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КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Кафедра / викладач, 

якої буде викладати 

дисципліну 

Назва дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 

робота, семінар, 

проектна робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання в 

агроінженерії / 

Медведський О.В. 

Проектування та 

дослідження 

технічних систем 

в рослинництві 

Використання навичок 

щодо знання критеріїв 

оцінки технічного рішення 

та використання методів 

пошуку оптимального 

технічного 

(технологічного) рішення 

для основних видів машин 

та обладнання для галузі 

рослинництва 

агропромислового 

комплексу країни, 

класифікацію методів 

проектування, способів 

пошуку нових технічних та 

технологічних рішень, 

основних шляхів 

розрахунку конструкційно-

технологічних параметрів 

та режимів роботи 

сільськогосподарських 

машин та знарядь для 

Вести пошук інформації 

до проектних рішень; 

визначати потребу та 

формулювати мету та 

задачі проектування; 

складати і реалізовувати 

структуру проекту 

технічної системи; 

вибирати оптимальний 

фізичний принцип дії до 

реалізації функції 

технічної системи; 

визначатись з 

раціональним технічним 

рішенням для 

оптимального рішення 

за вибраним фізичним 

принципом дії; 

виконувати 

параметричний синтез 

технічного рішення; 

вибирати критерії 

оцінки технічного 

Лекції, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота, ІНДЗ 

(індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання). 

Освітньо 

- 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без 

обмежень 



виконання агротехнічних 

операцій у рослинництві 

рішення; 

використовувати методи 

оптимального 

технічного 

(технологічного) 

рішення. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання в 

агроінженерії / 

Медведський О.В. 

Проектування та 

дослідження 

технічних систем 

в тваринництві 

Використання навичок 

щодо знання критеріїв 

оцінки технічного рішення 

та використання методів 

пошуку оптимального 

технічного 

(технологічного) рішення 

для основних видів машин 

та обладнання для галузі 

тваринництва 

агропромислового 

комплексу країни, 

класифікацію методів 

проектування, способів 

пошуку нових технічних та 

технологічних рішень, 

основних шляхів 

розрахунку конструкційно-

технологічних параметрів 

та режимів роботи машин 

та обладнання для 

механізації та автоматизації 

технологічних процесів у 

тваринництві 

Вести пошук інформації 

до проектних рішень; 

визначати потребу та 

формулювати мету та 

задачі проектування; 

складати і реалізовувати 

структуру проекту 

технічної системи; 

вибирати оптимальний 

фізичний принцип дії до 

реалізації функції 

технічної системи; 

визначатись з 

раціональним технічним 

рішенням для 

оптимального рішення 

за вибраним фізичним 

принципом дії; 

виконувати 

параметричний синтез 

технічного рішення; 

вибирати критерії 

оцінки технічного 

рішення; 

використовувати методи 

оптимального 

технічного 

(технологічного) 

рішення. 

Лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Освітньо 

- 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без 

обмежень 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання в 

Проектування та 

дослідження 

Використання навичок 

щодо знання критеріїв 

Вести пошук інформації 

до проектних рішень; 

Лекції, 

лабораторне 

Освітньо 

- 

133 «Галузеве 

машино- 

Без 

обмежень 



агроінженерії / 

Медведський О.В. 

технічних систем 

в переробній 

галузі 

оцінки технічного рішення 

та використання методів 

пошуку оптимального 

технічного 

(технологічного) рішення 

для основних видів машин 

та обладнання для галузі 

рослинництва 

агропромислового 

комплексу країни, 

класифікацію методів 

проектування, способів 

пошуку нових технічних та 

технологічних рішень, 

основних шляхів 

розрахунку конструкційно-

технологічних параметрів 

та режимів роботи машин 

та обладнання в переробній 

галузі 

визначати потребу та 

формулювати мету та 

задачі проектування; 

складати і реалізовувати 

структуру проекту 

технічної системи; 

вибирати оптимальний 

фізичний принцип дії до 

реалізації функції 

технічної системи; 

визначатись з 

раціональним технічним 

рішенням для 

оптимального рішення 

за вибраним фізичним 

принципом дії; 

виконувати 

параметричний синтез 

технічного рішення; 

вибирати критерії 

оцінки технічного 

рішення; 

використовувати методи 

оптимального 

технічного 

(технологічного) 

рішення. 

заняття, 

самостійна 

робота, ІНДЗ 

(індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання). 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

будування 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання в 

агроінженерії / 

Грабар І.Г. 

Експериментальні 

методи в 

наукових 

дослідженнях 

Комплексність та 

системний підхід до 

проведення наукових 

досліджень на рівні доктора 

філософії. 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних 

наукових джерел. Здатність 

працювати з різними 

Знання та розуміння 

методів наукових 

досліджень. Володіння 

спеціальними розділами 

статистичних методів та 

теорії ймовірності 

Створювати нові знання 

через оригінальні 

дослідження, якість яких 

може бути визнана на 

Лекції, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота, ІНДЗ 

(індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання). 

Освітньо 

- 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без 

обмежень 



джерелами інформації, 

аналізувати та синтезувати 

її, виявляти не вирішені 

раніше задачі (проблеми) 

або їх частини, 

формулювати наукові 

гіпотези. 

Здатність генерувати нові 

науково-теоретичні та 

практично спрямовані ідеї 

(креативність). Володіння 

мистецтвом виявлення та 

встановлення 

закономірностей в 

наукових дослідженнях.  

Володіння сучасними 

методами організації та 

проведення 

експериментальних 

досліджень механічних 

систем, вміння кількісного 

виміру режимів та умов 

силового та температурного  

їх навантаження як в 

стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. 

Вміння користуватись 

сучасними системами 

збору, реєстрації, обробки 

та збереження 

експериментальної 

інформації про режими 

роботи дослідних та 

серійних зразків машин в 

лабораторних та польових 

умовах. 

національному та 

міжнародному рівнях. 

Брати участь у наукових 

дискусіях на 

міжнародному рівні, 

відстоювати свою 

власну позицію на 

конференціях, семінарах 

та форумах. 

Формулювати мету, 

задачі, об’єкт та предмет 

дослідження.  



Кафедра вищої та 

прикладної 

математики / 

Журавльов В.Ф. 

Сучасні методи 

дослідження 

крайових задач 

Володіння сучасними 

методами організації та 

проведення 

експериментальних 

досліджень механічних 

систем, вміння кількісного 

виміру режимів та умов 

силового та температурного  

їх навантаження як в 

стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. 

Вміння користуватись 

сучасними системами 

збору, реєстрації, обробки 

та збереження 

експериментальної 

інформації про режими 

роботи дослідних та 

серійних зразків машин в 

лабораторних та польових 

умовах. 

Комплексність у виявленні, 

постановці та вирішенні 

наукових задач та проблем 

у галузі механічної 

інженерії. 

Здатність брати участь у 

критичному діалозі. 

Здатність брати участь у 

наукових дискусіях на 

міжнародному рівні, 

відстоювати свою власну 

позицію. 

Знання та розуміння 

теорії та методології 

системного аналізу, 

знання та розуміння 

етапів реалізації 

системного підходу при 

дослідженні процесів та 

явищ у механічній 

інженерії. 

Знання та розуміння 

методів наукових 

досліджень. Глибока 

фундаментальна 

підготовка в галузі 

сучасної математики, 

теоретичної механіки, 

опору матеріалів, теорії 

машин і механізмів, 

деталей машин, 

конструювання машин, 

володіння нарисною 

геометрією та 

кресленням на рівні 

вище програми 

інженерних 

спеціальностей 

університету. Володіння 

спеціальними розділами 

статистичних методів та 

теорії ймовірності. 

Виявляти та вирішувати 

наукові задачі та 

проблеми у галузі 

галузевого 

машинобудуванн. 

Формулювати мету, 

задачі, об’єкт та предмет 

дослідження. 

Лекції, 

лабораторні, 

семінар 

Освітньо 

- 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без 

обмежень 



Формувати структуру 

дисертаційного 

дослідження та 

рубрикацію його 

змістовного наповнення, 

а також представляти 

власні результати на 

розгляд колег. 

Кафедра вищої та 

прикладної 

математики / 

Журавльов В.Ф. 

Математичне 

моделювання та 

планування 

експерименту 

Володіння сучасними 

методами організації та 

проведення 

експериментальних 

досліджень механічних 

систем, вміння кількісного 

виміру режимів та умов 

силового та температурного  

їх навантаження як в 

стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. 

Вміння користуватись 

сучасними системами 

збору, реєстрації, обробки 

та збереження 

експериментальної 

інформації про режими 

роботи дослідних та 

серійних зразків машин в 

лабораторних та польових 

умовах. 

Комплексність у виявленні, 

постановці та вирішенні 

наукових задач та проблем 

у галузі механічної 

інженерії. 

Здатність брати участь у 

критичному діалозі. 

Здатність брати участь у 

Знання та розуміння 

теорії та методології 

системного аналізу, 

знання та розуміння 

етапів реалізації 

системного підходу при 

дослідженні процесів та 

явищ у механічній 

інженерії. 

Знання та розуміння 

методів наукових 

досліджень. Володіння 

спеціальними розділами 

статистичних методів та 

теорії ймовірності. 

Виявляти та вирішувати 

наукові задачі та 

проблеми у галузі 

галузевого 

машинобудуванн. 

Лекції, 

лабораторні, 

семінар 

Освітньо 

- 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без 

обмежень 



наукових дискусіях на 

міжнародному рівні, 

відстоювати свою власну 

позицію. 

Механіки та інженерії 

агроекосистем / 

Шелудченко Б.А. 

Оцінка впливу на 

довкілля 

технічних систем 

Комплексність та 

системний підхід до 

проведення наукових 

досліджень на рівні доктора 

філософії. 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних 

наукових джерел. Здатність 

працювати з різними 

джерелами інформації, 

аналізувати та синтезувати 

її, виявляти не вирішені 

раніше задачі (проблеми) 

або їх частини, 

формулювати наукові 

гіпотези. 

Здатність бути критичним 

та самокритичним. 

Здатність критично 

сприймати та аналізувати 

чужі думки й ідеї, шукати 

власні шляхи вирішення 

проблеми, рецензувати 

наукові публікації та 

автореферати, здійснювати 

критичний аналіз власних 

матеріалів. 

Здатність генерувати нові 

науково-теоретичні та 

практично спрямовані ідеї 

(креативність). Володіння 

мистецтвом виявлення та 

Повинен знати: 

 етапи циклу 

задоволення потреб при 

створенні господарських 

об’єктів; 

 стадії 

розроблення та 

проектування 

техногенних об’єктів та 

технічних систем; 

 основні 

положення Закону 

України «Про оцінку 

впливу на довкілля»; 

 значення та 

місце проекту ОВД 

(оцінка впливу на 

довкілля), як складової 

частини робочого 

проекту на створення 

об’єктів виробничої 

інфраструктури, 

техногенних об’єктів та 

технічних систем; 

повинен вміти: 

 визначити 

найважливіші чинники 

проектних об’єктів та 

систем; 

 вміти 

сформулювати мету 

проекту; 

1. Вербальні – 

лекції з 

використанням 

засобів для 

наочної 

демонстрації 

окремих питань 

теоретичної 

частини курсу. 

2. Лабораторні 

заняття, домашні 

завдання, 

проведення 

усного 

опитування. 

3. Перевірка і 

оцінювання 

знань – 

контрольні 

письмові 

опитування по 

темах, модульні 

контрольні 

роботи, 

розрахунково-

графічні роботи. 

Освітньо 

- 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без 

обмежень 



встановлення 

закономірностей в 

наукових дослідженнях.  

Володіння сучасними 

методами організації та 

проведення 

експериментальних 

досліджень механічних 

систем, вміння кількісного 

виміру режимів та умов 

силового та температурного  

їх навантаження як в 

стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. 

Вміння користуватись 

сучасними системами 

збору, реєстрації, обробки 

та збереження 

експериментальної 

інформації про режими 

роботи дослідних та 

серійних зразків машин в 

лабораторних та польових 

умовах. 

Здатність до 

підприємництва та прояву 

ініціативи щодо 

впровадження у 

виробництво результатів 

дисертаційного 

дослідження. 

Вміння самостійно 

аналізувати складні 

процеси, навички 

конструювання, 

виготовлення та 

налагодження дослідних 

зразків патентних рішень. 

 організувати та 

самостійно провести 

експериментальне 

дослідження; 

 виявити та 

встановити 

закономірність розвитку 

процесу чи явища, що 

досліджується; 

 організувати 

проведення  

експериментальних 

досліджень в режимі 

автоматизованої 

реєстрації, з 

максимальним 

використанням 

досягнень ІТ,  а також 

узагальнити та 

оформити результати 

досліджень. 



Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології / 

Ярош Я.Д. 

Біоенергетичні 

комплекси та 

системи 

Володіння сучасними 

методами організації та 

проведення 

експериментальних 

досліджень механічних 

систем, вміння кількісного 

виміру режимів та умов 

силового та температурного  

їх навантаження як в 

стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. 

Вміння користуватись 

сучасними системами 

збору, реєстрації, обробки 

та збереження 

експериментальної 

інформації про режими 

роботи дослідних та 

серійних зразків машин в 

лабораторних та польових 

умовах. 

Здатність до судження про 

нетрадиційні та 

відновлювані джерела 

енергії, питомі та кількісні 

енергетичні характеристики 

та про розподіл їх 

енергетичного потенціалу в 

світі та в Україні, переваги 

та недоліки їх 

використання, а також роль 

нетрадиційних та 

відновлюваних джерел 

енергії в житті людини та в 

функціонуванні аграрного 

та промислового 

виробництва. 

Знання коренів 

енергетичної проблеми 

та підходи до її 

розв’язання; види, 

джерела та фізичні 

основи функціонування 

об’єктів відновлюваної 

енергетики в аграрному 

виробництві; 

особливостей 

розрахунку та 

конструювання 

основних параметрів 

установок та агрегатів 

біоенергетичних систем 

в аграрному 

виробництві; 

особливості 

енергозбереження із 

використанням 

відновлюваної 

енергетики. 

Виявляти та вирішувати 

наукові задачі та 

проблеми у галузі 

галузевого 

машинобудуванн. 

Формулювати мету, 

задачі, об’єкт та предмет 

дослідження. 

Формувати структуру 

дисертаційного 

дослідження та 

рубрикацію його 

змістовного наповнення, 

а також представляти 

власні результати на 

розгляд колег. 

1. Вербальні – 

лекції з 

використанням 

засобів для 

наочної 

демонстрації 

окремих питань 

теоретичної 

частини курсу. 

2. Лабораторні 

заняття, домашні 

завдання, 

проведення 

усного 

опитування. 

3. Перевірка і 

оцінювання 

знань – 

контрольні 

письмові 

опитування по 

темах, модульні 

контрольні 

роботи, 

розрахунково-

графічні роботи. 

Освітньо 

- 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без 

обмежень 



Вміння самостійно 

аналізувати складні 

процеси, навички 

конструювання, 

виготовлення та 

налагодження дослідних 

зразків патентних рішень. 

Машиновикористання 

та сервісу 

технологічних систем 

/ Савченко В.М. 

Технічний сервіс 

інженерних 

систем 

Здатність розв’язувати 

складні завдання і 

проблеми галузевого 

машинобудування, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог 

Оцінювати, 

контролювати та 

керувати 

технологічними 

процесами 

виготовлення, 

випробування, 

технічного сервісу та 

ремонту машин за 

допомогою технічних 

засобів автоматизації та 

систем керування. 

Аналізувати та 

систематизувати 

інформацію щодо 

шляхів удосконалення 

існуючих і розроблення 

нових технологій, 

корегувати і розробляти 

та/або впроваджувати 

нові стандарти на 

машинобудівну 

продукцію.  

Знати класифікацію, 

принципи побудови і 

функціонування машин і 

обладнання галузевого 

машинобудування. 

Вибирати та 

застосовувати для 

Лекції, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота, ІНДЗ 

(індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання). 

Освітньо 

- 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без 

обмежень 



реконструкції, 

технічного 

переоснащення або 

будівництва 

підприємств сучасне 

обладнання, 

інформаційно-

комунікаційні 

технології, системи 

автоматизованого 

проектування та 

програмного  

Застосовувати знання 

для розв’язання задач 

аналізу та синтезу у 

сфері технічного 

сервісу.  

Системно осмислювати 

та застосовувати творчі 

здібності до формування 

принципово нових ідей 

у технічному сервісі 

машин та обладнання. 

Механіки та інженерії 

агроекосистем / 

Кухарець С.М. 

Космічні системи 

в 

агровиробництві 

Глибоке володіння 

сучасними методами 

організації та проведення 

наукових досліджень в 

галузі механічної інженерії 

на основі сучасної 

математики (лінійна 

алгебра, векторний та 

тензорний аналіз, похідні та 

інтеграли, лінійні та 

нелінійні диференціальні 

рівняння та їх розв'язки), 

механіки (аналіз статичних 

систем, володіння 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології 

при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, 

обробці, аналізі, 

інтерпретації даних. 

Застосовувати сучасні 

дослідницькі технології 

та методи досліджень у 

галузевому 

машинобудуванні. 

1. Вербальні – 

лекції з 

використанням 

засобів для 

наочної 

демонстрації 

окремих питань 

теоретичної 

частини курсу. 

2. Лабораторні 

заняття, домашні 

завдання, 

проведення 

Освітньо 

- 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без 

обмежень 



кінематичним аналізом 

складних систем, 

динамічний аналіз, 

розрахунки на міцність при 

статичному та динамічному 

навантаженні. 

Володіння сучасними 

методами організації та 

проведення 

експериментальних 

досліджень механічних 

систем, вміння кількісного 

виміру режимів та умов 

силового та температурного  

їх навантаження як в 

стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. 

Вміння користуватись 

сучасними системами 

збору, реєстрації, обробки 

та збереження 

експериментальної 

інформації про режими 

роботи дослідних та 

серійних зразків машин в 

лабораторних та польових 

умовах. 

Вміння самостійно 

аналізувати складні 

процеси, навички 

конструювання, 

виготовлення та 

налагодження дослідних 

зразків патентних рішень. 

усного 

опитування. 

3. Перевірка і 

оцінювання 

знань – 

контрольні 

письмові 

опитування по 

темах, модульні 

контрольні 

роботи, 

розрахунково-

графічні роботи. 

Механіки та інженерії 

агроекосистем / 

Кухарець С.М. 

Комп’ютерні 

технології 

Комплексність у володінні 

інформацією щодо 

сучасного стану і тенденцій 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології 

1. Вербальні – 

лекції з 

використанням 

Освітньо 

- 

науковий 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без 

обмежень 



проектування 

технічних систем 

розвитку світової і 

вітчизняної 

машинобудівної та аграрної 

науки. 

Володіння сучасними 

методами організації та 

проведення 

експериментальних 

досліджень механічних 

систем, вміння кількісного 

виміру режимів та умов 

силового та температурного  

їх навантаження як в 

стаціонарній, так і 

нестаціонарній постановці. 

Вміння користуватись 

сучасними системами 

збору, реєстрації, обробки 

та збереження 

експериментальної 

інформації про режими 

роботи дослідних та 

серійних зразків машин в 

лабораторних та польових 

умовах. 

Вміння самостійно 

аналізувати складні 

процеси, навички 

конструювання, 

виготовлення та 

налагодження дослідних 

зразків патентних рішень. 

при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, 

обробці, аналізі, 

інтерпретації даних. 

Знання та розуміння 

методів наукових 

досліджень. Глибока 

фундаментальна 

підготовка в галузі 

сучасної математики, 

теоретичної механіки, 

опору матеріалів, теорії 

машин і механізмів, 

деталей машин, 

конструювання машин, 

володіння нарисною 

геометрією та 

кресленням на рівні 

вище програми 

інженерних 

спеціальностей 

університету. Володіння 

спеціальними розділами 

статистичних методів та 

теорії ймовірності. 

засобів для 

наочної 

демонстрації 

окремих питань 

теоретичної 

частини курсу. 

2. Лабораторні 

заняття, домашні 

завдання. 

3. Перевірка і 

оцінювання 

знань – 

контрольні 

письмові 

опитування по 

темах, модульні 

контрольні 

роботи, 

розрахунково-

графічні роботи. 

ступінь 

доктор 

філософії 

 


