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Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: НРК 

України – 9 рівень, FQ-ЕНЕА – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень.. 

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП. Кафедра 

механіки та інженерії агроекосистемю. Науково-інноваційний інститут інженерії 

агропромислового виробництва та енергоефективності Житомирського 

національного агроекологічного університету. 

Особливі умови вступу. Умови вступу визначаються «Правилами 

прийому до Житомирського національного агроекологічного університету» 

[http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu]. Прийом здобувачів вищої освіти 

у ЖНАЕУ відповідно до вимог Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” 

та Правил прийому на навчання до аспірантури та докторантури ЖНАЕУ 

(затверджено Вченою радою ЖНАЕУ від 20.12.2019 р., протокол № 5) 

[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРАВИЛА%20ПРИЙОМУ%20н

а%20навчання%20до%20аспірантури%20та%20докторантури%20до%20%20ЖН

АЕУ%20в%20%202020%20р..pdf] здійснює Приймальна комісія ЖНАЕУ. 

Вимоги до попереднього рівня освіти. Вступники мають право здобувати 

науковий ступень доктора філософії зі спеціальності 133 "Галузеве 

машинобудування" за умови наявності освітнього ступеня магістр, спеціаліст, 

або магістр за суміжними спеціальностями.  

Вимоги щодо отримання кваліфікації. Документ про присудження 

здобувачу наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 133 "Галузеве 

машинобудування" можливий у випадку успішного виконання освітньо-наукової 



програми та публічний захист належним чином оформленої, за результатами 

наукових досліджень, дисертаційної роботи. 

Характеристика освітньої програми 

Мета освітньої програми. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в 

сфері галузевого машинобудування, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та 

науково-педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Підготовка та захист дисертації. 

Цілі навчання: Програма спрямована на формування та розвиток 

професійних компетентностей в галузевому машинобудуванні, практичний виклад та 

застосування набутих знань, вмінь та навичок. 

Теоретичний зміст предметної області. Наукові дослідження в 

галузевому машинобудуванні. 

Дослідження закономірностей і розроблення науково-практичних основ, 

методів і підходів щодо: 

- робочих процесів та технології аграрного виробництва та галузевого 

машинобудування з метою створення нових і вдосконалення робочих органів 

відповідних машин; 

- закономірності побудови і умови функціонування машин та обладнання в 

аграрному виробництві та галузевому машинобудуванні, їх комплексів і систем; 

- теорії та методів розрахунку функціонування машин та обладнання в 

аграрному виробництві та галузевому машинобудуванні, їх комплексів і систем; 

- проектування, випробування, діагностування, прогнозування та 

забезпечення надійності машин та обладнання в аграрному виробництві та 

галузевому машинобудуванні, їх комплексів і систем; 

- технологічних процесів, а також фізико-механічних властивостей 

робочих середовищ з метою вибору принципу дії, розроблення конструкції, 

обґрунтування параметрів та режимів роботи обладнання для функціонування 

біоенергетичних систем в аграрному виробництві та галузевому 

машинобудуванні. 

Методи, методики та технології. Система методів навчання базується на 

принципах цілеспрямованості та студентоцентризму. Основними підходами при 

викладанні та навчанні є системність, технологічність, дискретність. Викладання 

проводиться у вигляді лекцій, практичних занять із розв’язування ситуацій, 



семінарських та індивідуальних занять, консультацій,  виконання дослідницьких 

завдань, підготовка та захист дисертаційної роботи. 

Програмні результати навчання. 

РН 1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та 

комплексних ідей. 

РН 2. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при 

спілкуванні, обміні інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних. 

РН 3. Моделювати і прогнозувати процеси розвитку технічних систем з 

використанням економіко-математичного інструментарію та інформаційних 

технологій. 

РН4. 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 

РН 5. Використовувати іноземну мову у науковій, освітній, інноваційній 

діяльності та у презентації результатів досліджень світовій академічній спільноті. 

РН 6. Ініціювати інноваційні проекти, організовувати та координувати 

підготовку проектних пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових 

розробок. 

РН 7. Застосовувати сучасні дослідницькі технології та методи досліджень 

у галузевому машинобудуванні 

РН 8. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні 

підходи до вирішення комплексних наукових і практичних завдань.  

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні 

напрями, методи й моделі вирішення проблем в сфері галузевого 

машинобудування.  

РН 10. Планувати і виконувати наукові дослідження, презентувати й 

обговорювати їх результати державною та іноземною мовами. 

РН 11. Вміти організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в 

умовах динамічних змін розвитку суспільства. 

РН 12. Викладати фахові дисципліни зі спецільності з використанням 

сучасних технологій навчання. 



РН 13. Знання та розуміння теорії та методології системного аналізу, знання 

та розуміння етапів реалізації системного підходу при дослідженні процесів та 

явищ у механічній інженерії. 

РН 14. 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. 

РН 15. Використовувати нормативно-правові документи з обслуговування 

і ремонту машин та засобів в механічній інженерії. Володіння методами 

визначення несправностей з врахуванням багатовимірності контрольованих 

параметрів. Оформлення завдань на обслуговування і ремонт машин, обладнання 

та засобів в галузевому машинобудуванні, також оформлення результатів робіт.  

РН 16. Використовувати методи наукових досліджень на рівні доктора 

філософії. Володіння теорією, методами аналізу та синтезу. 

РН 17. Здійснювати ретроспективний аналіз наукового доробку у напрямі 

дослідження в галузевому машинобудуванні. Проводити критичний аналіз різних 

інформаційних джерел, конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у 

галузі механічної інженерії. 

РН18. Глибока фундаментальна підготовка в галузі сучасного практичного 

патентознавства, національного та міжнародного законодавства в сфері 

інтелектуальної власності. 

РН 19. Виявляти та вирішувати наукові задачі та проблеми у галузі 

галузевого машинобудування. Формулювати мету, задачі, об’єкт та предмет 

дослідження. Формувати структуру дисертаційного дослідження та рубрикацію 

його змістовного наповнення, а також представляти. 

Здатність до працевлаштування. Дослідницька та викладацька діяльність 

у сфері галузевого машинобудування і (або) аграрного виробництва. 

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері галузевого 

машинобудування і (або) аграрного виробництва. Посади згідно класифікатора 

професій України. Асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), 

директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми) (1312), директор 

(начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) (1210.1), 

директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-

технічного училища, професійного училища і т. ін.) (1210.1), директор 



(начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, начальник) 

вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, 

університету і т. ін.) (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1), 

директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення 

кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, 

конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у коледжі 

(1229.4), завідувач господарства (аграрного, фермського, агропромислового) 

(1221.2), завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва) 

(1237.2), головний інженер (1221.1), головний інженер-механік (1221.2), 

молодший науковий співробітник (галузеве машинобудування) (2213.1), 

науковий співробітник (галузеве машинобудування) (2213.1). Місце 

працевлаштування. Вищі навчальні заклади аграрного і машинобудівного 

спрямування, науково-дослідні інститути (станції, лабораторії), департамент 

агропромислового розвитку, комунальні підприємства по утриманню інженерної 

інфраструктури, агрофірми, коледжі. 

Доступ до подальшого навчання. Навчання для розвитку та 

самовдосконалення у науковій та професійній сферах діяльності, а також інших 

споріднених галузях наукових знань: 

- підготовка на 10-ому (постдокторському) рівні НРК України у галузі 

механічна інженерія; 

- навчання на 9-ому (докторському) рівні НРК України у споріднених 

галузях наукових знань; 

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі і 

закордоном), що містять додаткові освітні компоненти. 

Випускна кафедра: кафедра механіки та інженерії агроекосистем. 

Інститут/факультет: науково-інноваційний інститут інженерії 

агропромислового виробництва та енергоефективності, факультет інженерії та 

енергетики. 

Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедрою механіки та інженерії агроекосиcтем ЖНАЕУ 

Кухарець Савелій Миколайович, e-mail: kikharets@gmail.com. 


