcr
oss-sectionofa 
contactzonebetweensoil
andanelasticwheeledmo
ver/ B. Sheludchenko, 
E.Аrauskis, G.Golub, 
S.Kukharets, 
O.Medvedskyi,V.Chuba, 
A.Zabrodskyi // 
Eastern-
EuropeanJournalofEnte
rprise Technologies 
ISSN 1729-3774 6/1 
(102) 2019 P. 77-84.
п.п.2.1. Розробка 
лабораторного методу 
оцінки структурних 
моделей ґрунту / 
Б.А.Шелудченко, 
В.В.Чуба, В.Р.Білець-
кий // Науковий 
вісник НУБіП 
України, серія Техніка 
та енергетика АПК – 
2018. – Вип. 282.
2. Синхронізація 
динаміки 
колективного 
рухуавтотранспортних 
потоківу вузлах 
автотранспортної 
мережі/ 
Ю.І.Тростенюк,С.М.Ку
харець,П.М.Забродськ
ий, В.І. Котков, О.Б. 
Плужніков // 
“Наукові 
горизонти”,“Scientifich
orizons»,Науковий 
журнал,2019, № 5 
(78), ISSN 2663-
2144С.3-8.
3. Забродський П. М., 
Кухарець С. М., 
Шелудченко Б. А., 
Пінкін А. А. Розробка 
реологічної моделі 
дерново-підзолистого 
грунту. Наукові 
горизонти 
(Scientifichorizons). № 
12 (73). 2018. C. 16-22.
4. Передумови 
синхронізаціїколектив
ного 
рухуавтотранспортних 
потоків на 
ділянкахсерпантину(у 
шпильках) 



автомобільних доріг/ 
Б. А. Шелудченко, С. 
М. Кухарець,В. Р. 
Білецький, О. Б. 
Плужніков//“Наукові 
горизонти”,“Scientifich
orizons»,Науковий 
журнал,2019, № 12 
(85), ISSN 2663-
2144С.60-66.
5. Аналітичне 
обґрунтування 
параметрів 
лакунарності лісових 
газо-пилозахисних 
смуг автомобільних 
доіг / 
Л.С.Шелудченко, Б.А. 
Шелудченко, С.В. 
Вознюк // Наук.-
техн.журнал 
“Екологічна безпека 
та збалансоване 
ресурсовикористання”
. Спец. вип., 2015, 
Івано-Франківськ. – 
С.56-59.
п.п.3. 1. Механіка 
контактного 
руйнування 
автомобільних доріг / 
Б.А. Шелудченко, Л.С. 
Шелудченко – прТОВ 
«Каліграф», 
Кам’янець-
Подільський. – 66 с. 
ISBN 978-966-1686-
07-05
2. Моделювання і 
прогнозування 
динаміки природно-
техногенних 
геоекосистемТОВ 
«Каліграф», 
Кам’янець-
Подільський. – 218 с. 
ISBN 978-966-1686-
09-5
3. Аеродинаміка газо-
пилових повітряних 
аерозолів в межах 
резервно-
технологічних смуг 
автомобільних доріг 
LAP LAMBERT 
AcademicPublishing. –
95 с. ISBN 978-3-659-
93838-2
4.Вступ до 
конструювання 
природно-
техногенних 
геоекосистем 
(ландшафтно-
територіальний 
аспект). – Кам’янець-
Подільський: Вид-во 
Каліграф, 2015. – 170с.
п.п.4. Керівництво 
аспірантами та 
здобувачами, які 
захистили дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук – 7 
осіб.
п.п.12. 1. Патент 
України №99998 
Лісова газо-
пилозахисна смуга 
автомобільної дороги 



/ Л.С.Шелудченко, 
Б.А.Шелудченко, 
С.В.Вознюк, 
І.А.Шелудченко 
(Україна). – 
u201501052; заявлено 
10.02.2015; опубл. 
25.06.2015, 
Промислова 
власність,Бюл. №12.
п.п.13.1. Теоретична 
механіка : навчально-
методичний посібник 
для виконання РГР / 
Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., 
Білецький В.Р., 
Забродський П.М., 
Плужніков О.Б. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 40 с.
3. Гідравліка та 
теплотехніки : 
конспект лекцій / 
Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., 
Білецький В.Р., 
Плужніков О.Б. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 118 с.

16961 Цивенкова 
Наталія 
Михайлівна

доцент, 
Сумісництв
о

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 020773, 

виданий 
01.01.2014, 

Атестат 
доцента AД 

002556, 
виданий 

20.06.2019

15 Безпека 
виробничих 
процесів в 
агроінженерії

Професійну
активність
представлено
відповідно пункту 30
Ліцензійних умов:
П. 30.1.
1. Golub, G. A., 
Kukharets, S. M., 
Tsyvenkova N. M., et al. 
2018. Research on a 
boiler furnace module 
effectiveness working 
on small fracture 
wastes. INMATEH – 
Agricultural 
Engineering 55 (2): 7–
16.
2. Golub, G., Kukharets, 
S., Tsyvenkova, N., 
Yarosh, Ya., and Chuba, 
V. 2018. Experimental 
study into the influence 
of straw content in fuel 
on parameters of 
generator gas. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies 5/8 (95): 
76-86.
3. Kukharets, S., 
Tsyvenkova, N., Yarosh, 
Ya., Grabar, I., and 
Holubenko, A. 2018. 
The results of study into 
the effect of airsteam 
blast on the lowgrade 
fuel gasification 
process. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies 6/8 (96): 
86-96.
4. Tsyvenkova, N., 
Nezdvetskaya, I., 
Yarosh, Ya., and Chuba, 
V. 2018. Results of 
laboratory studies of 
grain drying in fluidized 
bed dryer. Proceedings 
of the 17th 



International Scientific 
Conference Rural 
Development: 1644-
1652.
5. Tsyvenkova, N., 
Holubenko, A., 
Omarov, I., 
Tereshchuk, M. 2019. 
The influence of the 
recovery chamber 
parameters on the 
efficiency of biomass 
gasification process. 
Proceedings of the 18th 
International Scientific 
Conference Rural 
Development: 1351-
1364.
6. Holubenko, A., 
Tsyvenkova, N., 
Nezdvetskaya, I., 
Pluzhnikov, O. 2019. 
Results of investigation 
in corrosion processes 
in gasifyer gasifying 
fuels containing straw 
and lignin. Proceedings 
of the 18th 
International Scientific 
Conference Rural 
Development: 1415-
1422.
7. Golub, G.A., Chuba, 
V.V., Kukharets, S.M., 
Yarosh, Y.D., 
Tsyvenkova, N. М. 
2019. Calculation of a 
track formation process 
during wheel-ground 
interaction. INMATEH 
– Agricultural 
Engineering 59 (3): 69-
76.
8. Golub, G., 
Tsyvenkova, N., Chuba, 
V., Golubenko, A., 
Tereshchuk, M. 2019. 
Substantiation of the 
method of integrated 
group unification of 
machine and appliance 
designs. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies 6/1 (102): 
51-59.
9. Rashchenko A., Les' 
A., Tsyvenkova N., 
Holubenko A. 2020. 
Investigation of 
technical and 
technological 
parameters of syngas 
combined purifying 
equipment. Proceedings 
of the 19th 
International Scientific 
Conference Rural 
Development: pp. 
1214–1223.
10. Tsyvenkova N., 
Kukharets S., Kukharets 
V., Savchenko N. 2020. 
Experimental study of 
influence of a tuyere 
belt design on thermal 
conditions of 
gasification chamber 
operation. Proceedings 
of the 19th 
International Scientific 



Conference Rural 
Development: pp. 
1248–1254.
11. Vechera O., 
Tereshchuk M., Chuba 
V., Tsyvenkova N. 
2020. Investigation of 
aerobic solid fraction 
fermentation process` 
parameters for organic 
material. Proceedings 
of the 19th 
International Scientific 
Conference Rural 
Development: pp. 
1450–1455.
12. Pavlenko M., Chuba 
V., Tsyvenkova N., 
Tereshchuk M. 2020. 
An experimental study 
on biomass air-steam 
gasification 
effectiveness in a 
downdraft gasifier. 
Proceedings of the 19th 
International Scientific 
Conference Rural 
Development: pp. 
1831–1839.
13. Golub G., 
Tsyvenkova N., Chuba 
V., Yarosh Ya. 2020. 
Bulk density of chopped 
wheat straw – influence 
of moisture content, 
fine fraction content 
and coefficient of 
compaction. 
Proceedings of the 19th 
International Scientific 
Conference Rural 
Development: pp. 
1892–1899.
П. 30.2.
1.Дослідження 
теплопродуктивності 
прямопотокового 
газогенератора на 
соломі / Н.М. 
Цивенкова, А.А. 
Голубенко // Вісник 
ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 
(53). – Т. 1. – С. 235–
335.
2. Исследование 
технических 
параметров системы 
очистки 
генераторного газа / 
Н. Цивенкова, А. 
Голубенко, А. Муляр, 
Л. Лось, А. 
Романишин // Motrol. 
Commission of 
motorization and 
energetics in 
agriculture. – 2016. – 
Vol. 18, № 1. – P. 71–
80.
3. Tsyvenkova N. M. 
The research of 
downdraft gas producer 
heat productivity on 
straw / N. M. 
Tsyvenkova, А. А. 
Golubenko, S. M. 
Kukharets, V. R. 
Biletsky // ISB-INMA 
TEH Agricultural and 
Mechanical 
Engineering : the 



materials of 
International 
symposium, 27–29 
October, 2016 р. – 
Bucharest : Edited by 
INMA Bucharest, 2016. 
– P. 83–91.
4. Савченко Л.Г. 
Дослідження рівня 
виробничого 
травматизму і 
профзахворюваності в 
галузі тваринництва 
та переробки 
продукції 
тваринництва АПК 
України / Л.Г. 
Савченко, Н.М. 
Цивенкова, В.М. 
Савченко // 
Подільський Вісник: 
Сільське господарство, 
техніка, економіка. – 
2016. – Вип. 25. – С. 
115–122.
5. Савченко В.М. 
Дослідження рівня 
виробничого 
травматизму та 
професійної 
захворюваності в 
галузі технічного 
сервісу АПК України / 
В.М. Савченко, Н. М. 
Цивенкова, Л.Г. 
Савченко // 
Технічний сервіс 
агропромислового, 
лісового та 
транспортного 
комплексів. – 2016. – 
№ 6. – С. 100–105.
6. Лось Л.В. 
Етнодизайн 
енергетичних 
комплексів, які 
працюють на 
біопаливі / Л.В. Лось, 
Н.М. Цивенкова, А.А. 
Голубенко, М.Б. 
Терещук // Вісник 
ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 
(58). – т. 1. – С. 248–
259.
7. Савченко В.М. 
Дослідження рівня 
професійного ризику, 
виробничого 
травматизму та 
профзахворюваності в 
галузі тваринництва 
України / В.М. 
Савченко, Н.М. 
Цивенкова, Л.Г. 
Савченко // Вісник 
НТУ «ХПІ». Серія: 
«механіко-
технологічні системи 
та комплекси». – 2017. 
– № 19 (1241). С. 151–
157
8. Los L. Substantiation 
of the structure theory 
of design of 
technological machines 
and devices / L. Los, S. 
Kukharets, N. 
Tsyvenkova, A. 
Golubenko, M. 
Tereshchuk // 
Technology audit and 



production reserves.– 
2017. – Vol. 5, No.1 
(37). – Р. 48–55.
9. Yarosh Y. 
Substatiation of 
quantitative criteria of 
structural partsand 
units manufacturability 
evaluation / Yarosh Y., 
Tsyvenkova N., 
Kukharets S., 
Golubenko A., Los L. // 
Technology audit and 
production reserves, 
2018. – №2/1(40). – C. 
4-11.
10. Yarosh Ya. The 
determination of 
parameter of a reactor-
mixer with a disk 
injector / S. Kukharets, 
N. Tsyvenkova, Ya. 
Yarosh // 
Відновлювана 
енергетика. 2018. № 2 
(53). С. 80–87.
11. Обґрунтування 
впливу висоти камери 
відновлення та подачі 
повітря на вихід та 
якість деревного газу / 
Я.Д. Ярош, Г.А. Голуб, 
С.М. Кухарець, Н.М. 
Цивенкова, В.В. Чуба, 
Р.Л. Швець // 
Відновлювана 
енергетика. 2018. №3 
(54). С. 86–96.
12. Дослідження 
двостадійного процесу 
газифікації соломи / 
Н.М. Цивенкова, Я.Д. 
Ярош, А.А. Голубенко, 
М.Б. Терещук // 
Вісник Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства ім. 
Петра Василенка. 
Технічні науки. 2018. 
Вип. 196. С. 15–17.
13. Обґрунтування 
каналу 
електропостачання на 
основі 
газогенераторної 
установки / Я.Д. 
Ярош, С.М. Кухарець, 
О.Ф. Соколовський, 
Н.М. Цивенкова // 
Відновлювана 
енергетика. 2019. №1 
(56). С. 72–82.
14. Research of the 
operation efficiency of 
vegetable biomass-
operated solid fuel 
boiler / G. Golub, N. 
Tsyvenkova, V. Chuba, 
S. Kukharets, Ya. 
Yarosh, M. Tereshchuk 
// Technology audit 
and production 
reserves. 2019. Vol. 5, 
№ 1(49). P. 22–28.
П. 30.3. 1. Практикум 
з дисциплін «Основи 
охорони праці», 
«Охорона праці в 



галузі» : навч. посіб. / 
В.В. Іванишин, М.П. 
Супрович, К.В. 
Замойська, А.М. 
Марущак, М.А. Тиш, 
І.І. Шевчук, О.Ю. 
Романишин, Н.М. 
Цивенкова. – 
Камянець-
Подільський : ТОВ 
«Друк-Сервіс», 2016. – 
304 с.
2. Якість 
енергоресурсів і 
енергоносіїв : навч. 
посіб. / А.П. 
Войцицький та ін. – 
Житомир : Вид-во 
ЖНАЕУ, 2017. – 219 с.
3. Метрологія та 
електричні 
вимірювання : навч. 
посіб. / І. В. 
Нездвецька, А.П. 
Войцицький, Н.М. 
Цивенкова, А.А. 
Голубенко. – 
Житомир : Вид-во 
ЖНАЕУ, 2018. – 238 с.
4. Відновлювана 
енергетика в 
аграрному 
виробництві : навч. 
посіб. За ред. О.В. 
Скидна і Г.А. Голуба / 
О.В. Скидан, Г.А. 
Голуб, О.Д. Ярош, В.В. 
Чуба, О.В. 
Медведський, Н.М. 
Цивенкова, О.Ф. 
Соколовський, В.В. 
Кухарець – Київ : Вид-
во НУБіП, 2018. – 338 
с.
5. Енергетична та 
технологічна 
ефективність 
мобільних доїльних 
установок : 
монографія / О.В. 
Медведський, С.М. 
Кухарець, Я.Д. Ярош, 
Н.М. Цивенкова. - 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 124 с.
6. Виробництво і 
використання 
генераторного газу в 
аграрному 
виробництві. 
Механіко-
технологічні основи : 
монографія / Я.Д. 
Ярош, Г.А. Голуб, 
Н.М. Цивенкова, С.М. 
Кухарець, В.В. Чуба. – 
Житомир, ЖНАЕУ, 
2020. 254 с.

П. 30.8
1. Цивенкова Н.М. 
(науковий керівник) 
ДР 0116U008733 
«Механіко-
технологічне 
обґрунтування 
механізованих 
процесів органічного 
виробництва».
2. Цивенкова Н.М. 
(співвиконавець) ДР 



0116U008734 
«Обґрунтування 
параметрів 
обладнання і процесів 
конверсії біомаси 
сільськогосподарськог
о походження в 
закритих камерах».
3. Цивенкова Н.М. 
(співвиконавець) ДР 
0116U008732 
«Обґрунтування 
параметрів і процесу 
роботи 
газогенераторного 
енергомодуля, 
адаптованого до 
сировини рослинного 
походження».
4. Член редакційної 
колегії наукового 
журналу «SCIENTIFIC 
HORIZONS» (ЖНАЕУ, 
Житомир).
П. 30.10.
Робота заступника 
декана з наукової 
роботи факультету 
інженерії та 
енергетики 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету з 2016 р 
до сьогодні.
П 30.13.
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
спеціальності 
8.10010203 
«Механізація 
сільського 
господарства» / Т. О. 
Гринь, Н. М. 
Цивенкова, А. А. 
Голубенко – Житомир 
: ЖНАЕУ, 2015. – 60 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
спеціальності 
8.10010203 
«Механізація 
сільського 
господарства» / Т. О. 
Гринь, Н. М. 
Цивенкова, А. А. 
Голубенко – Житомир 
: ЖНАЕУ, 2015. – 36 с.
3. Методичні 
розробки до 
лабораторно-
практичних занять з 
теоретичної механіки 
розділ «Кінематика» 
для студентів, що 
навчаються за 
спеціальністю 
6.100102 «Процеси, 
машини та 
обладнання АПВ» / С. 
Ф. Кучеров, Н. М. 
Цивенкова, О. Б. 
Плужніков. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. – 60 с.



4. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни «Деталі 
машин» для студентів, 
що навчаються за 
спеціальністю 
6.100102 «Процеси, 
машини та 
обладнання АПВ» / П. 
М. Забродський, С. М. 
Кухарець, Н. М. 
Цивенкова – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. – 48 с.
5. Методичні 
розробки до 
лабораторно-
практичних занять з 
теоретичної механіки 
розділ «Динаміка» 
для студентів, що 
навчаються за 
спеціальністю 
6.100102 «Процеси, 
машини та 
обладнання АПВ» / С. 
Ф. Кучеров, Н. М. 
Цивенкова, О. Б. 
Плужніков – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. – 60 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних занять з 
дисципліни 
«Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні 
вимірювання» для 
студентів, що 
навчаються за 
спеціальністю 
6.100102 «Процеси, 
машини та 
обладнання АПВ» / Л. 
В. Лось, Н. М. 
Цивенкова, А. А. 
Голубенко – Житомир 
: ЖНАЕУ, 2016. – 54 с.
П. 30.14.
1. Диплом І ступеня у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
напрямку «Технічне 
забезпечення АПК», 
який відбувся 07–
08.04.2016 р. на базі 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка. 
Студент – Цьопич 
Катерина Борисівна (3 
рік навчання 
факультет інженерії та 
енергетики).
Тема: «Дослідження 
впливу параметрів 
газогенератора, що 
працює на соломі 
зернових, на його 
енергоефективність».

205084 Сукманюк 
Олена 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

10 Інженерний 
менеджмент

К.і.н. з 2010 р., тема 
дисертації: «Еволюція 
наукових поглядів на 



роботи вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

0919 
Механізація та 
електрифікація 

сільського 
господарства, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Державний 
агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

091902 
Механiзацiя 
сiльського 

господарства, 
Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
141 

Електроенерге
тика, 

електротехніка 
та 

електромехані
ка, Диплом 

кандидата наук 
ДK 061293, 

виданий 
06.10.2010, 

Атестат 
доцента AД 

001798, 
виданий 

05.03.2019

відновлення деталей 
сільськогосподарських 
машин зварюванням і 
наплавленням», 
захищено 8 квітня 
2010 р. у 
спеціалізованій вченій 
раді К.26.373.01. у 
Державній науковій 
сільськогосподарській 
бібліотеці Української 
академії аграрних 
наук (м. Київ), 
отримано диплом 
ДК061293 від 6 
жовтня 2010 року 
(протокол №88-06/6).
Автор понад 170 
наукових праць та 
навчально-
методичних робіт.
1.Підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності» в 
Національному 
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України м. Київ (108 
год.) (свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004575-17). 
Випускна робота на 
тему: «Методика 
організації і 
проведення 
самостійної 
навчально-
пізнавальної 
діяльності та науково-
дослідної роботи 
студентів під час 
вивчення дисципліни 
«Проектування і 
розрахунок 
технологічних систем 
у тваринництві».
2. Протягом 11.06.2018 
– 29.06.2018 р. 
проходила 
стажування за 
програмою 
«Organization of 
Didactic Process, 
Education Programs, 
Innovative 
Technologies and 
Scientific Work in 
Wyższa Szkoła Biznesu 
- National-Louis 
University» в Wyższa 
Szkoła Biznesu – 
National-Louis 
University» 
(«Організація 
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Дерев’янко, О.М. 
Сукманюк, С.Б. 
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Житомир: ЖНАЕУ, 
2020 р. -25 с. 
4. Методичні 
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Сукманюк// 
Proceedings of the II 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Scientific 
Research Priorities – 
2018: theoretical and 
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сівалок” спеціальність 
0.05.11 – машини 
ізасоби 
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пп.1. Ph.D. Eng. Zayets 
М. THEORETICAL 
GROUNDING OF 
SEEDS VALVE 
OPENER SETTINGS 
FOR SUBSOIL-
SPREADING SOWING 
METHOD / / Ph.D. 
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ЛНТУ. – Луцьк. – 2015
3. І. Г. Грабар, Т. Ю.
Дубишевська.
Експрес-оцінка 
відносної вартості 
металічних 
конструкційних 
матеріалів для 
заданих умов 
експлуатації та 
заданого ресурсу. 
Наукові горизонти 
(Scientific horizon), 
2019, № 5 (78). – с.8-
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4. Грабар І.Г. 
Прискорене 
прогнозування 
тривалої міцності та 
універсальна діаграма 
проф..Грабара. - 
Наукові нотатки 
ЛНТУ. – Луцьк. – 
2015. – 7 с.
5. Грабар І.Г.,Грищук 
Р.В.,Молодецька К.В. 
Безпекова 
синеогетика: 
кібернетичний та 
інформаційний 
аспекти. Накова 
монографія.- 
Житомир. – ЖНАЕУ.
– 2019. – 280 с.
П.п.3. 6. Грабар І.Г. 
Основи надійності 
машин. Навчальний 
посібник.Житомир. 
ЖДТУ. 1999. – 298 с.
7. Грабар І.Г., 
Водяницький Г.П. 
Технологія та теорія 
наукових досліджень. 
Навчальний посібник
Житомир. – ЖНАЕУ. 
– 280 с.
8. Грабар І.Г., Марчук 
М.М., Пінчевська О.О. 
Методологія та 
організація наукових 
досліджень з 
основами 
патентознавства та 
інноваційного 
підприємництва.Навч 
альний посібник. 
Житомир-Рівне-Київ.
– 2017. – 423 с.
9. Грабар І.Г., Даник 
Ю.Г., Ковбасюк С.В. 
Методологічні основи 
наукових досліджень. 
Математичне 
моделювання та 
оптимізація складних 
систем.Навчальний 
посібник. Житомир: 
ЖВІ ім..Корольова. 
2015. – 680 с.
10. Грабар И.Г., Яхно 
О.Н.,Таурит Т.Г. 
Ветроэнергетика: 
конструирование и 
расчет ВЭУ. – 
Житомир.: ЖДТУ. – 
2003. – 255 с.
П.п.4. Науковий 
керівник 12 
аспірантів, що 
захистили 
кандидатські 
дисертації, із них 
протягом останніх 5 
років;
Бойко Людмила 
Миколаївна 
Бегерський Дмитро 
Богданович Ломакін 
Володимир 
Олександрович П.п.5. 
Науковий
керівник української 
групи європейської 
грантової Програми 
ЄС № FP7-504937-1



«Багатофункціональн 
а перкольована 
наноструктурована 
кераміка, виготовлена 
з гідроксилапатиту» 
П.п.7. Член НМК 
МОН
«Агроінженерія» 
(2015-2019рр.)
Член науково- 
методичної ради МОН
«Механіка» (2015-
2019 рр.)
П.п.8. Член редколегії
«Вісник ЖНАЕУ», 
Член редколегії
«Вісник ЖВІ 
ім.С.П.Корольова» 
П.п.10. Завідувач 
кафедри «Процесів, 
машин і обладнання в 
агроінженерії» ПНУ 
(на даний час), в
2008-2011 –
проректор з наукової 
роботи ЖНАЕУ 
П.п.11. Член 
докторської 
спеціалізованої ради 
при НЛТУ (м.Львів) та 
кандидатської ради 
при ЖВІ 
ім.С.П.Корольова 
(Житомир)
За 2014-19 рр. був 
офіційним опонентом 
двох докторських 
(Козак Р.О.,Гайда 
С.В.)та п’яти 
кандидатських 
дисертацій
П.п.12. Автор більше 
40 патентів, в тому 
числі:
1. А.с. СССР № 
1631352. Устройство 
для усталостных 
испытаний дисков в 
поле центробежных 
сил /Грабар 
И.Г.,Баженов 
В.Г.,Райков Ю.В.
2. А.с. СССР № 
1762174 . Способ 
испытаний 
одномерных тел на 
ползучесть при 
постоянном 
напряжении/ Грабар 
И.Г., Шанявский А.А.
3. Пат. 83475 Україна, 
МПК G01L 3/04, G01P 
3/64, G01R 21/133. 
Пристрій для 
вимірювання кутової 
швидкості, крутного 
моменту та механічної 
потужності / Грабар І. 
Г. ; заявник і 
патентовласник
Грабар І. Г. – № 
a200505380 ; заявл. 
06.06.2005 ; дата
публікації 25.07.2008,
Бюл. № 14.
4. Пат. 39401 Україна, 
МПК G01B7/16. 
Тензометричний 
пристрій професора 
Грабара для виміру 
механічних 



деформацій / Грабар 
І. Г. ; заявник і 
патентовласник 
Житомирський інж.- 
технол. ін-т. – № 
2000074058 ; заявл. 
10.07.2000 ; дата 
публікації 15.06.2001, 
Бюл. № 5.
5. Пат. 20609 Україна, 
МПК F03D 3/00. 
Гідровітроколесо з 
орієнтаційно-змінною 
вітрильністю / Грабар 
І. Г., Рисіч А. В. ; 
заявники і 
патентовласники 
Грабар І. Г., Рисіч А. В.
– № 2003087863 ; 
заявл. 20.08.2003 ;
дата публікації 
15.02.2007, Бюл. № 2.
6. Пат. на кор. модель 
47688 Україна, МПК 
B65F 1/00. Контейнер 
для побутових 
відходів / Грабар І. Г., 
Кузьмін А. В., Примак 
Є. П., Титаренко В. Є. ; 
заявники і 
патентовласники 
Грабар І. Г., Кузьмін А. 
В., Примак Є. П., 
Титаренко В. Є. – № u 
200905506 ; заявл. 
01.06.2009 ; дата 
публікації 25.02.2010, 
Бюл. № 4.
7. Пат. 101576 Україна, 
МПК G01K 7/34, G01R 
5/00. Біметалевий 
датчик температури / 
Грабар І. Г., Бушма С. 
В., Коновалов О. В., 
Водяницький Г. П. ; 
заявник і 
патентовласник 
Житомирський нац. 
агроекол. ун-т. – № a 
2012 01141 ; заявл. 
06.02.2012 ; дата 
публікації 10.04.2013, 
Бюл. № 7.
8. Пат. 43608 Україна, 
МПК F02M5/06. 
Поплавкова камера 
карбюратора / Грабар 
І. Г., Ільченко А. В. ; 
заявник і 
патентовласник 
Житомирський 
інжен.-технол. ін-т. –
№ 2001042280 ;
заявл. 05.04.2001 ;
дата публікації 
17.12.2001, Бюл. № 11.
9. Пат. 54793 Україна, 
МПК C10L 1/04, G01D 
5/12. Спосіб контролю 
однорідності бензину
з високооктановими 
кисневмісними 
домішками / Грабар І.
Г., Ільченко А. В. ;
заявник і 
патентовласник 
Житомирський держ. 
технол. ун-т. – № 
2002043034 ; заявл.
15.04.2002 ; дата
публікації 15.05.2006,



Бюл. № 5.
10. Пат. України 45687 
А, бюл.№4 2002 
р.Стенд для 
циклічних 
випробовувань тіл 
обертання в полі 
відцентрових сил/ 
Грабар І.Г., 
Мельничук С.В.
Пат. 66218 Україна, 
МПК В07В 9/00.
Сепаратор 
вібровідцентровий, 
опубл.26.12.2011, бюл.
№24 (Грабар І.Г., 
Деревянко Д.А., 
Синявська А.І.) П.п.13. 
Конспект лекцій
«Методологічні 
основи наукових 
досліджень» 
опубліковано на сайті 
Поліського 
національного 
університету.
П.п.15. Члан постійно 
діючого 
міжуніверситетського 
філософського клубу
«СОФІЯ-Гарт»
П.п.16. Голова 
обласної громадської 
організації «Фонд 
ІНТЕЛЕКТ ПОЛІССЯ»
П.п.17. Досвід роботи
– 38 років, із них - на 
посадах асистента та 
старшого викладача 
(1982-1985 рр),
доцента (1986-1994), 
завідувача кафедри 
технічної межаніка 
(1994-2008) ЖДТУ,
проректора з наукової 
роботи ЖДТУ (1994-
2008 рр.), проректора 
з наукової роботи 
ЖНАЕУ (2008-2011),
завідувача кафедри
«Процесів, машин і 
обладнання в 
агроінженерії» 
ЖНАЕУ – з 2012 по
даний час. П.п.18. 
Науковий консультант 
СФГ
«НАДІЯ»
(Черняхівський район 
Житомирської 
області) та ПП
«Граніт» (м.Житомир)
Підвищення 
кваліфікації – 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму, Свідоцтво СС 
00493706/011300-20.
Стажування з 
17.02.2020 по 
28.02.2020 Тема: 
Інноваційно-
технологічні процеси 
при вивченні 
дисципліни 
«Методологія і 
організація наукових 



досліджень».
137888 Хант Галина 

Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування

13 Фахова 
іноземна мова

Кандидат
філологічних наук 
Тема дисертації:
«Національно- 
марковані концепти у 
німецькій 
фразеологічній 
картині світу» (ДК № 
024270 від 23.09.2014
р.)
П.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності: П.п.1. 1. 
Romanchuk,
L., Fedonuk, T., &
Khant, G. (2017).
Radiomonitoring of 
plant products and soils 
of Polissia during the 
long-term period after 
the disaster at the 
Chornobyl Nuclear 
Power Plant.
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems, 8(3),
444-454. Режим 
доступу: 
https://doi.org/https:// 
doi.org/10.15421/02176 
9
2. Lyudmila 
Romanchuk, Tatyana 
Fedonyuk, Viktor 
Pazych, Roman 
Fedonyuk, Galina 
Khant, Anatoly Petruk 
(2018). Assessment of 
the stability of aquatic 
ecosystems 
development on the 
basis of indicators of 
the macrophytes 
fluctuating asymmetry. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, Vol. 4, 
No. 10 (94). Режим 
доступу: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/1410
55
П.п.2. 1. Вербальна 
об’єктивація 
національно- 
маркованого концепту 
OBRIGKEITSDENKEN
у німецькомовних 
мас-медійних текстах
/ Г. О. Хант // 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія
«Філологія»: зб. наук. 
пр. № 22 – Одеса : 
Видавничий дім
«Гельветика», 2016. –
С. 202 – 204.
2. Фразеологічна 
картина світу як 
джерело 
етнокультурної 
інформації / 



Денисенко Софія, 
Хант Галина // "Учені 
записки Таврійського 
університету імені В. 
Вернадського". 
Науковий журнал. 
Серія "Філологія. 
Соціальні 
комунікації". – 
Сімферополь : Вид-во 
ТНУ, 2017. – Т. 15 (64).
– № 3 (2). – С. 188–
192.
3. Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 
німецькомовного 
публіцистичного 
дискурсу / Г. О. Хант, 
К. А. Разумна // 
Науковий вісник
Ужгородського 
університету. Серія
«Філологія»: випуск 1
(41) – Ужгород, 2019.
– С. 174 – 180.
П.п.3. 1. Англійська 
мова / Навчальний 
посібник для 
студентів аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів / Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. // 
Навчальний посібник
– Житомр : Вид-во 
ЖНАЕУ, 2017. – 118 с.
(1,4 д.а.)
2. Німецька мова: 
навч. Посібник / Г. О. 
Хант, М. В. Мороз. – Н 
67 Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. – 160 с.
П.п.5. 2016 – 2018 рр.
– асистент проекту
«Німецько-українська 
співпраця в галузі 
органічного 
землеробства».
П.п.9. Член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково- 
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
відділення
«Мовознавство» у 
2017-2018 рр. Накази
№25 і №32 
Управління освіти і 
науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
01.02.2017 р. та
02.02.2018 р.
відповідно.
П.п.10. З 2016 року –
завідувач кафедри 
іноземних мов 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету.
П.п.14. З 2016 року –
керівник наукового 
гуртка «Academic 
Writing».
П.п.17. З 2004 року 



працює в 
перекладацьких 
агенціях «Great» та
«Всесвіт» на посаді 
перекладача 
(англійська та 
німецька мови).
Підвищення 
кваліфікації – 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, 
Свідоцтво № 186000
Стажування з 
28.03.2016 по 
08.04.2016 Тема: 
Ділові ігри, їх 
класифікація та 
ознаки (на матеріалі 
сучасної німецької 
мови)

204534 Грудовий 
Роман 
Сергійович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

091902 
Механiзацiя 
сiльського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018158, 

виданий 
21.11.2013

9 Використання 
техніки в АПК

Кандидат технічних 
наук
Наукова спеціальність 
05.05.11 – машини і 
засоби механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва,
Тема дисертації: 
«Обґрунтування 
конструкцій і 
параметрів робочих 
органів шнекових 
транспортерів зерна»
Диплом кандидата 
технічних наук
ДК № 036110 від
12.05.2013 р.
П.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
пп.1: 1. Моделювання 
динаміки 
травмування насіння / 
Деревянко Д.А., 
Сукманюк О.М., 
Чичилюк С.Б., 
Грудовий Р.С., 
Деревянко О.Д. // 
Massachusetts Review 
of Science and 
Technologies, 2016, № 
1(13), (January - June). 
Volume VII. “MIT 
Press”, 2016. – Р. 743-
749.
2. Zayets М., O. 
Sukmaniuk, R. 
Grudovyi. Тheoretical 
grounding of seeds 
valve opener settings 
for subsoil-spreading 
sowing method. 
INMATEH - 
Agricultural 
Engineering journal. – 
2017. – Vol. 52, No.2. – 
PP. 13–18.
пп.2: 1. Грудовий Р.С., 
Герук С.М. 
Дослідження 



енерговитрат 
конвеєра. Механізація 
та електрифікація 
сільського 
господарства: 
[загальнодержавний 
збірник]. – Випуск №1 
(100) / [ННЦ 
«ІМЕСГ»]. – Глеваха, 
2015. – С 119-122.;
2. Грудовий Р. С. 
Результати 
експериментальних 
досліджень питомих 
енерговитрат 
транспортування 
зерна гвинтовим 
конвеєром. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин: зб. наук. 
праць. – Кіровоград: 
КНТУ, 2015. – Вип. 45, 
Ч. 1. – С. 266–271.;
3. Грудовий Р.С. 
Результати 
експериментальних 
досліджень величини 
травмування зерна під 
час транспортування 
гвинтовим конвеєром 
з рівнозбільшеним 
кроком витків. Вісник 
ЖНАЕУ. – 2016р. –С. 
282–290.;
4. Грудовий Р.С. 
Дослідження 
продуктивності 
гвинтового конвеєра з 
рівнозбільшеним 
кроком витків Вісник 
ЖНАЕУ. № 2 (61), т. 1 
- 2017 р. С.- 139-147. – 
83 год;
5. Грудовий Р.С. 
Обґрунтування 
установки для 
дослідження 
гвинтових конвеєрів з 
обертовим кожухом. 
Вісник ЖНАЕУ. – 
2017р. № 1 (58), т. 1. – 
С. 313–320.
пп.10 організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 



інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника; 
На протязі останніх 5-
ти років постійно 
виконую обов’язки 
куратора академічної 
групи.
пп.14: керівництво 
науково-дослідною 
роботою студента 
Сливинський 
Владислав 
Олександрович 
зайняв 3-тє місце у ІІ 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади галузі знань 
«Аграрні науки та 
продовольство» 
спеціальності 208 
«Агроінженерія» 
спеціалізації 
«Механізація 
сільського 
господарства».(18. 
квітня 2019р. - м. 
Вінняця)
пп.15: 1. Грудовий Р.С. 
Результати 
експериментальних 
досліджень питомих 
енерговитрат 
транспортування 
зерна гвинтовим 
конвеєром Матеріали 
X Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми 
конструювання, 
виробництва та 
експлуатації 
сільськогосподарської 
техніки» Кіровоград, 
5‐6 листопада 2015 р. 
С. 59-61.
2. Грудовий Р.С., 
Герук С.М. 
Проектування 
енергоощадних 
конструкцій 
туковисівних апаратів 
з гвинтовими 
робочими органами. 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
конструкцій та 
технічного сервісу 
сільськогосподарських 
машин ізнарядь: 
матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф., 7-8 
квітня 2016 року. – 
Житомир, ЖАТК, 
2016. – С. 190-192.
3. Грудовий Р.С., 
Власюк М.С. Основи 
досліджень роботи та 
конструкції 
швидкохідного 
гвинтового 
транспортера-
змішувача 
комбікормів. Збірник 
тез ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Перспективи і 
тенденції розвитку 



конструкцій та 
технічного сервісу 
сільськогосподарських 
машин і знарядь» 29-
30 березня 2017 р. - 
Житомир: ЖАТК, 2017 
р. с 262 – 264. – 15 год;
4. Грудовий Р.С., 
Герук С.М. 
Обґрунтування 
конструкційних 
параметрів шнекових 
туковисівних апаратів. 
Інноваційний 
розвиток аграрної 
сфери» в рамках III 
Міжнародної 
спеціалізованої 
виставки «Київський 
технічний ярмарок»: 
мат. IV Міжнр. наук.-
практ. конф., 29 
березня 2016 року. – 
К., 2016. – С. 103-107. 
5. Грудовий Р.С., 
Бондар Д.С. 
Обгрунтування 
взаємодії прес-
підбирачів, 
навантажувачів, 
транспортних засобів і 
пакувальників 
рулонів. Матеріали IІ 
Міжнродної науково-
практичної 
конференції. 
Біоенергетичні 
системи в 
агропромисловому 
виробництві. 15–16 
листопада 2018 року. 
– Житомир, 2018. – С. 
196-199. 6. Грудовий 
Р.С. Аналіз 
результатів 
досліджень 
кінематики сипкого 
матеріалу у гвинтових 
конвеєрах. 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
конструкцій та 
технічного сервісу 
сільськогосподарських 
машин ізнарядь: 
матеріали V Всеукр. 
наук.-практ. конф., 
28-29 березня 2019 р. 
– Житомир, ЖАТК, 
2019. – С. 139-142.
Підвищення 
кваліфікації – 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво СС 
00493706/004484-17.
Стажування з 
09.10.2017 по 
23.10.2017 р. Тема: 
Роль навчальної 
дисципліни 
«Логістика в АПК» у 
формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери».
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Руслана 
Дмитрівна

завідувач 
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Диплом 
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педагогічний 
університет 

імені Михайла 
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о, рік 
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2002, 
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Педагогіка і 
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18 Правове 
регулювання 
господарської 
діяльності

Кандидат юридичних 
наук
Наукова спеціальність 
12.00.01 «Теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
учень» (ДК № 
002845від 22 грудня 
2011 р.)
Тема дисертації:
«Презумпції у праві: 
питання теорії та 
практики»
 Доцент кафедри 
правознавства (12 ДЦ 
№ 037832 від 14 
лютого 2014 р. 
протокол №2/02-Д)

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
СС00493706/004530-
17.
Дата видачі:
23.10.2017 р.
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. 
ННІ післядипломної 
освіти. 
Тема: «Сучасні 
підходи до 
викладання 
дисципліни «Загальна 
теорія права» у вищій 
школі».
п.п. 1. Iasechko, S., 
Bratsuk, I., 
PetrechenkoPetrechenk
o, S., Kazanchuk, I., 
Liashenko, R. 2020. 
DevelopmentoftheDoctr
ineonCertainPersonalIn
corporealRightsinEurop
eanCountries.Journalof
AdvancedResearchinLa
wandEconomics, 
Volume XI, Summer, 
4(50): 1169–1174. 
DOI:10.14505/jarle.v11.
4(50).12. 
п.п. 2. 1.Ляшенко 
Р.Д.Антикорупційна 
експертиза НПА: 
поняття та важливість 
застосування. 
Держава і право. 
Юридичні науки. 
Випуск 86. Частина 1. 
К.: Ін-т держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України, 2019. С. 177 - 
187.
2. Ляшенко Р.Д., 
Мамчур С.М. 
Адвокатська 
монополія в Україні: 
плюси та мінуси 
реформування. Право 
і суспільство. 2018. № 
1. Частина 2. С. 21-25.
3. Ляшенко Р.Д. 
Конформне 
тлумачення: до 
визначення сутності 



та змісту. Правова 
держава. Випуск 29. 
К.: Ін-т держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України, 2018. С. 389-
395.
4. Ляшенко Р.Д. 
Казуальне судове 
тлумачення: поняття 
та принципи. Правова 
держава. Випуск 30. 
К.: Ін-т держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України, 2019. С. 492-
498.
5. Ляшенко Р.Д. 
Солідаризм: сутність 
та перспективи 
реалізації. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2019. № 4. С.187-190.
п.п. 3. 1.Юридична 
відповідальність за 
порушення 
природоресурсного 
законодавства 
України: монографія. 
О. Б. Німко, Н. В. 
Бондарчук, Р. Д. 
Ляшенко [та ін.] ; під 
заг. ред. О. Б. Німко. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. 208 с. (власний 
внесок підрозділи 1.2., 
1.5., 1.6.)
2. Ляшенко Р.Д. 
Правові основи 
управління ресурсами 
: навч. посіб. для 
студентів ВНЗ 
Житомир. нац. 
агроекол. ун-т. 
Житомир : Євенок О. 
О., 2014. 207 с.
п.п. 8. 1. 
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідного проекту на 
2017-2022 рр. 
«Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі» (державний 
реєстраційний номер 
0117U 000807). 
2. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідного проекту на 
2013-2016 рр. 
«Юридична 
відповідальність за 
порушення 
природоресурсного 
законодавства 
України» (державний 
реєстраційний номер 
01/3U000813).
п.п. 9. Заступник 
Голови журі IV етапу 
XXV Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
правознавства (27-31 
березня 2017 року).
Експерт-консультант, 
член журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
правознавства 



(Житомирська 
область) (2018, 2019 
р.р.).
п.п.10 Завідувач 
кафедри 
правознавства з 
23.09.2015 р.: наказ № 
313 к від 23.09.2015 р.
п.п.11. Офіційний 
опонент 
дисертаційних 
досліджень: 
Кузьменко Я.П. 
«теоретико-правові 
засади права людини 
на життя» 12.00.01 
(30.03.2015 р.).;
Черновол О. П. 
«Юридичні обов’язки 
людини і 
громадянина: 
теоретичні моделі 
правового 
забезпечення та 
реалізації» 12.00.01 
(17.05.2019 р.);
Шевченко О.С. 
«Концепція 
солідаризму: історія, 
теорія та практика 
впровадження в 
Україні» 12.00.01 
(29.05.2019 р.).
п.п. 13. 1. Ляшенко, Р. 
Д. Конституційне 
право [Електронний 
ресурс] : курс лекцій (1 
файл : 1.79 МБ). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 206 с.
2. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Актуальні проблеми 
теорії права» для 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доц. Ляшенко 
Р.Д.; д.ю.н., проф. 
Пархоменко Н.М. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 22 с. 
3. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Юридичне 
тлумачення» для 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
спеціальності 081 
«Право» / Укладачі: 
к.ю.н., доц. Ляшенко 
Р.Д.; д.ю.н., проф. 
Пархоменко Н.М. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 35 с. 
п.п.14. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Актуальні проблеми 
теорії права».



 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН 21.  Розробляти 
заходи з охорони 
праці в  сферах 
аграрного  
виробництва 
відповідно до 
чинного 
законодавства

Безпека виробничих 
процесів в 
агроінженерії

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

РН 21.  Розробляти заходи з 
охорони праці в  сферах 
аграрного  виробництва 
відповідно до чинного 
законодавства так Безпека 
виробничих процесів в 
агроінженерії МН1 – 
словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Виробнича практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО5 – захист  звіту з 
практики.

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

РН 7.  Планувати 
наукові та 
прикладні 
дослідження, 
обґрунтовувати 
вибір методології і 
конкретних 
методів 
дослідження 

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень з 
елементами 
патентознавства

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(курсова робота).



роботи тощо); МН3 – 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

Обгрунтування 
інженерних рішень

  так Обгрунтування 
інженерних рішень МН1 – 
словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

 ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Професійні 
математичні методи та 
інформаційні системи

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 8.  Створювати 
фізичні, 
математичні, 
комп’ютерні моделі 
для вирішування 
дослідницьких, 
проектувальних, 
організаційних, 
управлінських та 
технологічних 
задач 

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень з 
елементами 
патентознавства

 так Методологія та 
організація наукових 
досліджень з елементами 
патентознавства МН1 – 
словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(курсова робота).



(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Мехатронні системи 
техніки в АПК

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– залік; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Професійні 
математичні методи та 
інформаційні системи

РН 8.  Створювати фізичні, 
математичні, комп’ютерні 
моделі для вирішування 
дослідницьких, 
проектувальних, 
організаційних, 
управлінських та 
технологічних задач  так 
Професійні математичні 
методи та інформаційні 
системи МН1 – словесний 
метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 9.  
Застосовувати 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення та 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
вирішення 
професійних 
завдань

Виробнича практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО5 – захист  звіту з 
практики.

Мехатронні системи 
техніки в АПК

 так Мехатронні системи 
техніки в АПК МН1 – 
словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– залік; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Професійні 
математичні методи та 
інформаційні системи

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Сервісне 
обслуговування
машин та обладнання 

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 10. Приймати 
ефективні рішення 
щодо складу та 
експлуатації 
комплексів машин 

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Інженерний 
менеджмент

 так Інженерний 
менеджмент МН1 – 
словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
– наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький);  ФО1 – 
усний контроль; 
ФО2 – екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Використання техніки 
в АПК

РН 10. Приймати ефективні 
рішення щодо складу та 
експлуатації комплексів 
машин  так Використання 
техніки в АПК МН1 – 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Біотехнічні системи і 
комплекси аграрного 
виробництва

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН3 – 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Обгрунтування 
інженерних рішень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);  МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо);  МН3 – 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);  МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);  МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 11. 
Застосовувати 
методи 
мехатроніки для 
автоматизації в 
АПК 

Мехатронні системи 
техніки в АПК

РН 11. Застосовувати методи 
мехатроніки для 
автоматизації в АПК  так 
Мехатронні системи техніки 
в АПК МН1 – словесний 
метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);  МН2 – 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);  
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);  МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);  МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– залік; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



пошуковий; 
дослідницький).  ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

РН 12.  
Проектувати 
конкурентоспромо
жні технології та 
обладнання для 
виробництва 
сільськогосподарськ
ої продукції 
відповідно до вимог 
споживачів і 
законодавства 

Виробнича практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО5 – захист  звіту з 
практики.

Біотехнічні системи і 
комплекси аграрного 
виробництва

 так Біотехнічні системи і 
комплекси аграрного 
виробництва МН1 – 
словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН3 
– наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький);  ФО1 – 
усний контроль; 
ФО2 – екзамен;
 ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен;
 ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Обгрунтування 
інженерних рішень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН3 – 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен;
 ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Використання техніки 
в АПК

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН3 – 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Організація 
планування та 

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен; ФО4 – 



управління якістю 
виробництва

тощо);  МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо);  МН3 – 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);  МН4 – 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);  МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). 

письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Правове регулювання 
господарської 
діяльності

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– залік; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

РН 13.  
Здійснювати 
ефективне 
управління та 
оптимізацію 
матеріальних 
потоків 

Інженерний 
менеджмент

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Використання техніки 
в АПК

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Сервісне МН1 – словесний метод ФО1 – усний контроль; ФО2 



обслуговування
машин та обладнання 

(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 14.  
Забезпечувати 
робото здатність і 
справність машин

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Сервісне 
обслуговування
машин та обладнання 

РН 14.  Забезпечувати 
робото здатність і справність 
машин так Сервісне 
обслуговування     машин та 
обладнання МН1 – 
словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; 
ФО2 – екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

ФО1 – усний контроль; 
ФО2 – екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 15.  
Впроваджувати 
системи точного 
землеробства, 
машини і засоби 
механізації та 
вибирати режими 
роботи машинно-
тракторних 
агрегатів для 
механізації 
технологічних 
процесів у 
рослинництві

Використання техніки 
в АПК

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 16.  
Створювати і 
оптимізувати 
інноваційні 
техніко-
технологічні 
системи в 
рослинництві, 
тваринництві, 
зберіганні продукції 
і технічному сервісі

Обгрунтування 
інженерних рішень

 так Обгрунтування 
інженерних рішень МН1 – 
словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Сервісне 
обслуговування
машин та обладнання 

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Біотехнічні системи і 
комплекси аграрного 
виробництва

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Організація 
планування та 
управління якістю 
виробництва

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Виробнича практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО5 – захист  звіту з 
практики.

Інженерний 
менеджмент

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



пошуковий; 
дослідницький).

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Використання техніки 
в АПК

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

 так Використання техніки в 
АПК МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

РН 17.  
Здійснювати 
управління якістю 
в аграрній сфері, 
обґрунтовувати 
показники якості 
сільськогосподарськ
ої продукції, 
техніки та 
обладнання

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Організація 
планування та 
управління якістю 
виробництва

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 18. 
Застосовувати  
багатокритеріаль
ні моделі 
прийняття рішень 
у детермінованих 
умовах та в умовах 
невизначеності під 
час вирішення 
професійних 
завдань

Обгрунтування 
інженерних рішень

 так Обгрунтування 
інженерних рішень МН1 – 
словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Професійні 
математичні методи та 
інформаційні системи

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 19. 
Забезпечувати 
охорону 
інтелектуальної 
власності

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень з 
елементами 
патентознавства

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(курсова робота).

Правове регулювання 
господарської 
діяльності

РН 19. Забезпечувати 
охорону інтелектуальної 
власності так Правове 
регулювання господарської 
діяльності МН1 – словесний 
метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо); МН2 – 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– залік; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

РН 20. Розробляти 
і реалізувати 
ресурсоощадні та 
природоохоронні 
технології у сфері 
діяльності 

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.



підприємств АПК (проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

Виробнича практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО5 – захист  звіту з 
практики.

Оцінка впливу на 
довкілля технічних 
систем

 так Оцінка впливу на 
довкілля технічних систем 
МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

 так Оцінка впливу на 
довкілля технічних систем 
МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Біотехнічні системи і 
комплекси аграрного 
виробництва

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Безпека виробничих 
процесів в 
агроінженерії

 так Безпека виробничих 
процесів в агроінженерії 
МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

 так Безпека виробничих 
процесів в агроінженерії 
МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Використання техніки 
в АПК

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

Сервісне 
обслуговування
машин та обладнання 

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

РН 20. Розробляти і 
реалізувати ресурсоощадні 
та природоохоронні 
технології у сфері діяльності 
підприємств АПК так 
Сервісне обслуговування     
машин та обладнання МН1 
– словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); МН4 
– робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький). ФО1 – 
усний контроль; ФО2 – 
екзамен; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

РН 6.  Приймати 
ефективні рішення 
стосовно форм і 
методів 
управління 
інженерними 
системами в АПК 

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Інженерний 
менеджмент

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Обгрунтування 
інженерних рішень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).



Використання техніки 
в АПК

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 3. Знати, 
розуміти і 
застосовувати 
норми 
законодавства, що 
стосуються 
професійної 
діяльності

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Правове регулювання 
господарської 
діяльності

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– залік; ФО4 – письмовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

 РН 3. Знати, 
розуміти і 
застосовувати 
норми 
законодавства, що 
стосуються 
професійної 
діяльності

Інженерний 
менеджмент

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 5.  Приймати 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення для 
забезпечення 
прибутковості 
підприємства 

Сервісне 
обслуговування
машин та обладнання 

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; ФО4 – 
письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Інженерний 
менеджмент

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– екзамен; 



тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

Правове регулювання 
господарської 
діяльності

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО2 
– залік; 
ФО4 – письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота).

РН 1. Володіти 
комплексом 
необхідних 
гуманітарних, 
природничо-
наукових та 
професійних знань, 
достатніх для 
досягнення інших 
результатів 
навчання, 
визначених 
освітньою 
програмою 

Професійні 
математичні методи та 
інформаційні системи

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен

РН 1. Володіти 
комплексом 
необхідних 
гуманітарних, 
природничо-
наукових та 
професійних знань, 
достатніх для 
досягнення інших 
результатів 
навчання, 
визначених 
освітньою 
програмою 

Мехатронні системи 
техніки в АПК

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – залік.

РН 1. Володіти 
комплексом 
необхідних 
гуманітарних, 
природничо-
наукових та 
професійних знань, 
достатніх для 
досягнення інших 
результатів 
навчання, 
визначених 
освітньою 
програмою 

Безпека виробничих 
процесів в 
агроінженерії

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен



пошуковий; 
дослідницький).

РН 1. Володіти 
комплексом 
необхідних 
гуманітарних, 
природничо-
наукових та 
професійних знань, 
достатніх для 
досягнення інших 
результатів 
навчання, 
визначених 
освітньою 
програмою 

Обгрунтування 
інженерних рішень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен

РН 1. Володіти 
комплексом 
необхідних 
гуманітарних, 
природничо-
наукових та 
професійних знань, 
достатніх для 
досягнення інших 
результатів 
навчання, 
визначених 
освітньою 
програмою 

Інженерний 
менеджмент

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен

РН 1. Володіти 
комплексом 
необхідних 
гуманітарних, 
природничо-
наукових та 
професійних знань, 
достатніх для 
досягнення інших 
результатів 
навчання, 
визначених 
освітньою 
програмою 

Оцінка впливу на 
довкілля технічних 
систем

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен

РН 1. Володіти 
комплексом 
необхідних 
гуманітарних, 
природничо-
наукових та 
професійних знань, 
достатніх для 
досягнення інших 
результатів 
навчання, 
визначених 
освітньою 
програмою 

Фахова іноземна мова МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен

РН 2.  Розробляти 
енергоощадні, 
екологічно безпечні 
технології 
виробництва, 
первинної обробки і 
зберігання 
сільськогосподарськ
ої продукції 

Виробнича практика МН6 – самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО5 – захист  звіту з 
практики.

Безпека виробничих 
процесів в 
агроінженерії

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен



з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

РН 2.  Розробляти 
енергоощадні, 
екологічно безпечні 
технології 
виробництва, 
первинної обробки і 
зберігання 
сільськогосподарськ
ої продукції 

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); МН6 
– самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); МН8 – 
науково-дослідна робота.

ФО5 – захист  
кваліфікаційної роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Організація 
планування та 
управління якістю 
виробництва

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен

РН 2.  Розробляти 
енергоощадні, 
екологічно безпечні 
технології 
виробництва, 
первинної обробки і 
зберігання 
сільськогосподарськ
ої продукції 

Біотехнічні системи і 
комплекси аграрного 
виробництва

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен

РН 2.  Розробляти 
енергоощадні, 
екологічно безпечні 
технології 
виробництва, 
первинної обробки і 
зберігання 
сільськогосподарськ
ої продукції 

Оцінка впливу на 
довкілля технічних 
систем

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен

РН 2.  Розробляти 
енергоощадні, 
екологічно безпечні 
технології 
виробництва, 
первинної обробки і 
зберігання 
сільськогосподарськ

Обгрунтування 
інженерних рішень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(модульна контрольна 
робота); 
ФО11 – екзамен



ої продукції літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

РН 1. Володіти 
комплексом 
необхідних 
гуманітарних, 
природничо-
наукових та 
професійних знань, 
достатніх для 
досягнення інших 
результатів 
навчання, 
визначених 
освітньою 
програмою 

Методологія та 
організація наукових 
досліджень з 
елементами 
патентознавства

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо); МН2 – практичний 
метод (семінарські, 
практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); МН4 – робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);МН6 – 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький).

ФО1 – усний контроль; ФО4 
– письмовий контроль 
(курсова робота); 
ФО11 – екзамен

 


