
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 9060 Агроінженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр

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
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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 9060

Назва ОП Агроінженерія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 208 Агроінженерія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії

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

Факультет інженерії та енергетики

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, 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 205084

ПІБ гаранта ОП Сукманюк Олена Миколаївна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

sukmanyuk@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-411-64-70

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
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.
За період впровадження освітньої діяльності ОПП «Агроінженерія» переглядається щороку. ОПП було переглянуто 
та вдосконалено відповідно до Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі 
знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» затвердженим Наказом МОН 
України (№1340 від 05.12.2018 р.). Остання редакція освітньо-професійної програми «Агроінженерія» була 
затверджена рішенням Вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету від 24.06.2020 р. 
№ 109. 
Підготовка бакалаврів за ОПП «Агроінженерія» здійснюється на кафедрі процесів, машин і обладнання в 
агроінженерії факультету інженерії та енергетики, яку очолює доктор технічних наук, професор Грабар І.Г. Кафедра 
має потужну матеріально-технічну базу, її дослідні лабораторії, загальною площею 1074 кв. м, оснащені 
різноманітними ґрунтообробними знаряддями, машинами та обладнанням для тваринництва, машинами для 
переробки аграрної продукції, засобами автоматизації, відповідною комп’ютерною технікою тощо.
ОПП «Агроінженерія» спрямована на ефективний розвиток агроінженерії в Північно-Західному регіоні України.
Основною метою ОПП «Агроінженерія» є надання загальних і професійних компетентностей здобувачів вищої 
освіти та формування практичних навичок і вмінь у сфері агроінженерії, технічного сервісу, ресурсозберігаючого 
виробництва та переробки продукції рослинництва і твриництва, технологічних систем і процесів захищеного 
ґрунту.
Освітньо-професійна програма містить обсяг кредитів, необхідний для здобуття ОС «Бакалавр»; перелік 
компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, що сформований  у термінах 
результатів навчання; форми їх атестації; вимоги до наявної системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти.
 
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 87 76 10 0 0

2 курс 2019 - 2020 120 93 24 0 0

3 курс 2018 - 2019 78 16 7 0 0

4 курс 2017 - 2018 118 51 21 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

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
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 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 Освітня програма 208 
Агроінженерія бакалавр 2020.pdf

/bM7GFbZDwCENTT4hrpHTO4exDxwCaG4CgvMrToS9
gI=

Освітня програма Освітня програма  208 
Агроінженерія бакалавр 2019.pdf

Cid40yxz06nsEaZLAuF7CIo6ZhP484MeyQj0OlKoAXs=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_Агроінженерія
_бакалаври_дфн_2019.pdf

GOq++sSmk7l92j5WFZO/9PUbiNDsvtAIx4DWo99kOXI
=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_Агроінженерія
_бакалавр_дфн_2020.pdf

dimaBFsYSd4NJ3xTVioH00OJynkqSJrpg2oMs2yEC5Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгуки рецензії стейкхолдерів.pdf uXbjM6iaP6LPD2JRuc/zLenBUGpTRmf7lQ/hxPxBCUc=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі освітньо-професійної програми «Агроінженерія» полягають у підготовці фахівців, що здатні розв'язувати 
спеціалізовані завдання і прикладні задачі, пов’язані із застосуванням сільськогосподарської техніки й 
механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської 
продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управління механізованими технологічними процесами, 
виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового підприємства.
Унікальність ОПП полягає у комплексному використанні, в процесі отримання теоретичних знань, практичних 
навичок та формуванні ключових компетенцій, класичних підходів базової підготовки у поєднанні з сучасними 
технологіями, зокрема геоінформаційними системами, системами автоматизованого проєктування та керування.

 

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

Цілі освітньо-професійної програми «Агроінженерія» відповідають Стратегії розвитку Поліського національного 
університету до 2025 року 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D
1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%202025.pdf] та полягають у підготовці професійної еліти, генерації нових 
знань, інноваційних ідей та створенні новітніх технологій; підготовці професіоналів, що вміють комплексно 
поєднувати дослідницьку, проєктну, та практичну діяльність.
Відповідно до Стратегії розвитку Поліського національного університету професійна підготовка бакалаврів з 
агроінженерії дозволяє зосереджувати увагу на таких цінностях, як професіоналізм, відкритість та прозорість, 
свобода думки та дії, креативність, інноваційність, проактивність, партнерство та традиції, ОП розроблено 
відповідно до місії університету та спрямована на здобуття здобувачами вищої освіти загальних та фахових 
компетентностей, достатніх для успішного вирішення науково-технічних завдань у сфері агроінженерії.

 

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

Цілі та програмні результати освітньо-професійної програми «Агроінженерія» базуються на Стандарті вищої освіти 
України галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 208 «Агроінженерія» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та визначаються з огляду на запити, пропозиції і візію стейкхолдерів, а також 
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на формування конкурентоспроможності випускників на ринку праці для максимального і швидкого 
працевлаштування за спеціальністю і професійної кар’єри.
Інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти на постійній основі враховуються при формуванні їх індивідуальної 
освітньої траєкторії, яка визначає зміст і послідовність вивчення дисциплін обов’язкового і вибіркового компонента 
протягом всього періоду навчання. 
Також при перегляді ОП було взято до уваги пропозиції здобувачів вищої освіти та введено такі ОК «Ділова 
іноземна мова», «Інформаційні технології та ГІС», до дисципліни Нарисна геометрія, інженерна графіка додано 
компоненти щодо використання САПР та збільшено обсяг годин на практичну підготовку.

- роботодавці

Інтереси та пропозиції роботодавців при формуванні цілей, ключових компетентностей та результатів навчання 
освітньої програми враховувались шляхом їх залучення до обговорення ОПП, зокрема організовувались зустрічі, 
науково-практичні конференції, спільні професійні заходи для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників з роботодавцями.
Так, представником Viemose Driboda A/S (Данія) було наголошено на необхідності викладання за ОПП дисциплін, 
пов’язаних з енергозбереженням механізованих процесів у рослинництві.
ТОВ «ДГС-Україна» відзначило про об’єктивну необхідність впровадження передових технологій вирощування 
продукції рослинництва та використання технологічних систем і культиваційних споруд захищеного ґрунту. З 
огляду на це, було запроваджено навчальні дисципліни «Технології вирощування продукції рослинництва 
захищеного ґрунту», «Проектування технологічних систем та культиваційних споруд захищеного ґрунту», 
«Експлуатація та технічний сервіс систем захищеного ґрунту».
ПСП «Очередько» зазначило на необхідності викладання за ОП дисциплін, пов’язаних з механізацією переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції. Зважаючи на пропозиції підприємства до навчального плану ОП було 
внесено дисципліни «Машини і обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», 
«Експлуатація машин і обладнання в переробній галузі», «Типові технологічні об’єкти і процеси в переробній 
галузі», «Зберігання сільськогосподарської продукції».

- академічна спільнота

Пропозиції академічної спільноти враховувалися під час формулювання цілей та програмних результатів навчання 
ОПП, що відображені у рішеннях кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії, вченої ради факультету 
інженерії та енергетики, нарад та конференцій.
Щорічно в університеті та на факультеті інженерії та енергетики проводяться конференції: «Біоенергетичні системи: 
Міжнародна науково-практична конференція» [http://repository.vsau.org/getfile.php/25134.pdf], «Наукові читання» 
науково-практична конференція НПП, докторантів, аспірантів та молодих вчених факультету інженерії та 
енергетики [http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-konferentsiji/materiali-konferentsij] на яких висвітлювалися питання 
підготовки здобувачів вищої освіти, використання елементів дистанційного навчання, дуальної освіти, 
вдосконалення кадрового потенціалу та професійного розвитку.
Також при формулюванні цілей та програмних результатів ОПП проводилися консультації із представниками 
науково-дослідних установ: Інституту ІМЕСГ НААН України та Інституту сільського господарства Полісся НААН 
України. У процесі консультацій узгоджувалася структура освітньо-професійної програми, програмні результати 
навчання та перелік загальних і фахових компетентностей.

- інші стейкхолдери

Під час розробки освітньо-професійної програми враховувались пропозиції інших стейкхолдерів, що є виробничими 
промисловими та аграрними підприємствами, зокрема ВАТ «Вібросепаратор», «KUHN-Ukraine», ТОВ «Брацлав-
ЗМ», АТ «Ельворті», ТОВ МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна, ТОВ «ПАРТНЕР-ВС», «РДО Україна», СФГ «ПН Поділля», 
ТОВ «Агрофірма Брусилів». Дані пропозиції були враховані при викладанні дисциплін: «Сільськогосподарські 
машини», «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Машини і обладнання для тваринництва», 
«Машини і обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», «Механізація і 
автоматизація технологічних процесів у рослинництві» та ін.
Освітню програму розроблювали з урахуванням можливості інтеграції України у світове освітнє середовище та 
економічний простір. Зокрема здобувачі вищої освіти  мають можливість проходити закордонну практику та 
підвищити рівень фахових компетенцій та отримати досвід у країнах Європи.

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

У даний час випускники за ОПП 208 «Агроінженерія» є затребуваними на ринку праці і з року в рік потреби в таких 
фахівцях зростають, що насамперед пов’язано з розвитком сучасних технологій в промисловості, загалом 
агровиробництві, зокрема, та насиченні виробництва складною та сучасною технікою. З огляду на це проводився 
підбір обов’язкових і вибіркових дисциплін, а випускники університету за даною траєкторією навчання мають у 
порівнянні з іншими велику конкурентну перевагу. 
ОП націлена на пріоритети як регіонального (розширення освітніх компонент (ОК 28, ОК 29, ОК 30, ОК 31, ВБ 1.10, 
ВБ 1.11, ВБ 1.12, ВБ 1.13, ВБ 1.14, ВБ 1.15), так і міжнародного ринку праці. Програмні результати навчання 
відображають тісний взаємозв’язок з розвитком спеціальності на ринку праці в частині необхідності щодо вибору 
машин і обладнання та режимів їх роботи у механізованих технологічних процесах тваринництва, рослинництва, 
первинної обробки сільськогосподарської продукції (ПР 12); застосування стратегії та системи відновлення 
працездатності тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських машин та обладнання (ПР 19); методів 
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управління проєктами виробництва продукції рослинництва та тваринництва (ПР 23). Крім того, керівництвом 
факультету, групою забезпечення та гарантом ОПП створюються всі умови для успішного проходження виробничої 
практики здобувачами вищої освіти.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Формулювання цілей та програмних результатів ОПП враховувало концепцію створення регіонального інноваційно-
космічного кластера «Полісся» (з даною метою було включено у вибіркові компоненти дисципліну «Інформаційні 
технології та ГІС»). Також було враховано в процесі формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП 
аспекти, пов’язані з регіональними особливостями аграрного виробництва, зокрема, технологій вирощування 
продукції рослинництва захищеного ґрунту та переробки притаманних для зони Полісся культур.
В напрямі забезпечення отримання позитивних соціально-економічних та екологічних ефектів від поєднання 
технологічних, науково-освітніх та культурних інновацій з прикладним використанням сучасних технологій в 
розвитку регіону викладачі ОПП активно співпрацюють з Департаментом агропромислового розвитку та 
економічної політики і Департаментом регіонального розвитку Житомирської ОДА, органами місцевого 
самоврядування, а також з агровиробниками, машинобудівними підприємствами, суб’єктами бізнесу та 
громадськими організаціями. Результатом такої співпраці є участь науково-педагогічних працівників і здобувачів у 
розробці та реалізації стратегії розвитку регіону та інших програм.

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

Під час формування цілей та програмних результатів навчання ОПП було враховно досвід інших програм 
відчизняних та іноземних ЗВО, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Національний 
університет біоресурсів та природокористування України, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. 
Дмитра Моторного, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» (Польща), Сільськогосподарська академія 
Університету Вітовта Великого (Литва). За результатами вивчення ОП вказаних ЗВО було введено обов’язкові 
компоненти (ОК 5, ОК 11, ОК 12, ОК 26), доповнено перелік вибіркових дисциплін (ВБ 1.12, ВБ 1.13, ВБ 1.14 та ін.) з 
метою посилення у здобувачів загальних та спеціальних компетентностей, які необхідні для реалізації в професійній 
діяльності, а також дало змогу визначити змістовні підходи до формування наскрізних умінь, критичного мислення, 
здатності до розв’язання проблем, запровадження новітніх форм і методів навчання.
Основна частина ОП присвячена вивченню освітніх компонент циклу професійної підготовки, а в цикл загальної 
підготовки відібрано компоненти, які необхідні для формування базових знань («Українська мова (за професійним 
спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Вища математика», «Фізика», «Хімія»). Досвід зарубіжних ЗВО 
підвердив доцільність включення таких компонент: ОК 5, ОК 12, ВБ 1.1, ВБ 1.2.

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

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 
від 05.12.2018 р. №1340. В описі ОПП «Агроінженерія» зазначені програмні результати навчання, які у повному 
обсязі відповідають стандарту. Програмні результати навчання досягаються шляхом вивчення дисциплін, що 
дозволяють набути здобувачами вищої освіти професійних компетентностей. 
З метою оволодіння фаховими компетентностями в структурі ОПП передбачено такі обов’язкові дисципліни, як 
«Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські машини», 
«Машини і обладнання для тваринництва», «Машини і обладнання для переробки та зберігання 
сільськогосподарської продукції», «Електричні та автоматичні системи і комплекси аграрного виробництва», 
«Ремонт машин та обладнання», «Технічний сервіс в АПК».
Вибіркові компоненти розширюють можливості досягнення програмних результатів навчання, зокрема, такі 
дисципліни, як «Слюсарна справа», «Основи керування сільськогосподарською технікою та ПДР», «Гідропривод 
сільськогосподарської техніки», «Технічна експлуатація машино-тракторного парку», «Експлуатація та технічний 
сервіс систем захищеного ґрунту», «Експлуатація машин і обладнання в тваринництві», «Експлуатація машин і 
обладнання в переробній галузі», «Фірмове технічне діагностування і обслуговування машин та обладнання АПВ»  
та ін.
Відповідність програмних результатів навчання і обов’язкових компонент представлено у додатку в таблиці 3.

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?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
затверджений.
Програмні результати навчання ОПП «Агроінженерія» відповідають не лише стандарту вищої освіти за 
спеціальністю, а й вимогам до 6 рівня Національної рамки кваліфікацій та першому циклу вищої освіти Рамки 
кваліфікацій Європейського простору вищої освіти згідно Закону України «Про вищу освіту» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n2). 
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

163

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

61

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

Зміст ОПП «Агроінженерія» розроблено в повній відповідності до предметної області, що регламентується 
Стандартом вищої освіти України із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 
«Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Освітньо-професійна програма спрямована на 
формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей. Структура ОПП «Агроінженерія» містить 
обов’язкові компоненти освітньої програми: 11 дисциплін загальної підготовки та 21 – професійної підготовки, а 
також вибіркові компоненти.  До програми входить практична підготовка, що складається з навчальних практик: 
«Вступ до спеціальності», «Слюсарна справа та трактори і автомобілі» та «Сільськогосподарські машини» та 
виробничої практики. Освітні компоненти становлять взаємопов’язану систему навчальних дисциплін загального та 
професійного циклу, курсових проєктів, навчальних та виробничої практик, що розділені на 8 семестрів та 
завершуються захистом випускної кваліфікаційної роботи.
Теоретичний зміст предметної області забезпечується навчальними дисциплінами та спрямований на формування 
системи знань з Ділової іноземної мови, Філософії, Правознавства та ін. Здобуття поглиблених теоретичних знань за 
обраною спеціальністю забезпечується вивченням таких дисциплін: Вищої математики, Фізики, Хімії, Нарисної 
геометрії, інженерної графіки та САПР, Теоретичної механіки, Механіки матеріалів і конструкцій тощо. 
Цілеспрямоване оволодіння практичних умінь і навичок забезпечує зміст дисциплін: Паливно-мастильні та інші 
експлуатаційні матеріали, Гідравліка і теплотехніка, Механіка матеріалів і конструкцій, Взаємозамінність, 
стандартизація та технічні вимірювання, Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів, Деталі машин 
та підіймально-транспортні машини тощо. 
На засвоєння інструментів професійної діяльності спрямовані дисципліни: Трактори і автомобілі, 
Сільськогосподарські машини, Машини і обладнання для тваринництва, Машини і обладнання для переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції, Експлуатація машин та обладнання в рослинництві, Механізація 
технологічних процесів виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, Електричні та автоматичні 
системи і комплекси аграрного виробництва, Ремонт машин та обладнання, Технічний сервіс в АПК.
Вибіркові компоненти, що представлено в ОПП, дозволяють обрати дисципліни, необхідні для фахової діяльності у 
сфері агропромислового виробництва. Окремі освітні компоненти ОПП передбачають використання під час 
аудиторного та самостійного вивчення сучасного обладнання, мережі Internet, інформаційних ресурсів: Нарисна 
геометрія, інженерна графіка та САПР, Інформаційні технології та ГІС. З метою дистанційного навчання, наукового 
пошуку та роботи з пошуковими базами, забезпечується доступ до системи дистанційного навчання Moodle, онлайн-
сервісів Google та наукометричних баз даних Scopus, Web of Science Core Collection. 

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу у ЖНАЕУ [http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію 
освітнього процесу у ЖНАЕУ.pdf] та Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітної програми у ЖНАЕУ  
[https://cutt.ly/UlJ9Rdx]. 
Індивідуальна освітня траєкторія вибудовується з врахуванням результатів опитування здобувачів вищої освіти і 
відображається в індивідуальних навчальних планах. Також в ОПП «Агроінженерія» передбачено виконання 
самостійної роботи з кожного ОК, вибору теми курсових робіт (проєктів), згідно інтересам здобувачів вищої освіти. 
Студенти можуть самостійно обирати для себе місце проходження практики з укладанням відповідної угоди, а також 
враховуються побажання студентів при формуванні тем випускових кваліфікаційних робіт. 
Здобувачі вищої освіти також мають право навчатися за індивідуальним графіком, для цього студенти випускних 
курсів освітнього ступеня бакалавра, студенти інших курсів освітнього ступеня бакалавра, які мають диплом 
молодшого спеціаліста або робітничу професію, пов'язану з майбутнім фахом. Індивідуальний графік навчання 
формується на основі поданої заяви та наказу ректора. З метою ефективної реалізації індивідуальної освітньої 
траєкторії в університеті на платформі Moodle розміщені розроблені НМК дисциплін.

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

Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітної програми у ЖНАЕУ  [https://cutt.ly/UlJ9Rdx] вибіркові 
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компоненти становлять 26% загального обсягу ОПП. Розробка та оновлення переліку вибіркових дисциплін 
здійснюється робочою групою з урахуванням пропозицій гаранта ОПП, роботодавців, провідних науковців 
університету, вибору здобувачів вищої освіти відповідно до концепції підготовки фахівців з метою задоволення 
освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці 
та ефективного використання можливостей університету.
Каталог вибіркових компонент ОПП «Агроінженерія»  рекомендованих для вивчення в наступному році та 
експлікації дисциплін, розміщується на сайті Університету, що сприяють в одержані у повному обсязі інформації про 
вибіркову дисципліну та можливі компетентності здобувачів в наступні терміни: квітень – про дисципліни 
непарного семестру, жовтень – про дисципліни парного семестру. 
Вивчення дисциплін за вільним вибором здобувачів розпочинається для: � першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти: - на базі ПЗСО – з 4-го семестру; - на базі освітнього ступеня молодший бакалавр (ОКР «Молодший 
спеціаліст») – з 2-го семестру. Здобувачі вищої освіти подають заяву на ім’я ректора Університету про перелік 
вибіркових навчальних дисциплін, які він хоче вивчати в наступному навчальному році. Заяви здобувачів вищої 
освіти зберігаються в особовій справі протягом всього терміну навчання.
Після закінчення процедури обрання деканат формує наказ про затвердження списків студентів з вивчення 
вибіркових навчальних дисциплін у розрізі курсів, спеціальностей, або освітніх програм. На підставі оприлюдненого 
наказу формується уточнений контингент студентів із зазначенням дисциплін та кількості студентів, що обрали їх 
для вивчення.
У разі, якщо для вивчення окремої вибіркової навчальної дисципліни не сформовано групу з мінімальною кількістю 
здобувачів вищої освіти, то здобувачам повідомляється не пізніше, ніж за 3 дні після формування груп, про перелік 
дисциплін, які не будуть вивчатися. Після цього здобувач протягом тижня повинен обрати іншу дисципліну, для 
вивчення якої є кількісно сформована група. Якщо здобувач вищої освіти з поважної причини (хвороба, участь в 
академічній мобільності, військова служба і т.д.) не визначився з вибірковими навчальними дисциплінами, то він 
має право їх обрати протягом першого тижня після того, як він з’явиться на навчання. Обрані здобувачем вищої 
освіти вибіркові навчальні дисципліни вносяться до індивідуального навчального плану та набувають статусу 
обов’язкових до вивчення.

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

Практична підготовка є невід’ємною компонентою освітньо-професійної програми та навчального плану, що дає 
змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачами вищої освіти та можливістю їхнього 
працевлаштування на українському та міжнародному ринку праці. Так у 2 семестрі передбачена навчальна практика 
«Вступ до спеціальності» (2 кредити ЄКТС), 3 семестрі – навчальна практика «Сільськогосподарські машини» (2 
кредити ЄКТС), 4 семестрі – навчальна практика «Слюсарна справа та трактори і автомобілі» (4 кредити ЄКТС), 6 
семестрі – виробнича практика (4 кредити ЄКТС). Практична підготовка здійснюється згідно Положення про 
організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти. 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20практику%20здобувачів%20вищої%20осв
іти.pdf].
Практика проводиться після засвоєння здобувачами вищої освіти програми теоретичної підготовки. Ключову роль у 
формуванні змісту практики відіграє співпраця з роботодавцями, з якими укладені відповідні договори. 
Здобувачі вищої освіти можуть самостійно обирати для себе місце проходження практики, за умови забезпечення 
цією базою виконання програми практики та укладання договору. З боку підприємств існує зворотній зв’язок – 
надходить відгук і оцінка роботи здобувача. Здобуті студентами компетентності під час проходження практики 
мають достатній рівень для моделювання майбутньої професійної діяльності.

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

Соціальні навички (soft skills) є невід’ємною складовою результатів навчання за ОПП «Агроінженерія», що дозволяє 
здобувачам впродовж всього періоду навчання сформувати загальні компетентності (ЗК01- ЗК08) і забезпечуються 
результатами навчання (ПР01-ПР10). На формування soft skills спрямований зміст дисциплін: Вступ до 
спеціальності з основами професійної етики, Історія та культура України, Українська мова за професійним 
спрямуванням, Ділова іноземна мова, Іноземна мова за професійним спрямуваням, Інформаційні технології та ГІС. 
В освітньому процесі також використовуються методи та форми навчання, які сприяють набуттю соціальних 
навичок:
- - критичне мислення: участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських 
студентських олімпіадах, захист курсових проєктів та випускової кваліфікаційної роботи;
- - здатність навчатися протягом усього життя: самостійна робота, пошук інформації з різних джерел, реферати, 
доповіді, дискусії, науково-дослідні гуртки;
- - адаптивність: семінари, лабораторні і практичні заняття, бесіди, конференції, ділові ігри, тренінги;
- - соціальний інтелект: командні методи навчання, «мозковий штурм», робота над проєктами. Такі активності 
сприяють швидко адаптуватися здобувачу вищої освіти та використовувати неординарні підходи та рішення у 
професійній діяльності та дозволяють йому конкурувати на ринку праці.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОПП орієнтований на набуття компетентностей, які є основою кваліфікацій таких професій за Національним 
класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 
2008 (ISCO-08): 2145.2 «Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку», 3115 «Механік». 
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[https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text].
Формування відповідних компетентностей забезпечене структурою освітніх компонент та відповідного їх переліку в 
ОПП. 
Освітні компоненти, спрямовані на здобуття компетентностей відповідно до ОПП «Агроінженерія» інженера з 
експлуатації машинно-тракторного парку та механіка (ОК 11, ОК 12, ОК 13,  ОК 14, ОК 15, ОК 16, ОК 17, ОК 18, ОК 19, 
ОК 20, ОК 21, ОК 22, ОК 23, ОК 24, ОК 25, ОК 27, ОК 28, ОК 30, ОК 31, ВБ 1.2, ВБ 1.3, ВБ 1.4, ВБ 1.7, ВБ 1.8, ВБ 1.9, ВБ 
1.10, ВБ 1.11, ВБ 1.12, ВБ 1.13, ВБ 1.14, ВБ 1.15), через знання та розуміння предметної області та розуміння професії, а 
також здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

Аудиторне  тижневе навантаження для здобувачів вищої освіти за денною формою навчання становить при 
підготовці бакалаврів: 1 курсу – 28 год.; 2 курсу – 26 год.; 3 курсу – 24 год.; 4 курсу – 22 год. 
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ, введеного в дію від 28.03.2019 р., (Наказ 
№55 від 27.03.2020 р.) [http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього 
процесу у ЖНАЕУ.pdf], навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується 
індивідуальним навчальним планом і становить: для денної форми навчання 60-65 % загального обсягу 
навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни; для заочної форми навчання – 90-92 
% від загального обсягу часу. Зміст самостійної роботи студента над конкретною навчальною дисципліною 
визначається робочою програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача, 
також самостійна робота забезпечується використанням електронних ресурсів бібліотеки Поліського національного 
університету [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/] та платформи Moodle [http://moodle.znau.edu.ua/]. 
Інформація для здобувачів вищої освіти про форми та засоби консультування представлена у силабусах дисциплін. 
Також на факультеті систематично проводяться заходи шляхом опитування здобувачів під час освітнього процесу та 
зустрічей з боку деканату і кураторів академічних груп для з’ясування завантаженості студентів з подальшим 
обговоренням на засіданнях кафедри. 

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

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється в рамках ОПП «Агроінженерія». 

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]
[http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/umovi-vstupu]

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

«Правила прийому для здобуття вищої освіти в Поліському національному університеті в 2021 році», розроблені 
відповідно до законодавства України, затверджені вченою радою університету від 29.12.2020 р. протокол № 7, 
розміщені на веб-сайті університету  і внесені до Єдиної бази та знаходяться у відкритому доступі у розділі 
«Вступнику» [http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu]. 
Відповідно до Правил прийому, які є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінальних положень, прийом 
здобувачів вищої у Поліському національному університеті здійснюється приймальною комісією. Відбір на 
конкурсній основі проводиться з використанням національної платформи «Вступ».
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.
Для вступників на базі диплому «Молодшого спеціаліста» необхідно мати сертифікати ЗНО з аких предметів як 
Українська мова і Математика та фаховий вступний іспит.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, ЗВО може 
перезарахувати кредити ЕCTS відповідно до Стандарту вищої освіти та зарахувати таких осіб на 1-й курс (зі 
скороченим терміном навчання).

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 порядок 
перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ, введеного в дію 01.03.2020 р. (Наказ №18, від 27.02.2020 р.)
[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]. 
Здобувач вищої освіти звертається до ректора з проханням про перезарахування результатів навчання, де на основі 
поданих документів приймаються рішення про їх визнання та перезарахування. Для визнання результатів навчання 
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створюється предметна комісія до якої входять декан факультету, гарант освітньої програми, на яку поновлюється 
або переводиться здобувач вищої освіти, науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що 
пропонуються до перезарахування. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на 
підставі порівняння навчальних програм відповідної спеціальності та академічної довідки, що надає здобувач. 
Інформування здобувачів щодо регулювання питань визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, 
розміщено на офіційному сайті університету.

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

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

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентується Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, введеним в дію 01.03.2020 р. (Наказ №18, від 
27.02.2020 р.) [https://cutt.ly/of0rm3z]. 
Визнання результатів навчання у неформальній освіті дозволяється для обов’язкових дисциплін, в обсязі не більше 
10% від загального обсягу ОПП, які починають викладати з другого семестру. 
Для визнання неформальних результатів навчання здобувач вищої освіти звертається з заявою до ректора 
Університету, до якої додаються будь-які документи (сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують ті вміння, які 
здобувач отримав під час навчання. За результатами розгляду заяви створюється комісія, до якої входять: декан 
факультету; гарант ОП; науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до 
перезарахування на основі визнання результатів навчання у неформальній освіті. За підсумками оцінювання 
предметна комісія приймає рішення про визнання чи не визнання результатів навчання,отриманих у неформальній 
освіті та доводить до відома здобувача вищої освіти.

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

Практика, визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачів за ОПП «Агроінженерія» 
відсутня.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ [https://cutt.ly/2kPHIhp] за ОПП освітній 
процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні 
заходи. Викладання в межах окремих освітніх компонентів проводиться у вигляді лекцій, лабораторних занять, із 
використанням лабораторного обладнання, практичних занять, із розв’язуванням ситуацій, ідвивідуальних занять, 
консультацій, проходження навчальних і виробничих практик, підготовки та захисту курсових проєктів (робіт) та 
випускної кваліфікаційої роботи. В межах освітніх компонентів «Ремонт машин та обладнання» передбачено виїзні 
заняття на один із найбільших автомобільних дилерів у Житомирській області ПРАТ «Житомир-авто», в межах ОК 
«Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали» на підприємство з виробництва фільтрів та фільтроелементів 
ТОВ МАН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна, ОК «Сільськогосподарські машини» на ПАТ «Ельворті» провідного виробника 
сільськогосподарського машинобудування України. Таке поєднання теорії та практики дозволяє досягти  зазначених 
програмних результатів навчання. 
Результати навчання тісно пов’язані з відповідними компетентностями та випливають із них. Матриця 
забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами представлена у додатках ОПП 
«Агроінженерія» і відображає структурно-логічні зв’язки між методами та результатами навчання.

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?

Освітній процес організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, з даною 
метою для забезпечення здобувачів вищої освіти та НПП необхідних комінікацій використовується навчально-
інформаційних портал (Moodle). В освітньому процесі студентоцентрований підхід реалізується з впровадження 
принципів студентоцентричного навчання з метою врахування освітніх цінностей та потреб здобувачів вищої освіти. 
Так в робочих програмах освітніх компонентів НПП наводять орієнтовані переліки тем індивідуальних робіт, 
завдань за самостійно обраною тематикою, надають можливість обрати тему курсової та кваліфікаційної роботи 
(проєкту). Також здобувачі мають можливість вільного вибору вибіркових компонетів, які формуються відповідно до 
Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітної програми у ЖНАЕУ  [https://cutt.ly/UlJ9Rdx]. Для 
визначення рівня задоволеності методами навчання та визначення ставлення було проведене опитування щодо 
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якості освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за ОПП «Агроінженерія» (протокол №9 від 27 березня 
2020 р.). За результатами опитування було встановлено: повне задоволення методами навчання викладання 
складало на рівні 78,1%, часткове – на рівні 12,5%; повне задоволення переліком фахових дисциплін ОПП– на рівні 
80,6%, та часткове – на рівні 14,9%; повне задоволення вибірковими компонентами ОПП на рівні 77,6%, та часткове 
– на рівні 19,4%. 

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

Згідно до Закону України «Про вищу освіту», а також Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ,  
методи навчання і викладання, що застосовуються на ОПП, базуються на принципах свободи слова і творчості, 
поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів. У Поліському 
національному університеті під час навчального процесу не обмежується академічна свобода здобувачів вищої 
освіти, це забезпечується вільним вибором тем курсових проєктів (робіт), випускових кваліфікаційних робіт, місцях 
проходження практики. Під час підготовки наукової роботи, для участі в наукових студентських конкурсах, тез 
доповідей на конференціях. Науково-педагогічним працівникам, для ефективного засвоєння знань студентами, 
надається можливість творчо наповнювати зміст дисциплін, вносити зміни в робочі програми, обирати методи 
навчання та викладання. 
Одним із прикладів реалізації принципу академічної свободи є підготовка спільних публікацій з окремими 
здобувачами на запропоновану тематику, яка викликає науковий та практичний інтерес та висвітлюється в 
щорічних збірниках матеріалів доповідей. Зокрема на факультеті це щорічні міжнародна науково-практична 
конференція «Біоенергетичні системи» та науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, 
докторантів, аспірантів та молодих вчених факультету інженерії та енергетики «Наукові читання» 
[http://repository.vsau.org/getfile.php/25134.pdf].

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 *

Здобувачам вищої освіти надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критерій оцінювання протягом усього періоду навчання, починаючи із вступної компанії [http://znau.edu.ua/m-
vstupnuku/pravila-prijomu]. Інформація щодо змісту навчання регламентується Положення про організацію 
освітнього процесу в ЖНАЕУ. Відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних 
дисциплін у Поліському національному університеті вся необхідна інформація щодо цілей, змісту та очікуваних 
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих ОК, міститься у робочих програмах 
навчальних дисциплін. Інформація надається викладачем шляхом усного повідомлення на початку вивчення 
кожного ОК, а також вільного доступу через електронний ресурс – у навчальному середовищі Moodle. На платформі 
Moodle [http://moodle.znau.edu.ua] для кожного здобувача надається доступ. У друкованому вигляді на кафедрах у 
навчально-методичних комплексах, навчальних посібниках, методичних рекомендаціях до проведення 
лабораторних чи практичних робіт, виконання самостійної роботи. Дана форма інформування здобувачів була 
обрана з урахуванням сучасного стану розвитку інформаційних систем, доступу до мережі Internet, що є вільний та 
швидкий на всій території університету, що значно підвищує рівень мобільності здобувачів. 

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП передбачено через виконання студентських наукових 
робіт, курсових проєктів (робіт), які вимагають від здобувача вищої освіти опановувати вміння та навички 
дослідницької діяльності, а саме: формувати науковий апарат дослідження, вміння визначати протиріччя між 
фактичним станом проблеми та можливими варіантами її вирішення (удосконалення), вміння здійснювати 
теоретичний аналіз проблеми, що вивчається, вміння підбору фактичного матеріалу, вміння моделювати рішення, 
для вирішення проблем дослідження та перевіряти їх експериментальним шляхом. Дослідження виконується 
переважно самостійно під керівництвом провідних НПП факультету інженерії та енергетики. Результати 
досліджень оформлюються відповідним чином та знаходять своє відображення у спільних публікаціях:
- «Дослідження впливу параметрів генератора, що працює на соломі зернових, на його енергоефективність», 2016 
р.студентка Цьопич К.Б., керівник Цивенкава Н.М.;
-  «Дослідження ефективності структурно-функціональних схем вакуумної системи мобільної доїльної установки», 
2017 р., студенти Більчук Б.С., Кривий П.І., керівник Медведський О.В.;
-  «Аналіз сучасних систем зрошування в умовах захисного ґрунту», 2017 р. студент Кривобочек М.М., керівник 
Міненко С.В.;
- «Відновлення деталей сільськогосодарських машин зварюванням і наплавленням: історичні аспекти», 2018 р. 
Якубівський В.О., керівник Сукманюк О.М.;
- «Підвищення ефективності роботи ДВЗ автотранспортного засобу», 2018 р., студент Яненко Є.О., керівник 
Голубенко А.А.;
- «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка в архітектурі», 2018 р. студентка Сладковська В.В., керівник 
Цивенкова Н.М.
- «Дослідження показників ефективності роботи тратора на олії ріпаку», 2019 р., студент Патюк Р.С., керівник 
Котков В.І.;
- «Покращення показників техніко-економічних властивостей автотрактору в аграрному виробництві зв 
впровадженням систем їх моніторингу», 2019 р., студент Котков Б.В., керівник Ємець Б.В.;
- «Обґрунтування параметрів обладнання для діагностування та випробовування коробок передач», 2020 р., студент 
Івков В.О., керівник Сукманюк О.М.;
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- «Дослідження впливу вібрації та енергоємність процесу розвантажування сипких продуктів рослинництва із 
кузовів АТЗ», 2020 р., студент Свинцицький Р.О., керівник Цивенкова Н.М.
З метою апробації спільних наукових досліджень викладачів і здобувачів у Поліському університеті щорічно 
проводяться Міжнародні науково-практичні конференції «Біоенергетичні системи», «Органічне виробництва та 
продовольча безпека», двічі в рік науково-технічні конференції студентів-магістрантів та молодих вчених «Наукові 
читання» та інші. 
Студенти факультету мають змогу публікувати результати своїх досліджень у фаховому виданні університету 
«Наукові горизонти» та у збірниках матеріалів конференцій.
На кафедрі процесів, машин і обладнання в агроінженерії факультету інженерії та енергетики на постійній основі 
функціонує студентський науковий гурток «Науковець».

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

Відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya], основним документом навчально-методичного 
забезпечення, передбаченим освітнім законодавством, є робоча програма навчальної дисципліни. Для підвищення 
якості освітньої діяльності університету, забезпечення відповідності ОПП цілям, очікуванням, потребам учасників 
освітнього процесу проводиться щорічна процедура моніторингу або оновлення навчальних планів і робочих 
програм навчальних дисциплін, також дієвим механізмом оновлення змісту є взаємні відвідування лекційних та 
лабораторних і практичних занять науково-педагогічними працівниками кафедр, які за результатами останніх 
можуть пропонувати зміни до змісту освітніх компонентів. Відгуки та пропозиції вносяться у журнал 
взаємовідвідування викладачів кафедри процесів, машин та обладнання в агроінженерії.
Перегляд та оцінювання, впровадження нових методик та комплексних підходів до змісту освітніх компонентів на 
ОПП здійснюється НПП в залежності від наявності та необхідності врахування сучасних наукових досягнень і 
сучасних практик у даній галузі. Зокрема, к.т.н., доцентом Цивенковою Н.М. використано комплексний підхід до 
вивчення стандартів та процесів стандартизації, сертифікації в ОК «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 
вимірювання», а д.т.н., проф. Кухарець С.М. в процесі викладання дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна 
графіка та САПР» використовує підходи до вивчення систем автоматизованого проектування із використання 3-Д 
принтера, інтерактивної пісочниці та активно використовує навчальні відеоматеріали, розробленні самостійно, 
https://www.youtube.com/user/kikharets.
З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти було видано підручники, навчальні посібники та монографії, 
зокрема:
Кухарець С.М. Підвищення енергетичної автономності агроекосистем. Механіко-технологічні основи: монографія/ 
С.М. Кухарець – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. 192 с.
Войцицький А.П., Савченко Л.Г. «Інженерна екологія: лабораторно-розрахуноквих практику» Навчальни посібник.  
Житомир. 2018. 207 с.
Фізика. Навчальний посібник для підготовки до модульних контрольних робіт та екзаменів/ А.А. Пінкін, І.С. 
Сапожніков, Я.Д. Ярош, М.М. Кухарець. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 96 с.
Вища математика: навч. посіб. для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології/ В.П. Журавльов,  І.П. 
Слюсаренко, М.П. Фомін, Я.Д. Ярош. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 254 с.
Електротехніка і електроніка/ А.П. Войцицький,  Ю.П. Гончаренко, П.П. Мартинчук. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 236 с.
Нарисна геометрія, інженерна графіка та САПР. Курсове проектування /
Кухарець С.М., Шелудчено Б.А., Шубенко В.О., Медведський О.В.
Плужніков О.Б.; за ред. С.М. Кухарця. Житомир : Поліський національний
університет, 2020. 89 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.

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

Відповідно до ОПП «Агроінженерія» передбачено забезпечення здобувачів навичками професійного спілкування на 
міжнародному рівні. В ОПП та навчальним планом освітніми компонентоми є «Ділова іноземна мова»та «Іноземна 
мова за професійним спрямуванням», що забезпечує удосконалення підготовки студентів відповідно до 
міжнародних стандартів.
Для добувачів вищої освіти надано відкритий доступ до 14 повнотекстових баз даних EBSCO: Business Source Premier, 
ERIC, GreenFILE, Regional Business News та відкриті ресурси: Scopus, Web of Sciense, Springer Link та міжнародних 
ідентифікаційних систем: ResearcherID, ORCID, LinkedIn, які доступні в межах комп’ютерної мережі університету та 
на сайті бібліотеки, також ЗВО фінансує публікації в них.
В університеті, за участі факультету, як співорганізатора, щорічно проводяться міжнародні науково-практичні 
конференції «Біоенергетичні системи», «Органічне виробництво та продовольча безпека» із участю провідних 
науковців із США, Чехії, Литви, Німеччини та інших країн.
Здобувачі мають можливість проходити практику в господарствах аграрного спрямування у країнах ЄС, зокрема, в 
Німеччині, Чехії, Великобританії. 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Контрольні заходи у межах навчальних дисциплін ОПП «Агроінженерія» здійснюються відповідно до Положення 
про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ [https://cutt.ly/2kPHIhp]. Контрольні заходи, що дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання у межах навчальних дисциплін ОП включають вхідний, 
поточний, модульний (рубіжний), підсумковий та відстрочений контроль.
Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з 
дисциплін ОП, що забезпечують цей курс.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять. Завданням 
поточного контролю є перевірка рівня підготовленості студентів до виконання конкретної роботи (підготовка до 
аудиторних занять, виконання індивідуальних завдань тощо). Основною метою поточного контролю є забезпечення 
зворотного зв’язку між викладачем і здобувачем. Модульний контроль здійснюється після вивчення студентами 
логічно завершеної частини програми навчальної дисципліни. Форма проведення поточного контролю та система 
оцінювання рівня знань визначається робочою програмою навчальних дисциплін ОП.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному рівні вищої освіти або на 
окремих його завершених етапах. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку з 
конкретної навчальної дисципліни проводяться в усній, письмовій, тестовій формі в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного робочою програмою дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом. 
Результати підсумкового контролю здобувачів вищої освіти у межах навчальних дисциплін ОПП оцінюються за 100-
бальною шкалою ECTS. Відстрочений контроль проводиться вибірково через деякий час після вивчення навчальної 
дисципліни (або окремого модуля) з метою зовнішнього чи внутрішнього контролю якості навчання та стійкості 
засвоєних знань студентами. Одним із видів контролю є ректорський контроль, який проводиться щорічно у вигляді 
ректорський контрольних робіт. 

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

Поточний контроль здійснюється у формі опитування та/або перевірки результатів виконання здобувачами вищої 
освіти окремих видів індивідуальних завдань, індивідуальних навчально-дослідних завдань, практичних завдань, 
виконання тестів, перевірки уміння публічно (презентація) чи письмово подавати певний матеріал тощо.
Підсумковий контроль проводять у формах семестрового екзамену чи заліку з конкретної навчальної дисципліни в 
обсязі навчального матеріалу, визначеного в робочій програмі і в терміни, встановлені в навчальному плані. 
Зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі навчальної дисципліни та силабусі, 
структура та зміст яких регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ 
[https://cutt.ly/2kPHIhp] та Положенням про силабус навчальної дисципліни Житомирського національного 
агроекологічного університету [https://cutt.ly/4hmGXEj].
Доступ до робочих програм здобувачам вищої освіти та силабусів забезпечується (на початку навчання) 
безпосередньо викладачем або шляхом використання особистих паролів для входу до Освітнього порталу 
університету (Moodle) [http://moodle.znau.edu.ua], де завантажені робочі програми навчальних дисциплін.

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

Здобувачі вищої освіти отримують необхідну інформацію щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання 
на початку вивчення навчальної дисципліни від викладача в усній формі. 
Інформація про форми контрольних заходів висвітлюється в Індивідуальних навчальних планах здобувачів вищої 
освіти, Навчальних планах та графіках освітнього процесу в розрізі факультетів університету 
[http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu] та розкладу занять 
[http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999].
Окрім цього, з інформацією про контрольні заходи та критерії оцінювання студенти можуть ознайомитися 
самостійно у будь-який зручний для них час через Освітній портал Поліського університету (Moodle) 
[http://moodle.znau.edu.ua], де завантажені робочі програми навчальних дисциплін та силабуси. Для отримання 
додаткової інформації та роз’яснень здобувач може звернутись безпосередньо до викладачів кафедр факультету 
інженерії та енергетики. Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень проводиться шляхом діалогу викладачів та здобувачів, а також у формі анкетування.
У разі недостатньої поінформованості здобувачів вищої освіти проводяться додаткові роз’яснення викладачами та 
вносяться додаткові корективи у робочі програми навчальних дисциплін та силабуси.

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

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань 
– 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності – 208 Агроінженерія затверджений та введений в дію наказом № 
1340 Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р [https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/208-agroinzheneriya-bakalavr.pdf].
Атестація здобувачів вищої освіти відповідно до ОПП «Агроінженерія» здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота повинна відображати здатність автора розв’язувати складні 
спеціалізовані інженерні завдання та прикладні задачі, пов’язані з ефективним застосуванням 
сільськогосподарської техніки і механізованих технологій в агропромисловому виробництві, що характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації 
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та списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його 
структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Теми кваліфікаційних робіт розробляє випускова кафедра з урахуванням вимог освітньої програми підготовки 
фахівців, стандарту вищої освіти, пропозицій стейкхолдерів та здобувачів освітнього ступеня, тощо. Терміни 
проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу.

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

Процедура проведення контрольних заходів здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 
організацію освітнього процесу», «Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії 
в університеті», «Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ». 
Всі документи знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті Поліського національного університету у 
розділі «Публічна інформація» [http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya].

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 екзаменаторів ОПП «Агроінженерія» забезпечується системою оцінювання здобувачів вищої освіти, 
відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (наказ ЖНАЕУ від 
29.12.2016 р. № 254) та здійснюється шляхом застосування контролю знань під час екзаменів/заліків або 
застосування електронних тестових систем Moodle в розрізі навчальних дисциплін ОП [http://moodle.znau.edu.ua/], 
шляхом створення екзаменаційних комісій з науково-педагогічних працівників для захисту курсових проєктів 
(робіт), навчальної або виробничої практики та атестації здобувачів вищої освіти.
Перед кожним контрольним заходом з окремої ОК ОПП викладач доводить до здобувача вищої освіти його 
підсумковий рейтинг, обов’язково проводиться консультація, метою якої є доведення правил проведення 
екзамену/заліку, критеріїв оцінювання та пояснення на запитання студентів. 
Заходи та процедури запобігання конфлікту інтересів прописані у Положенні про запобігання конфлікту інтересів, 
дискримінації та сексуальним домаганням в ЖНАЕУ [https://cutt.ly/ahPsdDO]. До розв’язування можливих 
ситуацій, пов’язаних з конфліктом інтересів і захисту прав та інтересів здобувачів можуть долучатися органи 
студентського самоврядування, згідно Положення про студентське самоврядування [https://cutt.ly/yhPsCJ5], а також 
куратори академічних груп, завідувач випускової кафедри, декан факультету. 
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на ОПП «Агроінженерія» не застосовувалося оскільки 
конфліктів 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 у Поліському університеті регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ та проєкту Положення про оскарження результатів 
підсумкового контролю знань студентів [https://cutt.ly/4h85q9C]. 
Здобувачам вищої освіти, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати 
академзаборгованість. Повторне складання заліків та екзаменів передбачається не більше двох разів з кожної 
дисципліни після проведення підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий – комісії. Результат 
складання заліків та екзаменів перед комісією є остаточним. Студенти, які не ліквідували академзаборгованість 
відраховуються з університету.
Повторне складання екзамену допускається на прохання здобувача у випадку його бажання підвищити позитивну 
оцінку або незгоди з оцінкою. Екзамен проводить викладач навчальної дисципліни, а у випадку незгоди з оцінкою – 
комісія. Здобувачам вищої освіти, які не проходили атестацію з поважної причини, що підтверджується 
відповідними документами, ректором університету може бути встановлена інша дата атестації. Студенти, які не 
пройшли атестацію, можуть відновитися на навчання в університеті з метою захисту кваліфікаційної роботи.
Процедури повторного проходження контрольних заходів на ОПП «Агроінженерія» не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ та проєкту Положення про оскарження 
результатів підсумкового контролю знань студентів [https://cutt.ly/4h85q9C] для оскарження результатів 
контрольних заходів створюється апеляційна комісія розпорядженням ректора у разі надходження заяви від 
здобувача в день процедури проведення або оголошення результату контрольного заходу (підсумкового 
(семестрового) контролю) керівнику факультету (структурного підрозділу), на якому навчається здобувач. 
Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівної кількості 
голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.
Якщо в результаті розгляду заяви (апеляції) апеляційна комісія приймає рішення про зміну попередніх результатів 
контрольного заходу, нова оцінка знань здобувача виставляється цифрою та прописом відповідно за шкалою 
Поліського університету, шкалою ЄКТС та національною шкалою, спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім 
у письмовій роботі, у відомості обліку успішності та індивідуальному плані здобувача і заноситься до журналу 
реєстрації апеляцій.
Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОПП «Агроінженерія» не було.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Головними документами щодо політики, стандартів та процедури дотримання академічної доброчесності є 
«Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_academichnu_dobrochesnist.p
df], «Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного 
плагіату» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Poriadok_perevirky_naukovyh_robit_na_naiavnist_akademichnogo
_plagiatu.pdf], «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_vnutrishniu_systemu_zabezpe
chennia_yakosti_vyshchoi_osvity.pdf], «Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Proekt_polozhennia_pro_komisiiu_z_pytan_ety
ky_ta_akademichnoi_dobrochesnosti.pdf] та наказ ректора ЖНАЕУ від 29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню систему 
запобігання та виявлення академічного плагіату».
Вказані документи спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка 
поширюється на наукові та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу. Вищезазначені документи 
представлені на офіційному веб-сайті університету у розділі «Академічна доброчесність» [http://znau.edu.ua/2016-
03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist].

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

Як інструмент протидії порушенням академічної доброчесності в університеті використовується перевірка наукових, 
навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт учасників освітнього процесу на наявність академічного 
плагіату за допомогою ліцензованого антиплагіатного сервісу «Unicheck», наданого ТОВ «Антиплагіат» на основі 
договору. Використання антиплагіатного сервісу не лише забезпечує виявлення ознак потенційного плагіату та 
академічного шахраювання, а й сприяє запобіганню порушенням академічної доброчесності здобувачами вищої 
освіти та підвищенню мотивації студентів працювати під час написання академічних текстів самостійно, відповідно 
до вимог та з дотриманням авторського права.
Загальна схема перевірки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічного плагіату складається з двох 
етапів:
1) перевірка робіт на наявність текстових збігів / ідентичності / схожості за допомогою відповідного антиплагіатного 
сервісу та формування звіту про результати перевірки;
2) після проведення процедури перевірки остаточне рішення стосовно наявності академічного плагіату на ОПП 
«Агроінженерія» приймає фахова комісія експертів у складі: Грабар І.Г. (завідувач кафедри); Заєць М.Л. та 
Грудовий Р.С. (викладачі кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії), Куликівський В.Л. та Міненко 
С.В. (викладачі кафедри машиновикористання та сервісу технологічних систем).

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

Здобувачів вищої освіти систематично інформують про необхідність дотримання норм академічної доброчесності. В 
університеті формується середовище, в якому порушення академічної доброчесності є неприпустимим. 
Популяризація академічної доброчесності та запобігання проявам академічного плагіату здійснюється за 
напрямами:
- формування в учасників освітнього процесу культури академічної доброчесності;
- інформування учасників освітнього процесу про сутність і принципи академічної доброчесності та стратегії її 
дотримання, тлумачення понять «текстовий збіг» та «академічний плагіат» тощо;
- створення і розповсюдження рекомендацій та інформаційних матеріалів щодо належного оформлення посилань та 
цитування, написання та оформлення якісних наукових робіт з дотриманням академічної доброчесності;
- активності з просвітницької діяльності, зокрема проведення тижнів інформаційної грамотності та культури 
академічної доброчесності;
- навчальні семінари з академічної доброчесності та особливостей перевірки текстів на наявність академічного 
плагіату для експертів фахових комісій та відповідальних за перевірку різних видів робіт;
- тематичні зустрічі з експертами з питань академічної доброчесності та основ академічного письма, тренінгів для 
учасників освітнього процесу;
- розміщення академічних текстів у відкритому доступі в Інституційному репозитарії.
Положення та інші документи щодо запобігання та виявлення плагіату розміщуються на офіційному веб-сайті 
Університету. 

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

Виявлення порушення академічної доброчесності у роботах здобувачів вищої освіти є підставою для відмови у 
допуску роботи до захисту або опублікування. Факт наявності плагіату в роботах здобувачів вищої освіти може бути 
встановлений фаховою комісією експертів, створеною наказом ректора університету. Основним документом, яким 
керується ЗВО з вирішення питань порушення академічної доброчесності є «Положення про академічну 
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_academichnu_dobrochesnist.p
df].
В університеті здійснюється багаторівнева перехресна перевірка робіт на наявність академічного плагіату, що 
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передбачає поетапне здійснення перевірки академічних текстів на наявність академічного плагіату 
уповноваженими особами та/або структурними підрозділами університету з метою забезпечення якості вищої освіти 
та здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.
При реалізації ОПП «Агроінженерія» випадків недотримання академічної доброчесності студентами не було 
виявлено.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників в університеті ґрунтується на 
Статуті Поліського національного університету 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Статут%20Поліського%20університету.pdf] та «Порядку 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними контрактів у Поліському національному університеті» [https://goo.su/41ua].
Розгляд Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити необхідний рівень 
їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. Відповідність викладача конкретним 
дисциплінам ОП визначається сферою його наукових інтересів, науковими працями та професійною активністю. 
Для викладання окремих дисциплін враховується науково-професійний досвід викладача. 
Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад НПП попередньо обговорюються на засіданні трудового 
колективу кафедри щодо їх відповідності критеріям відбору. 
Конкурсна комісія надає вченій раді університету рекомендацій щодо можливості обіймання претендентами 
вакантних посад науково-педагогічних працівників із зазначенням терміну, який визначається відповідно до 
кваліфікації претендента та результатів його діяльності, стратегії розвитку Університету/факультету та відповідно до 
вимог чинного законодавства України
На засіданні вченої ради університету здійснюється обрання претендентів на вакантні посади шляхом таємного 
голосування.

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

Університет залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу шляхом проведення лекції, круглих 
столів, виїзних зустрічей, екскурсій на підприємство, а також посилення практичної спрямованості ОП заключено 
договори про співробітництво, зокрема: 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.), ФГ «Губерт» (договір № 01-02 від 14.07.2017 р.), ТОВ «Партнер-ВС» (договір №22-02 
від 28.03.2018 р.), ФОП Томчук А.М (договір № 21-02 від 28.03.2018 р.), ТОВ «РДО Україна» (договір №01-02 від 
11.01.2021 р.).
Також наявні меморандуми про впровадження дуальної освіти з: ТОВ «КУН-УКРАЇНА», ТОВ «Агрофірма Брусилів», 
ПП «Адлєр». До підготовки здобувачів залучаються співробітники наукових організацій, зокрема: Інститут 
сільського господарства Полісся (договір про співпрацю № 03-02 від 14.11.2017 р.), ННЦ «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства» (договір про співпрацю № 11-1 від 20.11.2017 р.).
Крім того, здобувачі вищої освіти, роботодавці та інші стейкхолдери мають можливість слідкувати за новинами 
факультету інженерії та енергетики на її сторінці https://www.facebook.com/groups/3517371571710802.

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

Університет на постійній основі залучає до проведення лекцій та практичних занять на ОПП «Агроінженерія» 
професіоналів-практиків. Зокрема у рамках вивчення дисциплін ОП залучаються представники ТОВ 
«МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна», ТОВ «ДГС-Україна», Viemose Driboga A/S (Данія) ТОВ 
«ПАК-ТРЕЙД», ПП «Галекс-Агро», «РДО Україна» для проведення  лекційних занять та виїзних практичних занять 
на базі підприємств. 

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

Відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20підвищення%20кваліфікації.PDF] 
навчально-науковий центр забезпечення якості освіти університету планує, організовує та контролює графік 
підвищення кваліфікації НПП. 
Зокрема у лютому 2020 року науково-педагогічні працівники факультету інженерії та енергетики підвищили 
кваліфікацію за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (к.т.н., доцент Пінкін А.А., доцент Войцицький А.П., к.т.н., доцент 
Цивенкова Н.М., к.і.н., доцент Савченко Л.Г., ст. викладач Боровський В.М.).
НПП, що забезпечують ОПП «Агроінженерія» протягом останніх років пройшли міжнародне стажування: 
Університет Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща) проф. Журавльов В.П., Вища школа бізнесу – Національний 
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університет Луїса» (м. Новий Сонч, Польща) проф. Дерев’янко Д.О., доц. Сукманюк О.М., Університет Вітовта 
Великого (Каунасе, Литва) проф. Кухарець С.М., проф. Ярош Я.Д., ст. викладач Медведський О.В.
Сертифікати про знання іноземної мови на рівні В2 отримали Цивенкова Н.М., Сукманюк О.М., Кухарець С.М., 
Ярош Я.Д., Деревянко Д.А.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Високий рівень професійної компетентності та ефективної роботи науково-педагогічного працівника на займаній 
посаді є підставою для його матеріального і морального заохочення – зазначено у 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]. 
На основі Положення про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного університету 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf], преміювання науково-педагогічних 
працівників проводиться за значні досягнення в роботі, запровадження новітніх технологій у навчальному процесі 
тощо, за визначений період (місяць, квартал, рік), також здійснюється преміювання працівників за публікацію 
статей, що індексуються в базах даних Scopus та Web of Science, отримання патентів, викладачів, які підготували 
переможців ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів наукових робіт тощо  
[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 ОП «Агроінженерія» обладнано сучасні лабораторії: 
відкритий майданчик та лабораторія «Технологічний центр KUHN»; лабораторія ґрунтообробних та посівних 
машин ПАТ «Ельворті»; лабораторія діючих фрагментів доїльних установок ТДВ «Брацлав»; лабораторія з діючим 
обладнанням ПАТ «Вібросепаратор» та ТОВ «Аеромех»; завершується впровадження лабораторій мехатроніки та 
робототехніки ТОВ «ПАК-ТРЕЙД»; функціонують лабораторії: біоенергетичних систем; енергоаудиту та 
енергозбереження; транспортного та ремонтно-технічного забезпечення; гідравліки та гідроприводу.
Визначені ОП цілі та програмні результати навчання досягаються завдяки вільного доступу здобувачів 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 
[http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua], 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 МОН України від 19.09.2017 р. № 1286 за кошти держбюджету університет 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)?

Університет забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти 
(включаючи психічне здоров’я) регулярним проведенням інструктажів та дотриманням норм техніки безпеки і 
санітарногігієнічних норм, проведення заходів з пропагування здорового способу життя.
Здобувачі можуть відвідувати спортивні секції з баскетболу, волейболу, футболу та інші. Інформація стосовно 
соціального і гуманітарного розвитку студентів розміщена на сайті університету  [http://znau.edu.ua/tsentr-
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gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/about-tsentr-gum-osv-vuh]. Здобувачі, які навчаються в університеті, за потреби 
повністю забезпечуються гуртожитком. Санітарно-технічний паспорт свідчить про відповідність навчальних 
приміщень вимогам санітарних та будівельних норм і нормативних документів, що регламентують порядок 
провадження освітньої діяльності. 
Відповідно до проєкту «Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ» [https://goo.su/3ok2], на кафедрі 
психології організована діяльність щодо профілактики психологічного перенавантаження, нормалізації 
психоемоційного стану науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. На базі психологічного хабу 
«SAFE SPACE» університету функціонує психологічний центр «In Vivo», який сприяє розвитку та підтримці 
психологічної безпеки особистості [http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/kafedra-psykholohii/psycho-hab].

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 вкладку, в якій міститься інформація безпосередньо для 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 [http://moodle.znau.edu.ua]. Також, комунікація викладачів і 
здобувачів відбувається з використанням електронної пошти, Viber, Telegram, груп у Facebook.
Центр «Соціально-гуманітарного розвитку» Поліського національного 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. Спортивно-оздоровчий 
комплекс університету включає спортивний зал, спортивний майданчик зі спортивними тренажерами та 
необхідним інвентарем, футбольне поле із штучним покриттям, 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].
З метою кращого забезпечення надання освітніх послуг проводиться анкетування, за результатами якого 87,8 % 
студентів відповіли, що задоволені якістю підтримки здобувачів (академічної, консультативної, інформаційної, 
психологічної, соціальної), 9,8 % – частково. Соціально-побутові потреби здобувачів задовольняються в повному 
обсязі.

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 три 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 об лаштовані належним чином для потреб маломобільних груп населення. Навчальні та наукові 
проблемні лабораторії факультету інженерії та енергетики мають одноповерхову забудову та обладнані безпечними 
та зручними системами пересування здобувачів з особливими освітними потребами (безсходовий доступ у 
приміщення, широкі вхідні бездверні системи та ін.).
Відповідно до Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (прот. 
№4 вченої ради від 26.11.2019 р.), [https://goo.su/3iOC], 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 Житомирському національному агроекологічному 
університеті від 09.09.2015 р. [http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне%20навчання.pdf], в 
університеті діє система дистанційного навчання Moodle[http://moodle.znau.edu.ua/], де здобувачі можуть 
отримувати необхідну інформацію щодо дисциплін ОП та проходити контроль.

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?

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 ЖНАЕУ [https://cutt.ly/UkIy9cC]. У даному документі зазначений порядок дій при 
виникненні ситуації з ознаками дискримінації, утиску, небажаного примусу та сексуальних домагань (в залежності 
від рівня небезпеки).
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Так, на всіх рівнях менеджменту університету здійснюються заходи щодо формування корпоративної культури в 
контексті реалізації положень чинного законодавства, зокрема: Закон України «Про запобігання корупції», Закон 
України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про звернення громадян». 
На виявлення факту корупційних дій 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», на реалізацію «Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності 
ЖНАЕУ» [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 
курується Положенням Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%9E%20(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F).pd
f].
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. Про результати розгляду скарг і звернень 
повідомляється письмово або усно (за бажанням), у встановлені законодавством терміни.
Упродовж періоду впровадження освітньої діяльності за ОП «Агроінженерія» конфліктних ситуацій та корупційних 
діянь не було виявлено.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП «Агроінженерія» 
регулюються: Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському 
національному агроекологічному ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF]; Положенням 
про організацію освітнього процесу в Житомирському національному агроекологічному університеті 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf]; Положенням 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]; Статутом Поліського національного університету 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Статут%20Поліського%20університету.pdf]; Стратегією розвитку 
Житомирського національного агроекологічного університету 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%
D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%202025.pdf].

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

Перегляд ОП «Агроінженерія» здійснюється як в результаті зворотного зв’язку з роботодавцями, науково-
педагогічними працівниками, здобувачами освітнього ступеня та випускними, так і через врахування та 
передбачення змін в професійному полі, змін на ринку освітніх послуг, а також затвердження нових стандартів 
вищої освіти, внесення змін до переліку спеціальностей. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в 
Університеті передбачає щорічний моніторинг ОП. Оновлення або модернізація ОП здійснює проєктна група. 
Програма обговорюється на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету інженерії та енергетики й 
затверджується на вченій раді Університету.
Основні зміни до ОП останньої редакції були зумовлені збільшенням переліку вибіркових компонентів, що 
дозволяють розширити можливості здобувачів обрати дисципліну, дотичну до інтересів здобувача. Даний критерій 
було враховано на підставі зворотного зв’язку зі здобувачами та стейкхолдерами. 
Відповідно до побажання здобувачів до ОП були внесені зміни шляхом введення навчальної дисципліни «Іноземна 
мова (за професійним спрямуванням)», збільшено кількість годин на виробничу практику. Стейкхолдером ТОВ 
«ДСГ-Україна» наголошено на актуальності вивчення передових технологій вирощування продукції рослинництва 
та використання технологічних систем і культиваційних споруд захищеного грунту та запропоновано ввести до ОП 
дисципліни: «Технології вирощування продукції рослинництва захищеного ґрунту», «Проектування технологічних 
систем та культиваційних споруд захищеного ґрунту» та «Експлуатація та технічний сервіс систем захищеного 
ґрунту». Стейкхолдером ПСП «Очередько» запропоновано розширити перелік дисциплін спрямованих на вивчення 
технологічних процесів переобки сільськогосподарської продукції, зокрема введенням до ОП наступних дисциплін: 
«Машини і обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», «Експлуатація машин і 
обладнання в переробній галузі», «Типові технологічні об’єкти і процеси в переробній галузі» та «Зберігання 
сільськогосподарської продукції» (протокол №11 засідання випускової кафедри від 15.05.2020р.).
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На підставі внесених до ОП змін, випусковими кафедрами відповідно до спеціальності розробляються навчальні 
плани, що обговорюються на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету інженерії та енергетики, 
затверджуються рішенням Вченої ради університету. На кожний навчальний рік складають робочий навчальний 
план, який затверджує ректор університету. Контроль за виконанням навчальних планів здійснює навчально-
науковий центр організації освітнього процесу університету. 
Основні зміни, що вносяться до ОП «Агроінженерія», спрямовані на врахування інтересів здобувачів вищої освіти. 
Це забезпечується шляхом введення компетентностей, котрі розширюють їх здатність до оволодіння здібностями 
затребуваними сучасними вимогами ринку праці.

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

На зборах студентської ради Поліського національного університету активно обговорювались питання щодо 
покращення освітнього процесу та Положення освітніх програм зокрема (протокол №3 від 07.10.2019 р.). Студенти 
висловили пропозицію щодо удосконалення планування розкладів занять, узгодження кількості навчальних днів із 
загальним аудиторним навантаженням, висловились за можливість поєднання права на працю та навчального 
процесу.
Крім того серед студентів було проведено анкетування щодо якості підготовки здобувачів ОП «Агроінженерія». 
Анкетування проводилось анонімно он-лайн у Google forms [https://docs.google.com/forms/d/1v1BcmpBa-
JNmoj0yREBMT-mhheKOfBIpQ5G28ZQQbBM/edit]. Більшість студентів 71,6% відповіли, що якість та зміст освітньої 
професійної програми відповідає їхнім очікуванням, 78,1% відзначили задоволенням методами навчання і 
викладання дисциплін (протокол №9 засідання випускової кафедри від 27.03.2020р.). 
Також при перегляді ОП було взято до уваги пропозиції здобувачів вищої освіти та введено такі ОК «Ділова 
іноземна мова», «Інформаційні технології та ГІС», до дисципліни Нарисна геометрія, інженерна графіка додано 
компоненти щодо використання САПР та збільшено обсяг годин на практичну підготовку.

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

Органи студентського самоврядування  відповідно до Положення про студентське самоврядування від 04.04.2017 р.  
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/студентське_самоврядування.pdf] беруть участь в роботі Вченої 
ради факультету та Вченої ради університету на яких, зокрема, обговорюються та вирішуються питання щодо 
удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, забезпечення якості вищої освіти. Органи 
студентського самоврядування вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та ОП. 
Органи студентського самоврядування беруть участь у формуванні рейтингу успішності відповідно до положення від 
26.06.2018 р. «Положення про формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для призначення академічних 
стипендій» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf].
Здобувачі ОП «Агроінженерія» активно долучаються до обговорення тематики випускних кваліфікаційних робіт, 
представляють звіти щодо опитування/анкетування щодо якості ОП.

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

Роботодавці безпосередньо залучені до перегляду ОП «Агроінженерія», відповідно до договорів про співробітництво 
(стратегічне партнерство):  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.), ФГ «Губерт» (дого вір № 01-02 від 14.07.2017 р.), ТОВ «Партнер-ВС» (договір №22-02 від 28.03.2018 
р.), ФОП Томчук А.М (договір № 21-02 від 28.03.2018 р.), ТОВ «РДО Україна» (договір №01-02 від 11.01.2021); та 
договори (угоди) про наукову співпрацю з науковцями: Інституту технічної теплофізики НАН України (угода про 
наукову співпрацю на період 2019-2024 рр.), Інституту відновлюваної енергетики НАН України (угода про наукову 
співпрацю від 15.05.2019 року), Інституту сільського господарства Полісся (договір про співпрацю №03-02 від 
14.11.2017р.), ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (договір №11-1 від 20.11.2017р.), 
згідно Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському 
національному агроекологічному університеті 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF].
Пропозиції роботодавців враховані при доповненні ОП циклом дисциплін спрямованих на вивчення передових 
технологій виробництва продукції рослинництва захищеного грунту, переробки сільськогосподарської продукції 
(протокол №11 засідання випускової кафедри від 15.05.2020 р.).

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

Нині інформація щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників ОП акумулюється 
випусковими кафедрами. Водночас в університеті здійснюється активна підготовка до створення «Асоціація 
випускників», зокрема, на громадське обговорення представлено проєкт «Положення про асоціацію випускників 
Поліського національного університету» 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2%20%D0%B
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F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B
0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%8
1%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf].
Існує практика проведення зустрічей із успішними випускниками університету. Такі зустрічі відбуваються у форматі 
виступів, круглих столів, конференцій. Випускники долучаються до вирішення важливих питань пов’язаних з 
удосконаленням навчального процесу. На факультеті інженерії та енергетики формується платформа для 
майбутнього простеження інформації стосовно працевлаштування випускників, або подальшого навчання за 
магістерськими програмами. Дана інформація широко представлена в соціальних мережах 
[https://www.facebook.com/znau.edu.ua, https://www.instagram.com/zhnau/, 
https://www.facebook.com/groups/3517371571710802], де висвітлюється актуальні питання про навчальну, наукову 
діяльність в університеті та на факультеті, а відвідувачі сторінок мають можливість поділитися думками та 
пропозиціями, щодо удосконалення освітнього й наукового процесу.

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 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] передбачає щорічний моніторинг та періодичне оновлення 
освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти. 
Аналіз ОПП «Агроінженерії» виявив недостатній рівень запровадження міжнародного контексту підготовки 
фахівців, що було враховано у посиленні мовленнєвої підготовки здобувачів шляхом викладання іноземної мови за 
професійним спрямуванням впродовж періоду навчання здобувачів. Також актуалізовано контент професійної 
підготовки з формуванням навчальних дисциплін блоку «Інженерія захищеного ґрунту», введено до ОПП 
«Агроінженерія» нову навчальну дисципліну «Інформаційні технології та ГІС», навчальну дисципліну «Нарисна 
геометрія» модифіковано у дисципліну «Нарисна геометрія, інженерна графіка та САПР».
У навчальному процесі здобувачам допомагає система дистанційного навчання Moodle [http://moodle.znau.edu.ua], 
бібліотека університету пропонує доступ до електронних джерел інформації [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/], 
здобувачам надано відкритий доступ до електронних ресурсів, зокрема до баз даних: Scopus, Web of Science, Springer 
Link, Винаходи (корисні моделі) в Україні та PM World Library [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/].
В ОП для протидії академічному плагіату почали використовуватись онлайн-сервіси StrikePlagiarism та Unicheck 
компанії ТОВ «Антиплагіат» [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?
option=com_content&view=article&id=394&Itemid=514]. Здобувачі вищої освіти мають можливість апробації своїх 
наукових досліджень на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Біоенергетичні системи», 
друкувати результати досліджень у науковому виданні університету «Наукові горизонти» 
[http://www.journal.znau.edu.ua/horizons].
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?

Освітньо-професійної програма «Агроінженерія» акредитується вперше. З боку роботодавців, контролюючих 
органів та інших зацікавлених стейкхолдерів претензій щодо заявленої до акредитації освітньо-професійної 
програми не надходили.
Отримані схвальні рецензії до ОП від зовнішніх стейкхолдерів Viemose Driboda A/S (Данія), ТОВ «ДГС-Україна» м. 
Житомир, ПСП «Очередько» Андрушівського району Житомирської області та СТОВ «Старокотельнянське» 
Андрушівського району Житомирської області, ТОВ «РДО Україна», MANN+HUMMEL  GmbH Україна.
Пропозиції стейкхолдерів обговорювались на засіданні випускової кафедри процесів, машин і обладнання в 
агроінженерії, факультету інженерії та енергетики (протокол №11 від 15.05.2020 р.).
Так, зовнішні стейкхолдери Viemose Driboda A/S (Данія) та ТОВ «ДГС-Україна» запропонували безпосередньо брати 
участь в обговоренні тем кваліфікаційних проєктів (робіт).
Також було запропоновано підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами, в тому 
числі з використанням сучасних інформаційних технологій та соціальних мереж та продовжити роботу з 
удосконалення матеріально-технічної бази факультету, а саме спеціалізованих лабораторій, кабінетів з фахових 
дисциплін, а також оновлення комп’ютерного фонду.
В університеті запроваджуються кращі практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, 
в контексті формування політики розвитку soft skills здобувачів вищої освіти, відповідно розроблені положення. На 
офіційному веб-сайті університету оприлюднено нормативні документи, що регулюють процедуру вирішення 
конфліктних ситуацій, розгляду повідомлень про сексуальні домагання, дискримінацію та корупцію. 

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

У Поліському національному університеті створено центри наукового розвитку молодих дослідників, здобувачів 
вищої освіти, дослідників інших установ та організацій, школярів, які активно залучаються до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП. Зокрема інжинірингова школа “Noosphere Engineering School” 
[http://znau.edu.ua/tidings/top-news/vidkrittya-noosphere-engineering-school-u-zhnaeu], навчально-науковий центр 
космічних технологій, лабораторія дистанційного зондування Землі, створено регіональний інноваційно-космічний 
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кластер, центр органічного виробництва “Полісся Органік”, навчально-науковий центр інтелектуальної власності, 
інноватики та управління проектами [http://znau.edu.ua/2016-03-31-12-53-00/tsentr-intelektualnoi-vlasnosti-
innovatyky-ta-upravlinnia-proektamy-zhnaeu] та багато інших.
Навчально-методичне забезпечення дисциплін ОП рецензуються представниками академічної спільноти 
(внутрішнє та зовнішнє рецензування), провідні науковці України та зарубіжжя запрошуються для участі у наукових 
конференціях, які проводяться на базі Поліського університету, зокрема щорічні Міжнародні науково-практичні 
конференції «Біоенергетичні системи», «Органічне виробництва та продовольча безпека», що сприяє навчально-
науковому інформаційному обміну. Представники академічної спільноти також залучаються до проведення лекцій, 
семінарів, тренінгів тощо.

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

Структурними підрозділами Поліського університету в контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти є:
- вчена рада (визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, інноваційної діяльності в 
Університеті; визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 
затверджує освітні програми та навчальні плани; ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу тощо);
- ректорат (організація освітнього процесу, наукової та соціально-гуманітарної діяльності);
- навчально-науковий центр забезпечення якості освіти (моніторинг, перегляд і вдосконалення освітнього процесу в 
Університеті, навчальних курсів, освітніх програм; внутрішній аудит освітньої діяльності в Університеті; реалізація 
програм післядипломної освіти);
- навчально-науковий центр організації освітнього процесу (планування, організація, координація та контроль 
здійснення освітнього процесу, навчально-методичної роботи, дотримання стандартів вищої освіти тощо);
- навчально-науковий центр інформаційних технологій (впровадження в освітній процес нових технологій та засобів 
інформатизації).
Також до процедури забезпечення якості ОП залучені факультет інженерії та енергетики (організація та 
забезпечення освітнього процесу) та кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії (реалізація ОП, 
навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти; вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за 
дисциплінами, що викладаються).

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?

В університеті права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються наступними основними 
документами:
Статутом Поліського національного університету (Наказ МОН України від 07 вересня 2020 року, №1114); 
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 у ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 28.08.2020 р. № 161); 
Типове положення про деканат факультету ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 29.06.2016 р. № 11); 
Колективний договір (зареєстровано ЖМР від 22.01.2019 р. № 9);
Накази та розпорядження ректора Університету з питань організації, забезпечення та здійснення освітнього процесу
У зазначених документах викладені особливості здійснення освітньої діяльності та регламентовані основні права та 
обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Поліському національному університеті. Уся інформація щодо 
організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті 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

http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%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%D
1%80%D1%96%D1%8F.pdf

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD/%D0%9E%D1%81
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%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%
B0%20208%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%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%202020.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є: 
1. Відповідність викладача конкретним дисциплінам визначається сферою його наукових інтересів, науковими 
працями та професійною активністю. Для викладання окремих дисциплін враховується професійний досвід 
викладача.
2. До аудиторних занять на ОПП «Агроінженерія» систематично залучаються досвідчені професіонали-практики, 
експерти галузі, представники роботодавців. 
3. Здобувачам вищої освіти забезпечується вільний постійний доступ до силабусів, робочих програм та іншого 
навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
4. Під час реалізації ОПП «Агроінженерія» заохочується поєднання навчання і досліджень. Зокрема, проводиться 
щорічно Міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетичні системи» та «Наукові читання» науково-
практична конференція НПП, докторантів, аспіратнів та молодих вчених факультету інженерії та енергетики, до 
участі в яких залучаються здобувачі.
5. За кошти держбюджету Поліський національний університет отримав доступ до наукометричних баз даних Web of 
Science та Scopus. На сайті наукової бібліотеки представлені ресурси відкритого доступу, всього 27, що надають 
доступ до повнотекстових наукових журналів, дослідницьких праць різних країн світу з багатьох галузей знань. 
Створено Інституційний репозитарій універсиету. Проводиться перевірка публікацій на виявлення схожості текстів 
за допомогою сучасної офіційної системи перевірки на плагіат Unicheck.
6. В університеті діє система дистанційного навчання з використанням платформи Moodle 
[http://moodle.znau.edu.ua/]. Комунікація зі студентами відбувається з використанням Viber та Facebook, що 
дозволяє студентам та випускникам слідкувати за новинами і заходами.
7. Під час викладання дисциплін ОПП зроблено акцент на сучасні технології та засоби, зокрема обладнання що 
надано фірмами KUHN, АТ «Ельворті», ТОВ «Партнер-ВС»  тощо, потужну комп’ютерну базу, геоінформаційні 
системи, системи космічного моніторингу.
Слабкими сторонами ОП є:
1. Нині відсутні приклади реалізації здобувачами вищої освіти права на міжнародну мобільність та подвійне 
дипломування.
2. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності вбачаємо за необхідне запровадити рішенням 
вченої ради університету викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами.

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

Перспективами розвитку ОПП «Агроінженерія» та конкретними заходами для їх досягнення є:
1. Підтримка відповідності ОП сучасним науковим та технічним тенденціям розвитку спеціальності 
«Агроінженерія» через оновлення навчально-методичних комплексів згідно з сучасним розвитком теоретичних та 
практичних досліджень із механічної інженерії.
2. Підвищення доступності, відкритості та об’єктивності оцінювання виконання здобувачами освіти шляхом 
застосування новітніх інформаційно-комунікативних технологій.
3. Підвищення студентоцентрованості ОП та рівня академічної мобільності 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.
4. 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.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
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***

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: 01.03.2021 р.
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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

Вища математика навчальна 
дисципліна

Вища 
математика.pdf

c+4xjPPAl1/CHI/l9m
eb9f+nPgXhs3xrBM

BQ8pWMUC4=

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

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

Історія та 
культура 

України.pdf

dDrh6nF+PZKBV4x
OxwcqM+PWSB6blV
XCajOc/MmzrVw=

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

Сільськогосподарські 
машини (курсовий 
проєкт)

курсова робота 
(проект)

Методичні вказівки 
до виконання КП 

СГМ.pdf

C3QX8LUHXywaDO
9DwP5ViaE+wrYU7
W11o2fhAF1smUQ=

Демонстраційна площадка 
компанії KUHN:
Плуг обертовий MULTI-LEADER 
8 корпусний (2020 р.);
Високошвидкісний пневматичний 
посівний комплекс ESPRO 6000 
AC (2020 р.);
Комбінований розпушувач 
PERFORMER (2020 р.).
Стендове обладнання повного 
асортименту  продукції компанії 
ELVORTI (2018 р.).
Секція культиватора ALTAIR 5.6;
(2018 р.).
Секція посівна сівалки ASTRA 6 
(2018 р.);
Секція сівалки VESTA 8 PROFI 
(2018 р.).

Механізація 
технологічних 
процесів виробництва 
та переробки 
сільськогосподарської 
продукції

навчальна 
дисципліна

Механізація 
технологічних 

процесів 
виробництва та 

переробки с.-г. 
продукції.pdf

eVIjGf+MGd2WjqFrr
51rSx9W/4red0vw6L

LtSzO15fI=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Стенди лабораторії 
«Машинновикористання в 
переробних підприємствах»  з 
переліком обладнання 
технологічних ліній для 
переробки с-г продукції;
Комплект лабораторного 
обладнання фірми PETKUS К-
292;К-293;К-294.(1985 р.);
Аеродинамічний сепаратор САД-
4 виробництва «Аеромех» (2018 
р.);
Сепаратор зерна СВС-5 
виробництва ВАТ 
«Вібросепаратор» м. Житомир 
(2018 р.).

Машини і обладнання 
для тваринництва

навчальна 
дисципліна

Машини і 
обладнання для 

тваринництва.pdf

d4lKlMGoSy9BuoWx
zni/qUXL6+jFBhoGz

Upkssdpq5s=

Проектор Eрson EB-X05 (2020 р.), 
GR Sempron 2.5 (2005 р.); 
Акустична система SVEN (2012 
р.)
Сертифікована лабораторія 
«Машинновикористання в 
тваринництві» обладнанна  
діючим доїльним обладнанням 
ВАТ «Брацлав» (2018 р.);
Кормороздавач-змішувач фірми 
КUHN об’ємом бункера 8м3 (2020 
р.);
Дробарка кормів ДКМ-5 (1987 р.);
Технологічне обладнання ліній 
водопостачання, приготування 
кормів, забезпечення 
мікроклімату, видалення гною;
Універсальна установка для 
дослідження схем керування 
водопостачанням «КАСКАД-К» 



(2020 р.);
Приточно-витяжна установка 
EPVS серії STAR «ЕЛЕФАНТ-
КОМФОРТ» (2020 р.).

Машини і обладнання 
для переробки та 
зберігання 
сільськогосподарської 
продукції

навчальна 
дисципліна

Машини і 
обладнання для 

переробки та 
зберігання 

сільськогосподарськ
ої продукції.pdf

xZqOyUVnY/oCKF6z
3RTf+dVqCsQDH4p
Z0O2ZE6rbW3Q=

Проектор Eрson EB-X05 (2020 р.), 
ПК Sempron 2.5 (2005 р.); 
Акустична система Sven (2012 
р.)
Стенди лабораторії 
«Машинновикористання в 
переробних підприємствах»  з 
переліком обладнання 
технологічних ліній для 
переробки с-г продукції;
Комплект лабораторного 
обладнання фірми PETKUS К-
292;К-293;К-294.(1985 р.);
Аеродинамічний сепаратор САД-
4 виробництва «Аеромех» (2018 
р.);
Сепаратор зерна СВС-5 
виробництва ВАТ 
«Вібросепаратор» м. Житомир 
(2018 р.).

Електричні та 
автоматичні системи і 
комплекси аграрного 
виробництва

навчальна 
дисципліна

Електричні та 
автоматичні 

системи і 
комплекси 
аграрного 

виробництва.pdf

ViUPNeJCLY/8tSb+
AtqN6JR74OJpC4m

Jp0DItu6x4Ng=

Проектор Eрson EB-S02 (2020 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Лабораторні установки для 
проведення лабораторних робіт 
в кількості 12 робочих місць 
згідно робочої програми.
Апарати керування 
електричними установками 
фірми MOLLER (2017 р.);
Захисні вимикаючі пристрої 
фірми АСКО (2016 р.);
Лабораторія апаратів керування 
і захисту фірми АСКОУКРЕМ, 
ІЕК.(2019 р.)

Безпека 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

Безпека 
життєдіяльності.p

df

x2W4nNnPd2dQQU
SanS+Pk+O/5IVpF2l

cMUgD6u33C4g=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Комплект Смарт зондівTesto для 
систем ОВК (2019 р.)
Гігрометр;
Вимірювач заземлення МС-08, 
Мегометри М1101 на 500 і 1000 
В;. Тепловізор Testo – 871 (2019 р.)

Експлуатація машин 
та обладнання в 
рослинництві

навчальна 
дисципліна

Експлуатація 
машин та 

обладнання в 
рослинництві.pdf

apM3yzVHvtGaeiKjs
UVdq8BanjG9bQqCt

WXlA0PnHK8=

Проектор Eрson EMP-83 (2011 р.), 
ПК портативний Notebook Acer 
EX4220 (2008 р.)
Енергетичні засоби:
 «Беларус» МТЗ-1221 (2018 р.)
«Беларус» МТЗ-320.4 (2019 р.)
Стенди, експонати, 
ілюстративний матеріали, 
макети машин компаній: АТ 
«ELVORTI», KUHN;
Газоаналізатор 102ФА-01М, 
Гальміний стенд для 
випробовування двигунів, 
обладнання для технічного 
обслуговування та 
діагностування машин КИ-
5540М, штангенциркулі, 
мікрометри, тестери.

Ремонт машин та 
обладнання

навчальна 
дисципліна

Ремонт машин та 
обладнання.pdf

F2+iUtJ3qNoeeYT6y
qYjyfVqakLJlVZA3w

SZnt/sYx0=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Мийка ОРГ4990
Дефектоскоп ПНД-70-МД-
80ПНШУ.
Стенд для підготовки водіїв.
Газоаналізатор 102ФА-01М.
Установка для наплавки 
колінчастих валів УД-209.



Сільськогосподарські 
машини

навчальна 
дисципліна

Сільськогосподарсь
кі машини.pdf

PhS55NPY95/UWhU
GCuvqlt9+lZF69CM
DZmO5hfemUgw=

Проектор Eрson EB-S05 (2019 р.), 
ПК системний блок VI computers 
intel Core I3 8500 (2019 р.);
Демонстраційна площадка 
компанії KUHN:
Плуг обертовий MULTI-LEADER 
8 корпусний (2020 р.);
Високошвидкісний пневматичний 
посівний комплекс ESPRO 6000 
AC (2020 р.);
Комбінований розпушувач 
PERFORMER (2020 р.).
Стендове обладнання повного 
асортименту  продукції компанії 
ELVORTI (2018 р.).
Секція культиватора ALTAIR 5.6;
(2018 р.).
Секція посівна сівалки ASTRA 6 
(2018 р.);
Секція сівалки VESTA 8 PROFI 
(2018 р.).

Ремонт машин та 
обладнання (курсовий 
проєкт)

курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації до 
виконання КП 

Ремонт машин та 
обладнання.pdf

JzZvISIY9OitgPzoix
NAO6x9XMZIFBPSK

Xzo7pe1lbo=

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

Технічний сервіс в 
АПК

навчальна 
дисципліна

Технічний сервіс в 
АПК.pdf

dKzuzNEDpVgJIJNb
Vd9VebTXxyuFjpwA

ToR7cFmA8cg=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Мийка ОРГ4990.
Дефектоскоп ПНД-70-МД-
80ПНШУ.
Стенд для підготовки водіїв.
Газоаналізатор 102ФА-01М.
Установка для наплавки 
колінчастих валів УД-209.
Багатофункціональний пристрій 
DSP -7032R (діагностика 
інжекторних двигунів);(2008 р.); 
Прилад для діагностики УЦП-2 
(2009 р).

Охорона праці навчальна 
дисципліна

Охорона праці.pdf ruysPrufyOnRbgeJvT
vCQE4S6ig7ZK4eEnc

JYiNIsWI=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Гігрометр.
Вимірювач заземлення МС-08. 
Мегометри М1101 на 500 і 1000 В.
Тепловізор Testo – 871 (2019 р.), 
5.Комплект Смарт зондівTesto 
для систем ОВК (2019 р.)

Вступ до спеціальності 
(навчальна практика) 

практика Робоча програма з 
навчальної 

практики Вступ до 
спеціальності.pdf

odhJVX+H7Cml/q/X
RSeTXV1tTqBxxmdE

cr+vuMJHv1g=

Макети машин, експонати. 
Демонстраційна площадка 
компанії KUHN. Стендове 
обладнання повного 
асортименту  продукції компанії 
ELVORTI (2018 р.). Технологічне 
обладнання ліній 
водопостачання, приготування 
кормів, забезпечення 
мікроклімату, видалення гною. 
Ілюстративний матеріал.

Слюсарна справа 
(навчальна практика)

практика Робоча програма з 
навчальної 
практики 
Слюсарна 
справа.pdf

xe/561dnt0Qr0y3pgg
KXKUcoWaeeJ3clrIP

CDU0ATIw=

Слюсарний верстак; лещата; 
напилки, свердла різні; мітчики і 
розвертки,
гаєчні ключі, викрутки; 
настільно-сведлильний верстат 
НС-12А, молоток,
зубила; набори болтів, гвинтів, 
штифтів, гайок, шплінтів; 
лещата ручні.

Трактори і автомобілі 
(навчальна практика)

практика Робоча програма 
практика 

трактори і 
автомобілі.pdf

Uaw+nBoshzAsOrIbf
Qb9nuWCUAr4PLuC

eZMAyhH2l7E=

Трактор МТЗ-1221 (2018 р.);
Трактор МТЗ-2102 (2020 р.);
Стенд моделі гідравлічної 
системи трактора  ГП (2002 р.);



Динамометр ТД-3 (1989 р.);
Стенд регулювальний паливної 
апаратури СДТА (1996 р.).
Стенд для підготовки водіїв.
Газоаналізатор 102ФА-01М, 
Гальміний стенд для 
випробовування двигунів, 
обладнання для технічного 
обслуговування та 
діагностування машин КИ-
5540М (1986 р.), штангенциркулі, 
мікрометри, тестери.

Сільськогосподарські 
машини (навчальна 
практика)

практика Робоча програма 
практики 

Сільськогосподарсь
кі машини.pdf

9vlivvlrECH1lFQ8qcg
LLq7w3DFlTIGTfHP

RzbrwUgc=

Демонстраційна площадка 
компанії KUHN:
Плуг обертовий MULTI-LEADER 
8 корпусний (2020 р.);
Високошвидкісний пневматичний 
посівний комплекс ESPRO 6000 
AC (2020 р.);
Комбінований розпушувач 
PERFORMER (2020 р.).
Стендове обладнання повного 
асортименту  продукції компанії 
ELVORTI (2018 р.).
Секція культиватора ALTAIR 5.6;
(2018 р.).
Секція посівна сівалки ASTRA 6 
(2018 р.);
Секція сівалки VESTA 8 PROFI 
(2018 р.).

Виробнича практика практика Робоча програма 
виробничої 

практики 2020.pdf

f4ulxTaKcRX7sGW7
LrSNIK/atXN7cU2Ol

TZzJz8ooGY=

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

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні вказівки 
до написання 

кваліфікаційних 
робіт.pdf

YtlTYol3ESKiI6KkB6
xHNAid2e6n7d576A

GjMH/0Rus=

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

Економіка та 
організація аграрного 
виробництва

навчальна 
дисципліна

Економіка та 
організація 
аграрного 

виробництва.pdf

ssQn4SNnQOVTp6E
6fGeoY0muuGK7iYO

nEgWaWyVaUP0=

Проектор Aser P1165 EYJ5201 
(2008 р.), ПК PC АМІ 220З АМD 
Athlon 64 (2011р.)

Трактори і автомобілі навчальна 
дисципліна

Трактори і 
автомобілі.pdf

e8YYSu9cN9yGoE0b
uY0gVZfQdzjF7yUY/

0Py6lWO6zU=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Трактор МТЗ-1221 (2018 р.в.);
Трактор МТЗ-2102 (2020 р.в.);
Стенд моделі гідравлічної 
системи трактора  ГП (2002 р.);
Динамометр ТД-3 (1989 р.);
Обкаточно-гальмівний стенд КІ -
554 ОМ (1986 р.);
Стенд регулювальний паливної 
апаратури СДТА (1996 р.).

Деталі машин та 
підіймально-
транспортні машини 
(курсовий проєкт)

курсова робота 
(проект)

Методичні вказівки 
до виконання КП 

Деталі машин.pdf

6VMCJviS/4asT8NP
6vVnTekdOkQcxHN

E0FzjrTcahis=

Редуктори циліндричні;
Редуктори конічні;
Редуктори черв’ячні;
Підшипники кочення;Електрична 
таль;
Муфти; Таль черв’ячна ручна;
Гакова підвіска; макети ДМ-73,
ДМ-74;ДМ-30а; ДМ-28.Модель 
редуктора косозубого (1987 р.).

Правознавство навчальна 
дисципліна

Правознавство.pdf nwqk8Ob7cHYmmGs
243oA1YBp82EnpgF

NPZpxjXNUeJc=

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

Хімія навчальна 
дисципліна

Хімія.pdf 5GgsELbfBH6L+gFY
teXDZjJi7SYtcF9QN

9S4GtnMCtg=

Мультимедійна система.
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.) Набір хімічних реактивів 
лабораторний, пробірки, 
штативи



Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Фізичне 
виховання.pdf

E34oSGLGac5sbrwPs
gViYseSC0gs9nt2D4Z

mv8tafqs=

Спортивні спорудження, 
устаткування, спортивний 
інвентар, сучасна інформація з 
фізичної культури і спорту, 
технології для діагностики 
фізичного стану і розробки 
індивідуальних фізкультурно-
оздоровчих програм. Брусся 
паралельні. Велоергометр. 
Велотренажер. Ворота  
футбольні. Гантелі,гирі, 
динамометр, доріжка бігова, 
еспандер,ковзани 
роликові,козел,компас 
спортивний,м’ячі баскетбольні, 
футбольні, волейбольні, 
гандбольні.

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

Ділова іноземна 
мова.pdf

DnBNwEnB9pqrc8w
xIwUaYbOlIvAISZgy

k2izqsfVWqc=

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

Вступ до спеціальності 
з основами 
професійної етики

навчальна 
дисципліна

Вступ до 
спеціальності з 

основами 
професійної 
етики.pdf

yRcCasJMukiZyO91l
OjPLHrJI2dr314M1e

UlRrqgwHI=

Мультимедійна система.
ПК Системний блок VI computers 
intel Core I3 8500 (2019)
Проектор Eрson EB-S05 (2019 р.)
Макети машин, експонати, 
ілюстративний матеріал 

Фізика навчальна 
дисципліна

Фізика.pdf KeTDGwMFxo4QPrs
1snvHgGB5YeAQUlP

1Lm5+KbulyNE=

Мультимедійна система.
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.); Газоаналізатор «Аквіон1» 
(2015 р), Ренгенометр; Прилад 
комбінований 43109, (1998 р); 
Лабораторні установки для 
проведення лабораторних робіт 
в кількості 14 робочих місць 
згідно робочої програми.

Електротехніка та 
електроніка

навчальна 
дисципліна

Електротехніка 
та електроніка.pdf

oqVK1TlaPaF2gAdth
UhsTutlUwc6RMU3/

kSQ6EtAqc0=

Мультимедійна система.
Проектор Eрson EB-S02 (2020 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 
(2019р.);
 Лабораторні установки для 
проведення лабораторних робіт 
в кількості 12 робочих місць 
згідно робочої програми.

Деталі машин та 
підіймально-
транспортні машини

навчальна 
дисципліна

Деталі машин та 
підіймально-
транспортні 
машини.pdf

FjvJzTA6k//iFewTR9
EEA75/t+6yZZgS91r

Fpd/QpMc=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Редуктори циліндричні;
Редуктори конічні;
Редуктори черв’ячні;
Підшипники кочення;Електрична 
таль;
Муфти; Таль черв’ячна ручна;
Гакова підвіска; макети ДМ-73,
ДМ-74;ДМ-30а; ДМ-28.Модель 
редуктора косозубого (1987 р.).

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням).pdf

8ml0vsts8uZJigux5x
hxaJ7vMjRdphSTpb

n3bE5spAI=

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

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія .pdf +8lQv0LQOj1H0O2y
ZaG400mYWWWG
mLEW7OfK796Pg3s

=

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

Нарисна геометрія, 
інженерна графіка та 
САПР (курсова 
робота)

курсова робота 
(проект)

Посібник Нарисна 
геометрія, 

інженерна графіка 
та САПР.pdf

Z16p60b3wOem/2E+
zvtXUeRIh/BlTjQup

plHbqU5Ie8=

10 робочих місць обладнаних 
комп’ютерами INTEL PENTIUM 
G-4400, 8 гБ ОЗУ,GIS-технології 
(2018 р.);
Програмне забезпечення FreeCad, 
QCAD, LibreCAD-безкоштовні 
програми для САПР



Паливо-мастильні та 
інші експлуатаційні 
матеріали

навчальна 
дисципліна

Паливно-
мастильні та інші 

експлуатаційні 
матеріали.pdf

61WU7og4JLwRHjK
81OvryTgMvZIrF6S4

h+40tYtqoqo=

Стенди з асортиментом 
сучасних ПММ та технічних 
рідин (2017р).;
Лабораторія ПЛ-2М;
Лабораторія ручна; 
Вентиляційна шафа для 
проведення дослідів з вивчення 
фізико-механічних властивостей 
ПММ;(1990р.)
Описи конструкцій апаратів 
ТВО, та АРНС-1;
Набір штативів, пробірок, 
пальників для проведення ЛР з 
дисципліни ПММ (1995 р.); 
Дистилятор ДЕІ 2 (1998р.)

Теоретична механіка навчальна 
дисципліна

Теоретична 
механіка.pdf

qQKOS70CKIoEyg2Ij
AtftqEHNTccHUpX7

R3pM3sb+A8=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 
(2019р.);
Інформаційні стенди з розділів 
теоретичної механіки: статики, 
динаміки, кінематик (2010-
2015р).

Гідравліка і 
теплотехніка

навчальна 
дисципліна

Гідравліка і 
теплотехніка.pdf

fV5SEpDCsjxKrCvrE
a5TY95Bf1JlDD/Vkr

56/kKrdp0=

Прилад ІТ-С-400;
Універсальна установка для 
дослідження схем керування 
водопостачанням «КАСКАД-К» 
(2020);
Установка для вивчення 
теплопередач;
Ультратермостат УТУ-2;
Установка ТП-011;
Розріз гідростатичної трансмісії 
ГСТ-90; (1995 р)
Стенд гідравлічних фільтрів 
компанії WIX;(2018 р);Моделі 
гідронасосів з регульованою 
подачею і гідро двигунів в розрізі;
Гідравлічні насоси в розрізі НШ-
10; НШ-32Е;НШ-50  виробництва 
ВАТ «Гідросила»; (2006 р);
Стенд продукції 
Мелітопольського заводу 
тракторних гідроагрегатів.(2017 
р).
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.).

Механіка матеріалів 
та конструкцій

навчальна 
дисципліна

Механіка 
матеріалів і 

конструкцій.pdf

K0mu7eMRXmkYsT
kQCGssbSG3oR3YLb

79ypoZ9dWcqO0=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Наочні стенди з дисципліни.
Стенд СМУ; Розривна машина 
МР100 (1987р.).

Теорія механізмів і 
машин

навчальна 
дисципліна

Теорія механізмів і 
машин.pdf

k+s01mD8SGq46K5q
DhgtJmlM/1nRS8IX

ry3ivaV6f4A=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Макети передавальних 
механізмів:ТММ101, ТММ118, 
ТММР1-22,ТММ-116;ТММ-118Л1, 
ТММ-118Л2,ТММ-118Л3, ТММ-
31;ТММ-42 (1988р.).

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

навчальна 
дисципліна

Взаємозамінність, 
стандартизація 

та технічні 
вимірювання.pdf

59C/yl5ie+kJQaQ+9
bxk9deSfVJMoiXqrK

4jT78RzAo=

Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.);
Мікрокатор; Мікрометр 25Х50;
Рівень брусковий; Лінійка ЛД-
200; Мікрометр МК 75Х100; 
Індикатор КРБ; Лінійка;
Набір кінцевих мір №1; Міри 
кутові №1;Набір калібрів.

Матеріалознавство і 
ТКМ

навчальна 
дисципліна

Матеріалознавств
о і ТКМ.pdf

LZ07ToJ00WCg0Wp
h//Dph2gsTg4cBAfG

oIEDi+vtf5A=

Пальники в асортименті для 
газозварювання (1998 р.);
Вимірювачі твердості металів 
по типу Брінеля, Роквела (1996 



р.);
Набір електорозварювальника;
Різак Рк-02;(2002 р.);
Міри довжини№10;Мікрометри 
МК-25, МП125-150 і т.д; Набори 
штангенциркулів; Мікроскопи 
МБС-9, МБС-10; (1996 р.);
Свердлильний станок СНО-12 
(1987 р.);Прилади ІШВ-1,ОШ-8970 
(1987 р.); Токарні станки 1А16,  
1Е61 (1986 р.);
Універсальний фрезерний станок 
6Р-81(1987 р.);
Установка для порошкового 
наплавлення колінчастих валів 
УД-209 (1989 р.).

Нарисна геометрія, 
інженерна графіка та 
САПР

навчальна 
дисципліна

Нарисна геометрія, 
інженерна графіка 

та САПР.pdf

ym1Aa9bhVBrLkG8Z
ib9YQvwkrYISj4e0X2

RT9+S2TR4=

Станція швидкісного друку 
формату А3+EPSON L-1300 
(2020р.); 3Д принтер XYZ da 
Vicni Junior1.op.(2018р.); 
Принтер-плоттер формату А1 
HP Designjet 130 (2016р.);
Інтерактивна пісочниця з 
доповненою реальністю на базі 
комп’ютера INTEL A-5 та 
мультимедійного проектора 
EPSON EV-S-05 (2019р.); 
мультимедійна головка 
Plaisteishen (2019р.);
10 робочих місць обладнаних 
комп’ютерами INTEL PENTIUM 
G-4400, 8 гБ ОЗУ,GIS-технології 
(2018 р.);
Програмне забезпечення FreeCad, 
QCAD, LibreCAD-безкоштовні 
програми для САПР.

 
* 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

101136 Білецький 
Віктор 
Романович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 039625, 

виданий 
01.01.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

027628, 
виданий 

01.01.2011

20 Трактори і 
автомобілі

Кандидат технічних 
наук
Наукова 
спеціальність: 05.05.11 
– машини і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва (ДК 
№039625 виданий 
15.02.2007р.)
Тема дисертації: 
«Обґрунтування 
параметрів колісних 
рушіїв машинно– 
тракторних агрегатів 
на основі взаємодії з 
ґрунтовим 
середовищем»
П. 30 Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визначення 
кваліфікації, 



відповідної 
спеціальності:
П.п. 1. 1. Kukharets S., 
Golub G., Biletskii V., 
Medvedskyi O. (2018): 
Substantiation of the 
parameters of the disk-
knife working body and 
the study of its work. 
Research in 
Agricultural 
Engineering, vol. 64, 
no. 4, pp. 195–201 
(https:// 
doi.org/10.17221/87/20
17-RAE, Scopus).
2. Tsyvenkova N.M., 
Golubenko A.A., 
Kukharets S.M., 
Biletskii V.R. The 
research of downdraft 
gas producer heat 
productivity on straw. 
Annals of the Faculty of 
Engineering 
Hunedoara. – 2017. – 
Vol. 15, Iss. 3. – P. 213-
218.
3. Polishchuk V.M., 
Golopura S.M., Biletskii 
V.R., Styrankevych G.R. 
National-economy 
application of diesel 
biofuels. Machinery e 
Energetics. Journal of 
Rural Production 
Research. Kyiv. 
Ukraine. 2018. Вип. 9. 
№ 3. С. 123-127.
4. Polishchuk V.M., 
Derevianko D.A., 
Biletskii V.R. Research 
of economic efficiency 
of production and use 
of biodiesel in model 
economy. 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – Machinery e 
Energetics. Journal of 
Rural Production 
Research. Kyiv. 
Ukraine. 2019. Вип. 10. 
№ 4. С. 105-111.

П.п.2. 1. Кухарець 
С.М., Ярош Я.Д., 
Білецький В.Р., Голуб 
Г.А. Особливості 
використання 
малогабаритних 
газогенераторних 
модулів. Техніко-
технологічні аспекти 
розвитку та 
випробування нової 
техніки і технологій 
для сільського 
господарства України. 
ДНУ УкрНДІПВТ ім. 
Л. Погорілого. – 2016. 
– Вип. 20 (34). – С. 
457-464.
2. S. Kukharets, A. 
Zabrodskyi, V. Biletskii, 
V. Chuba The 
substantiation of the 
tense state of soil under 
condition of its 



interaction with wheels. 
Науковий журнал 
«Наукові Горизонти – 
Житомир, ЖНАЕУ. – 
2018. – №4 (67). – С. 
3-9.
3. Шелудченко Б.А., 
Чуба В.В., Білецький 
В.Р. Розробка 
лабораторного методу 
оцінки структурних 
моделей ґрунту. 
Науковий журнал 
«Техніка та 
енергетика» 
(Науковий вісник 
НУБіП України. Серія: 
Техніка та енергетика 
АПК); № 282 (2018). 
С. 249-258.
4. Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., 
Шелудченко Л.С., 
Ярош Я.Д., Білецький 
В.Р. Аеродинаміка 
газопилових 
повітряних аерозолів 
в межах резервно-
технологічних смуг 
автомобільних доріг. 
Монографія. – LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing 2018. – 95с.
5. Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., 
Білецький В.Р., 
Плужніков О.Б. 
Передумови 
синхронізації 
колективного руху 
автотранспортних 
потоків на ділянках 
серпантину (у 
шпильках) 
автомобільних доріг. 
Науковий журнал 
«Наукові Горизонти – 
Житомир, ЖНАЕУ. – 
2019. – Том 85, №12. 
С. 60-66.
6. Ярош Я.Д., 
Шелудченко Б.А., 
Кондратюк А.М., 
Білецький В.Р., 
Плужніков О.Б. 
Рівновага 
«ланцюгової лінії» 
петлі гнучкої нитки, 
яка рухається у 
сипучому вязко-
пластичному 
середовищі. Науковий 
журнал «Наукові 
Горизонти – 
Житомир, ЖНАЕУ. – 
2020. – Том 89, №4. С. 
65-71.

П.п. 3. Шелудченко 
Б.А., Кухарець С.М., 
Шелудченко Л.С., 
Ярош Я.Д., Білецький 
В.Р. Аеродинаміка 
газопилових 
повітряних аерозолів 
в межах резервно-
технологічних смуг 
автомобільних доріг. 
Монографія. – LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing 2018. – 95с.



П.п. 8. «Дослідження 
конструкції 
ґрунтообробних 
знарядь з метою 
покращення якості 
оброблюваного ґрунту 
в умовах дерново-
підзолистих ґрунтів 
Полісся» (№ 
держреєстрації 
0117U007486, 
01.01.2018-31.12.2021 
рр.) – відповідальний 
виконавець;
П.п. 12. 1. Патент 
90183 Україна, МПК 
А01В 33/00, А01В 
39/00. Комбінований 
культиватор «ОПС-1» 
/ Слинько О.П., 
Білецький В.Р., 
Дубровін В.О., Кіндер 
М.В., Кухарець С.М., 
Лапенко Г.О., Мороз 
А.І., Прасолов Є.Я., 
Флегантов Л.О., 
Ярошенко П.П., 
Браженко С.А.; 
заявник і 
патентовласник 
Слинько О.П. – № 
а200806867; заявл. 
19.05.2008: дата 
публікації 12.04.2010, 
Бюл. № 7.
2. Патент на корисну 
модель 19785 Україна, 
МПК A01B 35/00. 
Ґрунтообробний 
агрегат. / Білецький 
В.Р., Дубровін В.О., 
Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., Мороз 
А.І.; заявник і 
патентовласник 
Дубровін В.О. – № 
u200610482; заявл. 
03.10.2006: дата 
публікації 15.12.2006, 
Бюл. № 12.
3. Патент на корисну 
модель 34345 Україна, 
МПК А01В 33/00, 
А01В 39/00. 
Комбінований 
культиватор «ОПС-1» 
/ Слинько О.П., 
Білецький В.Р., 
Дубровін В.О., Кіндер 
М.В., Кухарець С.М., 
Лапенко Г.О., Мороз 
А.І., Прасолов Є.Я., 
Флегантов Л.О., 
Ярошенко П.П.; 
заявник і 
патентовласник 
Слинько О.П. – № 
а200802547; заявл. 
28.02.2008: дата 
публікації 11.08.2008, 
Бюл. № 15.
П.п. 13. 1. Гідравліка і 
теплотехніка 
(короткий конспект 
лекцій): навч. 
посібник / Б.А. 
Шелудченко, С.М. 
Кухарець, В.Р. 
Білецький, О.Б. 
Плужніков. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 



2018. 118с.: іл.
2. 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. 40с.
П.п. 14. Загородній 
Д.О. Агроекологічне 
обґрунтування 
безпечних рівнів 
техногенного тиску на 
ґрунт колісних рушіїв 
мобільної 
сільськогосподарської 
техніки. (2018 р., 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Агроінженерія», 
секція «Машини та 
засоби механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва», 
диплом IIІ ступеня).

Підвищення 
кваліфікації - 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти.
Тема: «Психолого – 
педагогічні чинники 
ефективної взаємодії 
викладача й студента» 
. 
Свідоцтво: 
СС00493706/004462-
17
 від 23.10.2017р.
ПК: з 09.10.2017 по 
23.10.2017р.
Реєстраційний номер: 
4462

104362 Заєць 
Максим 
Леонідович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
091902 

Механiзацiя 
сiльського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 055601, 

виданий 
18.11.2009

15 Сільськогоспод
арські машини

Диплом кандидата 
технічних наук ДК 
055601 від 18.11.2009 
року.
Тема дисертації: 
“Обгрунтування 
параметрів зернових 
сівалок” спеціальність 
05.05.11 – машини 
ізасоби 
сільськогосподарськог
о виробництва.

П.п.1. Ph.D. Eng. 
Zayets М. 
THEORETICAL 
GROUNDING OF 
SEEDS VALVE 
OPENER SETTINGS 
FOR SUBSOIL-
SPREADING SOWING 
METHOD / / Ph.D. 
Eng. Zayets М., Ph.D. 
Eng. Sukmaniuk E, 
Ph.D. Eng. Grudovyi R. 
National institute of 



research-development 
for machines and 
installations designed 
to agriculture and food 
industry - INMA 
Bucharest/ INMATEH - 
Agricultural 
Engineering vol. 52, 
no.2/ 2017. P. 13-19. 
Scopus
П.п.2. М. Л. Заєць  
Оптимізація 
конструкційних 
параметрів сошника 
для підгрунтово-
розкидної  сівби 
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С.М. Ярош О.Д., Чуба 
В.В., Медведський 
О.В., Цивенкова Н.М., 
Соколовський О.Ф., 
Кухарець В.В. 
Відновлювана 
енергетика в 
аграрному 
виробництві. За ред. 
О.В. Скидна і Г.А. 
Голуба. Київ, НУБіП 
України. 2018. 338 с.

Підвищення 
кваліфікації: 
Vytautas Magnus 
(Kaunas, Lithuania) 
31.08.2020 -
25.09.2020 р.
Тема: Organization of 
engineering education 
and science in higher 
education in the 
European Union.

10609 Житова 
Олена 
Петрівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
205 Лісове 

господарство, 

25 Безпека 
життєдіяльност
і

Доктор біологічних 
наук зі спеціальності 
03.00.25 – 
паразитологія, 
гельмінтологія. 
«Паразито-хазяїнні 
відносини у системі 
трематоди – 
прісноводні 
гастроподи (на 
прикладі 



Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 004685, 

виданий 
15.12.2015, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

013238, 
виданий 

19.10.2006, 
Атестат 

професора AП 
001888, 
виданий 

24.09.2020

Українського 
Полісся)» (ДД 
№004685 від 
15.15.2015 р). 
паразитологія, 
гельмінтологія. 
П.п.1: 1. Zhytova E. P., 
Kornyushyn V. V. The 
role of different 
mollusk species in 
maintaining the 
transmission of 
polyhostal trematode 
species in Ukrainian 
Polissya waters : the 
specificity of trematode 
parthenogenetic 
generations to mollusk 
hosts . Vestnik zoologii.  
2017. 51(4) P. 295–
310.; URL: 
http://ir.znau.edu.ua/b
itstream/123456789/83
96/3/VZ_2017_51_4_2
95-310.pdf
2. Zhytova E. P. The 
first record of 
parthenitae and 
cercariae of Plagiorchis 
multiglandularis 
(Trematoda, 
Plagiorchiidae) in 
Lymnaea stagnalis in 
Ukraine . Vestnik 
zoologii.  2018.  52(4)  
P. 289–294. URL:  
https://www.semantics
cholar.org/paper/The-
First-Record-of-
Parthenitae-and-
Cercariae-of-in-
Zhytova/7ee2dfcde071f
b392aa81c0bd29c7002
8c9e1802. 3. Andrieva 
O., Zhytova O., 
Martynchuk I. Health 
condition and 
colonization of stem 
insects in Scots pine 
after ground fire in 
Central Polissya . Folia 
Forestalia Polonica.  
2018. Series A  
Forestry.  Vol. 60.  № 
3.  P. 143  153. URL: 
https://content.sciendo
.com/view/journals/ffp
/60/3/article-p143.xml; 
4.  Zhytova E. P., 
Romanchuk L. D., 
Guralska S. V., 
Andreieva O. Yu., 
Shvets M. V. 
Circulation pathways of 
trematodes of 
freshwater Gastropod 
mollusks in forest 
biocenoses of the 
Ukrainian Polissia . 
Vestnik zoologii. 2019.  
53(1).  P. 13–22. URL: 
https://pubag.nal.usda.
gov/catalog/6446502; 
5. Andreieva O. , Korma 
O., Zhytova O., 
Martynchuk I., 
Vyshnevsky A. Beetles 
and nematodes 
associated with wither 
Scots pines. Cent. Eur. 
For. J. 2020. №6. P. 



50–60; URL: 
https://www.researchg
ate.net/publication/339
611923_Beetles_and_n
ematodes_associated_
with_wither_Scots_pin
es 6. Zhytova O. P. 
Effect of 
Hydrochemical 
Parameters on Degree 
of Freshwater Mollusks 
Infestation by  
Trematodes/O. Zhytova 
// Hydrobiological 
Journal. 2020. 56(1). P. 
102–108.   URL: 
http://www.dl.begellho
use.com/journals/38cb
2223012b73f2,6c83345
d69db7165,4b4d1117158
1cb80.html.
П.п.2:1. 1.Аристархова 
Е. О., Романчук Л. Д., 
Данкевич Є. М., 
Житова О. П. Вплив 
амоніаку вод 
поверхневих джерел 
водопостачання на їх 
токсичність для Rana 
Ridibunda ( Pallas, 1771 
). Science Rise : 
Biological Science. 
2018. №3(12).  С. 39–
43.; URL: 
chromeextension://ohf
gljdgelakfkefopgklcoha
degdpjf/https://media.
neliti.com/media/publi
cations/310240-
influence-of-ammonia-
of-waters-from-the-
d6d62ca5.pdf 
2. Андреєва О. Ю., 
Житова О. П., 
Мартинчук І. В., 
Власюк В. П., Стегняк 
В. Д. Біотичні 
чинники ослаблення 
дубових насаджень 
Житомирської 
області.  Лісівництво і 
агролісомеліорація. 
2019. Вип. 135. С. 174–
183.  3. Шелюк Ю., 
Житова О., Курин Н. 
Особливості 
формування озерного 
фітопланктону. Наук. 
вісн. Східноєвропейсь-
кого нац. ун-ту. Сер. 
Біологія. 2019.  Т.4 
(388).  С. 17–23.; URL: 
https://journalbio.eenu
.edu.ua/index.php/bio/
article/view/441.  4. 
Житова О. П. Вплив 
гідрохімічних 
показників на 
зараженість 
прісноводних 
молюсків 
трематодами . 
Гідробіологічний 
журнал.  2019.  №5 
(329).  Т. 55.  С. 113–
120. 
URL:http://www.dl.beg
ellhouse.com/journals/
38cb2223012b73f2,6c83
345d69db7165,4b4d1117
1581cb80.html



П.п.3: 1. Житова О. П. 
Цивільний захист : 
курс лекцій : навч. 
посіб.  Житомир : 
Видавець О. О. 
Євенок, 2016.  136 с. 
2. Житова О. П. 
Безпека 
життєдіяльності: курс 
лекцій : навч. посіб.  
Житомир : Вид-во 
«Полісся» , 2018. 118 
с.;  3. Житова О. П., 
Романчук Л. Д. 
Загальна екологія: 
навч.посіб. / за ред. О. 
П. Житової .  
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019.  204 с.; 4. Кот Т. 
Ф., Житова О. П., 
Гуральска С. В. 
Особливості анатомії 
м’ясоїдних тварин: 
(Еколого-фауністична 
характеристика диких 
м’ясоїдних ссавців 
України) /за ред. Т. Ф. 
Кот. Житомир: Вид-во 
О. О. Євенок, 2019. 
204 с.
П.п.9. Входила до 
складу журі з 
оцінювання та захисту 
робіт ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
протягом останніх 
років (наказ №3-м від 
1.02.2019 р.; наказ 
№32 від 03.02.2020 р. 
«Про затвердження 
складу журі для 
проведення 
всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт у 
2019/2020 
навчальному році), 
який проходить на 
базі комунального 
закладу позашкільної 
освіти «Обласний 
Центр Дитячої та 
Юнацької Творчості» 
Житомирської 
обласної ради, м. 
Житомир). 
Працювала у складі 
журі в секціях: 
«Лісознавство», 
«Охорона довкілля та 
раціональне 
природокористування
», «Екологія».
П.п.10: з 2016 р. по 
теперішній час – 
завідувач кафедри 
екології лісу та 
безпеки 
життєдіяльності 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету; 
П.п.11: 1. Офіційний 
опонент по дисертації 



:Офіційний опонент 
кандидатської 
дисертації (Сироти 
Ярослава Юрійовича 
«Угруповання 
гельмінтів водно-
болотних птахів 
Українського Полісся» 
за спеціальністю 
03.00.25 – 
паразитологія, 
гельмінтологія.
Науковий керівник – 
Харченко Віталій 
Олександрович, 
доктор біологічних 
наук, старший 
науковий 
співробітник, 
завідувач відділу 
паразитології 
(Інститут зоології ім. І. 
І. Шмальгаузена НАН 
України) (1 червня 
2019 р.), 
спеціалізована Вчена 
рада Інституту 
зоології ім.І. І. 
Шмальгаузена; 2. -
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.153.01 при Інституті 
зоології ім. І. І. 
Шмальгаузена НАН 
України (наказ 
09.03.2016 р., №241), 
м. Київ; -Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.083.01 із 
захисту дисертацій за 
спеціальністю 101-
Екологія при 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті (м. 
Житомир).
П.п.13: 1. Житова О. 
П., Пазич В. М., 
Шудренко І. В., 
Бездітко Л. В. 
Цивільний захист : 
посібник. Житомир : 
Полісся, 2018. 176 с.; 
2. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» для 
студентів усіх 
спеціальностей та 
форм навчання за 
освітнім ступенем 
«Магістр»: ЖНАЕУ, 
2018. - 66 с. 3. Житова 
О. П.  Методичні 
вказівки до вивчення 
навчальної 
дисципліни «Загальна 
екологія» та завдання 
для виконання 
самостійної роботи 
студентами «денної» 
та «заочної» форми 
навчання галузь знань 
20»Аграрні науки та 
продовольство», 205 
спеціальність «Лісове 
господарство», 



ЖНАЕУ, 2018.  С. 28. 
4. Кратюк О. Л., 
Житова О. П. 
Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни  «Лісова 
зоологія та 
мисливське 
господарство» для 
студ. денної і заочної 
форми навчання за 
освітнім ступенем 
«бакалавр» напрям 
підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-
паркове 
господарство» : 
ЖНАЕУ, 2017. 49 с. 5. 
Кратюк О. Л., Житова 
О. П. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять  з 
навчальної 
дисципліни  «Лісова 
зоологія» для студ. 
денної і заочної 
форми навчання за 
освітнім ступенем 
«бакалавр» напрям 
підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-
паркове 
господарство»ЖНАЕУ
, 2017. 25 с.
П.п.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
1. Робота у складі журі 
I етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з "Безпеки 
життєдіяльності", 
2020 р.
2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з “Безпеки 
життєдіяльності” у 
2020 р. – Шульска 
Валерія (спеціальність 
211 «Ветеринарна 
медицина»). 3. 
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Екології лісу та 
безпеки 
життєдіяльності»



П.п.16.-Член науково-
технічної ради 
Науково-
інноваційного 
інституту екології та 
лісу Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету;
П.п.17. Досвід 
практичної діяльності 
становить 25 років 4 
місяці.

9062 Куликівськи
й Володимир 
Леонідович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Державний 
агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

091902 
Механiзацiя 
сiльського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 008808, 

виданий 
01.01.2012

10 Експлуатація 
машин та 
обладнання в 
рослинництві

Кандидат технічних 
наук
Наукова 
спеціальність: 05.05.11 
– машини і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва (ДК № 
008808, від 26 
вересня 2012 року).
Тема дисертації: 
«Розробка гвинтових 
транспортерів з 
підвищеним ресурсом 
для зерноочисних 
машин».

П.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
пп.2: 1. Підвищення 
ресурсу робочих 
органів шнекових 
живильників / В.Л. 
Куликівський // 
Науковий журнал 
«Технічний сервіс 
агропромислового, 
лісового та 
транспортного 
комплексів». – Харків: 
ННІ ТС, ХНТУСГ ім. 
П. Василенка, 2017. – 
№7. – С. 156-161.
2. Травмування 
зернового матеріалу 
гвинтовими робочими 
органами шнекових 
живильників/ В.Л. 
Куликівський, В.К. 
Палійчук, В.М. 
Боровський // 
Загальнодержавний 
міжвідомчий науково-
технічний збірник. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин, вип. 47, ч. І. – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2017. – С. 124-
131.
3. Вплив шнекових 
транспортувальних 
пристроїв на 
показники якості 
насіння зернових 
культур / В.Л. 
Куликівський // 



Науковий журнал 
«Інженерія 
природокористування
». – Харків: ХНТУСГ 
ім. П. Василенка, 
2018. – №2 (10). – С. 
108-114.
4. Транспортування 
зерна сої гвинтовими 
робочими органами 
під час збирання та 
післязбиральної 
обробки / В.Л. 
Куликівський, В.М. 
Боровський, В.К. 
Палійчук // 
Загальнодержавний 
міжвідомчий науково-
технічний збірник. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин, вип. 48. – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2018. – С. 110-
117.
5. Дослідження 
впливу диференціації 
процесів 
пневмотранспортуван
ня відходів тіпання на 
якість короткого 
льоноволокна / В.К. 
Палійчук, В.Л. 
Куликівський, В.М. 
Боровський // 
Науковий журнал 
«Інженерія 
природокористування
». – Харків: ХНТУСГ 
ім. П. Василенка, 
2019. – №1 (11). – С. 
109-113.
пп.13: 1. Методичні 
рекомендації до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Матеріалознавство і 
технологія 
конструкційних 
матеріалів». Розділ 
«Матеріалознавство» 
(для студентів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальності 208 
«Агроінженерія») / 
В.Л. Куликівський, 
В.М. Боровський, В.К. 
Палійчук. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. – 102 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Матеріалознавство і 
технологія 
конструкційних 
матеріалів». Розділ 
«Обробка металів 
різанням» (для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 208 
«Агроінженерія») / 
В.Л. Куликівський, 
В.М. Боровський, В.К. 
Палійчук. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. – 97 с.
3. Методичні 



рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Проектування 
енергозберігаючих 
механізованих 
процесів у 
рослинництві» (для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 208 
«Агроінженерія») / 
В.Л. Куликівський. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. – 76 с.
пп.14: 1. Студентка 4 
курсу факультету 
Цьопич Катерина 
Борисівна приймала 
участі у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни: 
«Експлуатація машин 
і обладнання» 
12.05.2017 р. на базі 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету (ТДАТУ, 
м. Мелітополь) та 
нагороджена 
Дипломом другого 
ступеня.
2. Студент 4 курсу 
факультету Кривий 
Петро Ігорович 
приймав участі у ІІ 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни: 
«Експлуатація машин 
і обладнання» 
11.05.2018 р. на базі 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету (ТДАТУ, 
м. Мелітополь)  та 
нагороджений 
Дипломом третього 
ступеня.
пп.15: 1. Куликівський 
В.Л. Підвищення 
надійності та 
ефективності 
експлуатації 
сільськогосподарської 
техніки / В.Л. 
Куликівський // Мат. 
ІV Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Крамаровські 
читання», 16–17 лют. 
2017 р. Київ: НУБіПУ, 
2017. С. 42–44.
2. Куликівський В.Л. 
Аналіз причин 
зниження надійності 
техніки в період 
зберігання / В.Л. 
Куликівський // Мат. 
V Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Крамаровські 
читання», 22–23 лют. 
2018 р. Київ: НУБіПУ, 
2018. С. 101–102.



3. Куликівський В.Л. 
Вплив виробничих 
факторів на надійність 
гідроприводів 
сільськогосподарської 
техніки / В.Л. 
Куликівський // 
Підвищення 
надійності машин і 
обладнання: Мат. ХІІ 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. студентів, 
аспірантів та молодих 
науковців. 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2018. С. 91–93.
4. Куликівський В.Л. 
Вплив виробничих 
факторів на надійність 
та ефективність 
використання 
зернозбиральної 
техніки / В.Л. 
Куликівський // Мат. 
VІ Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Крамаровські 
читання», 21–22 лют. 
2019 р. Київ: НУБіПУ, 
2019. С. 86–88.
5. Куликівський В.Л. 
Особливості 
застосування 
вібраційної 
діагностики для 
контролю технічного 
стану машин та 
обладнання / В.Л. 
Куликівський // Мат. 
VІІ Міжнар. наук.-
техн. конф. 
«Крамаровські 
читання», 20–21 лют. 
2020 р. Київ: НУБіПУ, 
2020. С. 27–30.
Підвищення 
кваліфікації - 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти.
Тема: «Самостійна 
робота її організації та 
переваги при вивченні 
дисципліни 
«Експлуатація машин 
і обладнання в 
рослинництві»» . 
Свідоцтво: 12СПВ 
185994
 від 08.04.2016р.
ПК: з 28.03.2016 по 
08.04.2016р.
Реєстраційний номер: 
3474

194480 Міненко 
Сергій 
Вікторович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
091902 

Механiзацiя 
сiльського 

господарства, 
Диплом 

15 Ремонт машин 
та обладнання

Кандидат технічних 
наук: 05.05.11 – 
машини і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва 
(Диплом кандидата 
наук:ДК 003317 
01.01.2011)
Тема дисертації: 
«Обгрунтування 
технологічних та 
конструктивних 



магістра, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
091902 

Механiзацiя 
сiльського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 003317, 

виданий 
01.01.2011

параметрів 
розрихлювача – 
вирівнювача вороху 
картоплезбиральної 
машини»
П. 30 Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визначення 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності: (статті 
за 5 років)

П.п. 2. В.М. Савченко, 
СВ Міненко, ВВ Крот - 
Вісник Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка. – 
2018. – Вип. № 192. – 
С. 256-265.
2. Міненко С. В., 
Демяненко Ю. В. 
Методика підготовки 
кокосових матів до 
використання в 
тепличних 
комплексах. 
Інженерія 
природокористування
. 2018. № 1(9). С. 36-
41.
3. САВЧЕНКО, В. М.; 
МІНЕНКО, С. В.; 
КРОТ, В. В. 
Використання 
штучного досвітлення 
для рослин 
захищеного грунту. 
Вісник Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка, 
2016, 170: 181-187.
4. Савченко, В. М., С. 
В. Міненко, В. В. Крот. 
"Методика зносу 
плунжерів насосів 
високого тиску." 
Технічний сервіс 
агропромислового, 
лісового та 
транспортного 
комплексів 5 (2016): 
162-166.

П.п. 8. Виконує 
функції наукового 
керівника наукової 
теми: "Підвищення 
надійності 
технологічних систем, 
що застосовуються в 
середовищі 
захищеного ґрунту" 
номер 0118U100560 
від 21.12.2018 р.

П.п. 14. Керівництво 
студентом, що 
отримав диплом ІІІ 



ступеня на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
"Відновлення та 
підвищення 
зносостійкості деталей 
і конструкцій" м. 
Кропивницький. 
18.04.2019 р.

П.п. 15. 1. Міненко С. 
В. Автоматизація 
екологобезпечної 
технології поливу 
рослин прилив-відлив 
в середовищі 
захищеного ґрунту / 
С. В. Міненко, В. М. 
Савченко // Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
[зб. доп. учасн. VI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф.]. – Житомир : 
О. О. Євенок, 2018. – 
С. 263–267.
2. Міненко, С. В., 
Саргалого, Д. І. (2019). 
КРИТЕРІЇ 
ГРАНИЧНОГО 
СТАНУ ЛЕМІША. 
Технічний прогрес у 
тваринництві та 
кормовиробництві: 
VІI Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція, смт 
Глеваха Київської 
області–м. Київ, 
Україна, 5-28 грудня 
2018 року: матеріали 
конференції. Глеваха-
Київ. 2019. 113 с.
3. Міненко С. В. 
Аналіз залежності 
інтенсивності 
продуктивного 
фотосинтезу від 
режимів мікроклімату 
в індустріальних 
теплицях / С. В. 
Міненко, В. М. 
Савченко, В. В. Крот // 
Вісник ЖНАЕУ. – 
2016. – № 1 (53), т. 1. – 
С. 270–276.
2.SavchenkoV. 
Researching indexes of 
reliability of systems of 
microclimate control 
onto productivity of 
products of protected 
soil / V. Savchenko, S. 
Minenko, V. Krot // 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин : 
загальнодерж. міжвід. 
наук.-техн. зб. - 
Кропивницький : 
КНТУ, 2016. - Вип. 46. 
- С. 105-108.

П.п. 17. Має досвід 
правкичної роботи в 
ТОВ "ДГС-Україна" за 
спеціальністю з 2012 



по 2020 рр.

П.п. 18. Проводить 
консультування 
організацій: ФГ 
"Камелія-К", ТОВ 
"Баришівський 
тепличний комбінат" 
відповідно до 
спеціальності з 2008 
року по теперішній 
час.
Консультант в 
компаніях  Viemose 
DGS (Данія),  Senmatic 
A/S (Данія),  
Idromeccanica Lucchini 
SpA  (Італія)

Підвищення 
кваліфікації - 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти.
Тема: «Упровадження 
сучасних новітніх 
технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни «Ремонт 
машин та 
обладнання»» . 
Свідоцтво: 12СПВ 
185993 від 
08.04.2016р.
ПК: з 28.03.2016 по 
08.04.2016р.
Реєстраційний номер: 
3489 

60739 Мартинюк 
Михайло 
Анатолійови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1987, 
спеціальність:  

зоотехнія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007119, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007770, 
виданий 

19.06.2003

31 Економіка та 
організація 
аграрного 
виробництва

Диплом кандидата 
економічних наук: ДК 
007119 від 
27.06.2000).
Тема дисертації: 
«Економічна 
ефективність 
виробництва 
яловичини та шляхи її 
підвищення на 
матеріалах 
господарств 
радіоактивно 
забрудненої зони 
Житомирської 
області».
Атестат доцента 
кафедри менеджменту 
організації\ від 
19.06.2003 р. 
ДЦ№007770.

П. 30 Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визначення 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності: (статті 
за 5 років)

П.п. 2. Мартинюк М. 
А., Ратошнюк Т. М. 
Ефективність 
використання земель 
сільськогосподарськог



о призначення 
Житомирської області 
// Наука й економіка. 
2015. Вип. 4 (40). С. 
57–63.
1. Мартинюк М. А., 
Ратошнюк Т. М. Стан 
та напрями 
підвищення 
економічної 
ефективності 
картоплярства на 
Житомирщині // 
Вісник ХЕНУ : Серія: 
Економічні науки. 
2016. № 4, Т.1. С. 192–
195
2. Мартинюк М. А., 
Мартинюк Г. П., 
Шевчук І. В. Вплив 
інноваційно-
інвестиційного 
забезпечення та 
податкової політики 
на розвиток 
скотарства // Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. № 2, т. 
2 (57). С. 122–130
3. Мартинюк М. А., 
Мартинюк Г. П.,  
Ефективність 
молочного скотарства 
// Вісник ХНУ : 
Економічні науки. 
2016. № 6. С. 73−78.
4. Мартинюк Г.П., 
Мартинюк М.А. 
Податок на доходи 
фізичних осіб в 
контексті формування 
дохідної частини 
місцевих бюджетів. 
Бізнес Інформ. 2019. 
№3.http://www.busine
ss-
inform.net/annotated-
catalogue/?
year=2019&abstract=20
19_03_0
5. Соколова А.А., 
Ратошнюк Т.Н., 
Мартинюк М.А. 
Стратегические 
направления развития 
сельских территорий в 
условиях 
евроинтеграции:регио
нольные приоритеты 
/ Мартынюк//Danish 
Scientific Journal. 2019. 
С. 34–40
П.п.3. Мартинюк М.А. 
Управління 
інноваційно-
інвестиційною 
діяльністю 
підприємств: 
навч.посіб. / [О. В. 
Скидан, Л. М. 
Левківська, Т. В. 
Швець, М. А. 
Мартинюк та ін.] заг. 
ред. д.е.н. О. В. 
Скидана. Житомир: 
Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2014. 
348 с.
П.п.10. З 1999 р. до 



2017 р. – заступник 
декана факультету 
економіки та 
менеджменту з 
навчальної роботи.
П.п.12. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
статтю :Вплив 
інноваційно-
інвестиційного 
забезпечення та 
податкової політики 
на розвиток 
скотарства.Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. 
№2(57),т.2. С.122–130.
П.п.13. 1. Мартинюк 
М.А. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
курсу «Організація 
виробництва» (для 
студентів ОС 
«Бакалавр» галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка» усіх 
форм навчання). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2015. 61 с.
2. Мартинюк М.А. 
Методичні 
рекомендації з 
вивчення навчальної 
дисципліни 
«Організація 
виробництва» (для 
студентів ОС 
«Бакалавр» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» усіх 
форм навчання). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. 43 с.
3. Мартинюк М.А. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Організація 
виробництва» (для 
студентів ОС 
«Бакалавр» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» усіх 
форм навчання). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 42 с.
4. Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
студентами ОС 
«Бакалавр» галузі 
знань 07  «Управління 
та адміністрування» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / В.В. 
Кухарець,  Т. В 
Швець., М.А. 
Мартинюк. Житомир: 



ЖНАЕУ. 2019. 23 с.

Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
післядипломної 
освіти. 
Тема: Методичне 
обґрунтування 
організації 
дистанційного 
навчання студентів з 
дисципліни 
«Економіка та 
організація аграрного 
виробництва».
Свідоцтво СС 
00493706/004824-17 
від 17.11.2017 р. 

74827 Савченко 
Василь 
Миколайови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

091902 
Механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 
магістра, 

Поліський 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я, Диплом 

кандидата наук 
ДK 052259, 

виданий 
01.01.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

042762, 
виданий 

01.01.2015

16 Технічний 
сервіс в АПК

Кандидат технічних 
наук
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.
П.п.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
П.п.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.

141945 Савченко 
Людмила 
Григорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова і 
література, 

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.10010203 
механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 026601, 

виданий 
01.02.2015

14 Охорона праці Кандидат історичних  
наук
Наукова 
спеціальність: 
07.00.07 історія науки 
і техніки (Диплом 
кандидата наук ДК № 
026601 Виданий: 
26.02.2015)
Тема дисертації: 
«Діяльність академіка 
НАН України О.М. 
Онищенка в розвитку 
вітчизняної аграрно-
економічної науки 
(друга половина ХХ – 
початок ХХІ ст.»
П. 2  Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визначення 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності: (статті 
за 5 років)
1. 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 
2. Бойко А. І. Аналіз 
впливу технічного 
стану систем 
підживлення рослин 
двоокисом вуглецю на 
виробничий персонал 
теплиць/ В.М. 
Савченко, Л.Г. 
Савченко, А. І. 
Бойко// Вісник 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка. – 
2019. – Вип. 198. – С. 
422–429
3. Савченко Л.Г. 
Аналіз  впливу 
мікроклімату в 
промислових 
теплицях на 
виробничий 
персонал/ Л.Г. 
Савченко, С.В. 
Міненко , В.М. 
Савченко// Інженерія 
природокористування
.- 2018. – №2 (10). – С. 
122-129 



4. Савченко Л.Г. 
Загальна оцінка умов 
праці та оцінка 
професійного ризику 
виробничого 
персоналу 
промислових теплиць 
/ Л.Г. Савченко, С.В. 
Міненко , В.М. 
Савченко//  Наукові 
Горизонти.- 2018. – 
№4 (67). – С. 32-38 

5. Савченко Л.Г. 
Гігієнічна оцінка 
впливу технічного 
стану систем 
керування 
вологісними та 
температурними 
режимами в теплиці 
на виробничий 
персонал / Л.Г. 
Савченко, С.В. 
Міненко , В.М. 
Савченко// Технічний 
сервіс 
агропромислового, 
лісового і 
транспортного 
комплексів. – 2018. – 
№11. – С. 280-285
6. Савченко Л.Г. 
Дослідження рівня 
виробничого 
травматизму та 
професійної 
захворюваності в 
галузі технічного 
сервісу АПК України / 
Л.Г. Савченко, Н.М. 
Цивенкова, В.М. 
Савченко // 
Технічний сервіс 
агропромислового, 
лісового та 
транспортного 
комплексів. – 2016. – 
№ 6. – С. 100
7. Савченко Л.Г.  
Дослідження рівня 
професійного ризику, 
виробничого 
травматизму та 
профзахворюваності в 
галузі тваринництва 
України/ Л.Г. 
Савченко, Н.М. 
Цивенкова, В.М. 
Савченко// Вісник 
Нац. техн. ун-ту "ХПІ" 
: зб. наук. пр. Сер. : 
Механіко-
технологічні системи 
та комплекси. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2017. – № 19 (1241). – 
С. 151-156.

П 3. наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії
Войцицьцкий А.П., 
Савченко Л.Г. 
Інженерна 
екологія:теоретичні 
основи та 
лабараторно-
розрахунковий 



практикум: 
навч.посіб. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 207 с.
П. 8 виконання 
функцій наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми «Підвищення 
надійності 
технологічних систем, 
що застосовуються в 
середовищі 
захищеного ґрунту 
(11.2018 – 11.2022)»
П.13. наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Войцицький А.П. 
Системи обліку та 
регулювання 
споживання 
енергоресурсів та 
енергоносіїв: конспект 
лекцій / А.П. 
Войцицьцкий, Л.Г 
Савченко. - Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019.  - 160 с. 
2. Борисов Ф.І. 
Методичні розробки 
до педагогічної 
практики з підготовки 
фахівців другого 
(магістерського рівня) 
вищої освіти зі 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» / 
Ф.І.   Борисов, Ю.П. 
Гончаренко, Л.Г 
Савченко.  - Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020.  - 20 с. 
3. Войцицьцкий А.П., 
Савченко Л.Г. 
Інженерна 
екологія:теоретичні 
основи та 
лабараторно-
розрахунковий 
практикум: 
навч.посіб. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 207 с.
П.14 керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 



на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
Керівництво 
студентом Павлюком  
А., який зайняв 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 208 
«Агроінженерія» (м. 
Харків,  2017)
П.18 наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
ТОВ «ДГС-Україна» 
(м. Житомир, Україна)

Підвищення 
кваліфікації - 
Національний 
університет 
біоресурсів та 
природокористування 
.
Свідоцтво: СС 
№00493706/004567-
17  від 08.01.2019р.
ПК: з 09.10.2017 по 
23.10.2017р.
Реєстраційний номер: 
4567/19.

Навчання  
законодавчим актам з 
охорони праці, гігієни 
праці та надання 
першої допомоги 
потерпілим  при 
нещасних випадках. 
Порядку проведення 
розслідування та 
ведення обліку 
нещасних випадків, 
професійних 
захворювань і аварій 
на виробництві, основ 
електробезпеки та 
нормативно-правових 
актів з охорони праці. 
- «Обласний учбово-
курсовий комбінат 
житлово-
комунального 
господарства» 
Житомирської 
обласної ради
Посвідчення: №93933  
від 08.01.2019р.
Реєстраційний номер: 
22

Курс навчання з 
англійської мови, що 
відповідає 
загальноприйнятому 
європейському 
стандарту В2- Перші 
Київські державні 
курси іноземних мов, 
Вінницька філія. 
Свідоцтво: АС 
№001708  від 
05.06.2020 р.



Реєстраційний номер: 
3014

9062 Куликівськи
й Володимир 
Леонідович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Державний 
агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

091902 
Механiзацiя 
сiльського 

господарства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 008808, 

виданий 
01.01.2012

10 Матеріалознав
ство і ТКМ

Кандидат технічних 
наук
Наукова 
спеціальність: 05.05.11 
– машини і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва (ДК № 
008808, від 26 
вересня 2012 року).
Тема дисертації: 
«Розробка гвинтових 
транспортерів з 
підвищеним ресурсом 
для зерноочисних 
машин».

П.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
пп.2: 1. Підвищення 
ресурсу робочих 
органів шнекових 
живильників / В.Л. 
Куликівський // 
Науковий журнал 
«Технічний сервіс 
агропромислового, 
лісового та 
транспортного 
комплексів». – Харків: 
ННІ ТС, ХНТУСГ ім. 
П. Василенка, 2017. – 
№7. – С. 156-161.
2. Травмування 
зернового матеріалу 
гвинтовими робочими 
органами шнекових 
живильників/ В.Л. 
Куликівський, В.К. 
Палійчук, В.М. 
Боровський // 
Загальнодержавний 
міжвідомчий науково-
технічний збірник. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин, вип. 47, ч. І. – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2017. – С. 124-
131.
3. Вплив шнекових 
транспортувальних 
пристроїв на 
показники якості 
насіння зернових 
культур / В.Л. 
Куликівський // 
Науковий журнал 
«Інженерія 
природокористування
». – Харків: ХНТУСГ 
ім. П. Василенка, 
2018. – №2 (10). – С. 
108-114.
4. Транспортування 
зерна сої гвинтовими 
робочими органами 



під час збирання та 
післязбиральної 
обробки / В.Л. 
Куликівський, В.М. 
Боровський, В.К. 
Палійчук // 
Загальнодержавний 
міжвідомчий науково-
технічний збірник. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин, вип. 48. – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2018. – С. 110-
117.
5. Дослідження 
впливу диференціації 
процесів 
пневмотранспортуван
ня відходів тіпання на 
якість короткого 
льоноволокна / В.К. 
Палійчук, В.Л. 
Куликівський, В.М. 
Боровський // 
Науковий журнал 
«Інженерія 
природокористування
». – Харків: ХНТУСГ 
ім. П. Василенка, 
2019. – №1 (11). – С. 
109-113.
пп.13: 1. Методичні 
рекомендації до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Матеріалознавство і 
технологія 
конструкційних 
матеріалів». Розділ 
«Матеріалознавство» 
(для студентів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальності 208 
«Агроінженерія») / 
В.Л. Куликівський, 
В.М. Боровський, В.К. 
Палійчук. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. – 102 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Матеріалознавство і 
технологія 
конструкційних 
матеріалів». Розділ 
«Обробка металів 
різанням» (для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 208 
«Агроінженерія») / 
В.Л. Куликівський, 
В.М. Боровський, В.К. 
Палійчук. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. – 97 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Проектування 
енергозберігаючих 
механізованих 
процесів у 
рослинництві» (для 
студентів освітнього 



ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 208 
«Агроінженерія») / 
В.Л. Куликівський. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. – 76 с.
пп.14: 1. Студентка 4 
курсу факультету 
Цьопич Катерина 
Борисівна приймала 
участі у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни: 
«Експлуатація машин 
і обладнання» 
12.05.2017 р. на базі 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету (ТДАТУ, 
м. Мелітополь) та 
нагороджена 
Дипломом другого 
ступеня.
2. Студент 4 курсу 
факультету Кривий 
Петро Ігорович 
приймав участі у ІІ 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни: 
«Експлуатація машин 
і обладнання» 
11.05.2018 р. на базі 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету (ТДАТУ, 
м. Мелітополь)  та 
нагороджений 
Дипломом третього 
ступеня.
пп.15: 1. Куликівський 
В.Л. Підвищення 
надійності та 
ефективності 
експлуатації 
сільськогосподарської 
техніки / В.Л. 
Куликівський // Мат. 
ІV Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Крамаровські 
читання», 16–17 лют. 
2017 р. Київ: НУБіПУ, 
2017. С. 42–44.
2. Куликівський В.Л. 
Аналіз причин 
зниження надійності 
техніки в період 
зберігання / В.Л. 
Куликівський // Мат. 
V Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Крамаровські 
читання», 22–23 лют. 
2018 р. Київ: НУБіПУ, 
2018. С. 101–102.
3. Куликівський В.Л. 
Вплив виробничих 
факторів на надійність 
гідроприводів 
сільськогосподарської 
техніки / В.Л. 
Куликівський // 
Підвищення 
надійності машин і 
обладнання: Мат. ХІІ 



Всеукр. наук.-практ. 
конф. студентів, 
аспірантів та молодих 
науковців. 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2018. С. 91–93.
4. Куликівський В.Л. 
Вплив виробничих 
факторів на надійність 
та ефективність 
використання 
зернозбиральної 
техніки / В.Л. 
Куликівський // Мат. 
VІ Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Крамаровські 
читання», 21–22 лют. 
2019 р. Київ: НУБіПУ, 
2019. С. 86–88.
5. Куликівський В.Л. 
Особливості 
застосування 
вібраційної 
діагностики для 
контролю технічного 
стану машин та 
обладнання / В.Л. 
Куликівський // Мат. 
VІІ Міжнар. наук.-
техн. конф. 
«Крамаровські 
читання», 20–21 лют. 
2020 р. Київ: НУБіПУ, 
2020. С. 27–30.
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П.п. 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.п. 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.п. 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.п. 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.п.10. Робота 
заступника декана з 
наукової роботи 
факультету інженерії 
та енергетики 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету з 2016 р 
до сьогодні.
П.п.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.п.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».

Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України 
Сертифікат № 
СС00493706/000996-
20. Тема: 
«Підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних та 
педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти за 
програмою 
«Інформаційно-
комунікаційні 
технології 
дистанційної освіти. 
19.10.2020-30.10.2020 
р.

182052 Забродський 
Павло 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1976, 
спеціальність:  

Технологія 
машинобудува

ння, 
металорізальні 

верстати та 
інструменти, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 013841, 
виданий 

01.01.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001680, 
виданий 

01.01.2001

22 Деталі машин 
та 
підіймально-
транспортні 
машини

Кандидат технічних 
наук
Наукова спеціальність 
05.20.01 – механізація 
сільського 
господарства 
Тема дисертації: 
«Обгрунтування 
процесу роботи і 
параметрів дискових 
робочих органів 
грунтообробних 
знарядь»

Доцент диплом ДЦ 
№001680 від 20 
квітня 2001 року).

П.п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 



спеціальності:
П.п.1. 1. Забродський 
П.М., Кухарець С.М.  
Напружений стан 
грунту  і процеси 
структуроутворення 
при обробітку 
дисковими робочими 
органами.  Вісник 
ЖНАЕУ №1 2017. С. 
23-28.
2. Забродський П.М. 
Кухарець С.М., 
Шелудченко Б.А.  
Розробка реологічної 
моделі дерново-
підзолистого грунту.  
Наукові горизонти, 
№12, 2018. – С. 16-22.
3.   V. F. Zhuravlev, N. 
P. Fomin, and P. N. 
Zabrodskiy.  Сonditions 
of solvability and 
representation of the 
solutions of equations 
with operator matrices  
Ukrainian 
Mathematical Journal, 
Vol. 71, No. 4, 
September, 2019. P. 
537-553.
4. Шелудченко Б.А., 
Тростенюк Ю.І., 
Кухарець С.М.,  
Забродський П.М., 
Котков В.І, Плужніков 
О.Б..  Синхронізація 
динаміки 
колективного руху   
автотранспортних 
потоків у вузлах 
автотранспортної 
мережі. Наукові 
горизонти.  2019, № 5 
(78), с.3-7.
5. P.Zabrodskyi, S.  
Kukharets, A.  
Zabrodskyi, J.  Čėsna 
Determination of the 
rational profile for the 
disk working tool when 
cultivating of sod 
podzolic soils.  
Proceedings of the 9th 
International Scientific 
Conference Rural 
Development 2019.
6. A. Morozov, T. 
Loktikova, I. Iefremov, 
A. Dykyi, P. 
Zabrodskyy. 
Construction an 
algorithm quadratic 
time complexity for 
finding the maximal 
matching. Mathematics 
and cybernetics – 
applied aspects. Eastern 
European Jornal of 
Enterprise 
Technologies. 6/4 (102) 
2019. p. 21-28
п.п. 3.1.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.
п.п. 8.Виконання  
НДР за державною 
тематикою: 
«Дослідження 
конструкції 
ґрунтообробних 
знарядь з метою 
покращення якості 
оброблюваного грунту 
в умовах дерново-
підзолистих грунтів   
Полісся». Державний 
номер реєстрації 
№0117U007486. 2018-
2019 рр.
п.п. 13.
1. Забродський П.М., 
Кухарець С.М., 
Цивенкова Н.М. 
Деталі машин. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. - 48 с.
2. Забродський П.М. 
Механіка 
матеріалів.Методичні 
вказівки контролю 
знань з курсу 
«Механіка матеріалів і 
конструкцій» . – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. - 40 с. 
.3. Забродський П.М., 
Кухарець С.М. 
Геометричні 
характеристики 
складного перерізу 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи з  
механіки матеріалів. – 
Житомир:  ЖНАЕУ, 
2017. - 38 с.  
4. Забродський П.М., 
Білецький В.Р. 
Вивчення конструкції 
та визначення 
технічної 
характеристики 2-
ступеневого 
циліндричного 
редуктора. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторної роботи з 
деталей машин. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. - 36 с.

Підвищення 
кваліфікації:
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. підвищення 
кваліфікації за темою 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Інженерна механіка» 
у вищій школі», 
свідоцтво № СС 
00493706/009692-19 
від 24.04.2019 р.

271497 Шелудченко 
Богдан 

професор, 
Основне 

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
кандидата наук 

31 Механіка 
матеріалів та 

Кандидат технічних 
наук



Анатолійови
ч

місце 
роботи

KД 027156, 
виданий 

01.01.1990, 
Атестат 

професора ПP 
002666, 
виданий 

01.01.2003

конструкцій Наукова спеціальність 
05.05.11 – машини і 
засоби механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва (КД 
№027156, від 
5грудня1990 року)
Тема дисертації:
«Механико-
технологическое 
обоснование 
конструкции глибоко 
рыхлящих робочих 
органов объемного 
типа»
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.Білецький // 
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.

168940 Плечко 
Антоніна 
Андріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 
І.Я.Франка, рік 

закінчення: 
1997, 

спеціальність:  
Українська 

мова і 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057587, 
виданий 

24.09.2020

15 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Дисертацію на тему 
«Вірування про 
небесні світила в 
середньополіських 
говірках: 
етнолінгвістичний 
аспект» спеціальність 
10.02.01 українська 
мова  захистила 02 
липня 2020 року в 
спеціалізованій вченій 
раді К 73.053.07 у 
Черкаському 
національному 
університеті імені Б.  
Хмельницького.
 Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
пп. 1. Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, 
1.Olena Pryschepa, 



Antonina Plechko, 
Olena Svysiuk. 
Peculiarities of Lexeme 
mankind Perception by 
Ukrainian Youtth in the 
Context of Present-Day 
Chronotops / Olena 
Pryschepa, Antonina 
Plechko, Olena Svysiuk 
// Journal Association 
1901 "SEPIKE": Social 
Educational Project of 
Improving Knowledge 
in Economics. – Edition 
17. – Frankfurt 
(Deutschland), Poitiers 
(France), Los Angeles 
(USA). – 2017. – S. 30-
34.
2. Pryschepa O. The 
social chronotopos 
impact on the 
perception of the 
lexeme patriotism by 
Ukrainian youth / O. 
Pryschepa, A. Plechko, 
O. Svysiuk // Journal 
«SEPIKE». – 2018. – 
Edit. 20. – P. 61–63.
3. Плечко А.А. 
Особливості 
вербалізації концепту 
Україна в 
мовомисленні 
сучасної української 
молоді / О. П. 
Прищепа, А. А. 
Плечко, О. В. Свисюк 
// Наук. вісн. НУБіП 
України. Сер. Філолог. 
науки. – 2018. – Вип. 
292. – С. 109–116.
4. Плечко А. А. Зорі в 
середньополіських 
ворожіннях. Science 
And Education a New 
Dimension. Philology. 
VII (60). Будапешт, 
2019. С. 71–73.
пп. 2. Наукові фахові 
видання України;
1. Плечко А. А. Гра 
сонця у віруваннях 
поліщуків Середнього 
Полісся. / А.А. Плечко 
// Волинь-
Житомирщина. 
Історико-
філологічний збірник 
з регіональних 
проблем – Вип.28 – 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2017.– С. 87-95.
2. Плечко А.А. 
Семантичні поля 
лексем рід, народ, 
нація, мова у 
сприйманні студентів 
нефілологічного ВНЗ 
на сучасному етапі 
розвитку мови / О.П. 
Прищепа, А.А. Плечко 
// Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філологічні науки. – 
Випуск 1 (85). – 
Житомир: Вид-во 



ЖДУ ім. І. Франка, 
2017.– С. 80-87.
3. Прищепа О.П., 
Плечко А.А., 
Білошицька З.А. 
Порівняльний аналіз 
сприймання лексеми 
патріотизм 
українською молоддю 
в умовах нинішнього 
соціального 
часопростору. – 
Наукові записки 
Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. 
Серія: Філологія 
(мовознавство): 
збірник наукових 
праць / [гол. ред. І. Я. 
Завальнюк]. – 
Вінниця: ТОВ «фірма 
Планер», 2018. – Вип. 
26. – С. 40-47.
4. Прищепа О. П. 
Особливості 
вербалізації концепту 
Україна в 
мовомисленні 
сучасної української 
молоді / О. П. 
Прищепа, А. А. 
Плечко, О. В. Свисюк 
// Наук. вісн. НУБіП 
України. Сер. Філолог. 
науки. – 2018. – Вип. 
292. – С. 109–116.
5. Плечко А. А. 
Семантика назв 
небесних світил у 
середньополіських 
говірках. Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету ім. М. П. 
Драгоманова. Серія 
10. Проблеми 
граматики і 
лексикології 
української мови : 
збірник наукових 
праць. Вип. 14. Київ : 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, 2019. С. 
87–95. 
6. Плечко А. Народна 
метеорологія в 
середньополіських 
віруваннях. Наукові 
записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. Серія 
: Філологія 
(Мовознавство) : 
збірник наукових 
праць. Вінниця : ТОВ 
фірма Планер, 2019. 
Вип. 29. С. 102–112.

пп. 13. Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 



роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів
1. Плечко А. А. Тексти 
для редагування з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням для 
студентів 
технологічного 
факультету ЖНАЕУ 
(методична розробка) 
/ А.А. Плечко, С.М. 
Додурич.  − Житомир, 
2015. – 54 с.
2. Плечко А. А. 
Навчальний 
практикум «Тексти 
для редагування та 
перекладу з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів І курсу 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій» / А.А. 
Плечко − Житомир, 
2017. – 33 с.
3. Плечко А. А. 
Збірник диктантів з 
української мови для 
студентів аграрних 
закладів вищої освіти 
/ А.А. Плечко, 
Прищепа О.П. − 
Житомир, ЖНАЕУ, 
2018. – 165 с.

Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Тема: 
«Упровадження 
сучасних новітніх 
технологій навчання 
при викладанні». 
Свідоцтво №12СПВ 
185946. 28.03.2016-
08.04.2016

141593 Дорохов 
Віктор 
Іванович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
кандидата наук 

XM 018085, 
виданий 

25.06.1987, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
003384, 
виданий 

31.05.1996

34 Хімія Кандидат хімічних 
наук. Кандидатську 
дисертацію “1-
(Ацилокси) алкилге-
терокумулены 
(изоцианаты и 
карбодиимиды)” 
захистив у 1987 році в 
Інституті органічної 
хімії НАН України (м. 
Київ).
Диплом ХМ № 
018085 
Диплом кандидата 
хімічних наук  ХМ № 
018085 (Рішення 
вченої Ради Інституту 
органічної хімії АН 
УРСР від 25 червня 
1987 року, протокол 
№ 6). 
Вчене звання: доцент 
кафедри хімії від 31 
травня 1996 року, 
протокол № 10 
(Рішення вченої Ради 



Державної 
агроекологічної 
академії України)
Атестат доцента - ДЦ   
АР № 003384
Автор більше ніж 100 
праць (у тому числі 7 
патентів на винаходи, 
2 підручники (з 
грифом МОН 
України), 25 
навчальних 
посібників, 2 типові 
програми  з дисциплін 
«Біогеохімія», «Хімія 
з основами 
біогеохімії»). 
Лауреат премії Сороса 
(1994), дійсний член 
Нью-Йоркської 
Академії Наук.
П.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
пп. 1. 1.Наявність 
наукової публікації у 
періодичному 
виданні, яке включено 
до наукометричних 
баз, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection, 
рекомендованих 
МОН: 
1. А.Н.Грозав, 
В.А.Чорноус, В.И. 
Дорохов, М.В.Вовк 
Полифункциональные
имидазолы XIV. 4-
Сульфонилфункциона
лизированные -5-
формил-1Н-
имидазолы. // Журн. 
орган. химии. – 2017. 
– Т.53. №.10. – 
С.1520-1527. (Scopus).
2. Кемский С.В.,. 
Сирота Н.А, Больбут 
А.А, Дорохов В.І., Вовк 
М.В. Синтез 5-
гидрокси- и 5-
сульфанилзамещен-
ных 
[1,2,3]триазоло[4,5-е]
[1,4]диазепинов // 
Химия 
гетероциклических 
соединений. – 2018. – 
Т. 54, № 8. – С.789–
795 (Scopus).
пп.2. Наявність 
наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1.7-N-
Ациламінофункціонал
ізовані похідні 



піразоло[3,4-e]
[1,4]діазепінів / 
В.І.Дорохов, 
С.В.Кемський, 
М.В.Вовк [та ін.] // 
Укр. хім. журн. – 2015. 
– Т.81 , № 2. − C.124–
128
2.Дорохов В.І. 
Проблеми отримання 
товарної продукції 
рослинництва на 
радіаційно 
забруднених 
територіях  Полісся 
України / Дорохов В.І. 
// Вісник ЖНАЕУ. − 
2016.− № 1 (55), Т.3.− 
С.130−137
3.Лісогурська Д.В, 
Фурман 
С.В.,Ковальчук Н.М.,  
Кураченко Н.М., 
Дорохов В.І. Вплив 
способу висушування 
бджолиного обніжжя 
на його якість та 
безпечність // Вісник 
СНАУ. – 2018. – Вип. 
2 (34). – С.167-169.
4. Лісогурська Д.В, 
Фурман С.В., Кривий 
М.М.,  Кураченко 
Н.М., Дорохов В.І., 
Лісогурська О.В. 
Хімічний склад, якість 
та безпечність 
продуктів 
бджільництва, 
вироблених у зоні 
радіоактивного 
забруднення 
Житомирщини // 
Збірник наукових 
праць  міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення», 26 квітня 
2018 р., Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. – 
С.184-187
5.Дорохов В.І. Вплив 
транспорту на стан 
атмосфери // Збірник 
наукових праць 
«Біологічні 
дослідження – 2020». 
– Житомир: 
„Полісся”, 2020. – С 
396-399.
пп.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти, або монографії 
(у разі співавторства — 
з фіксованим власним 
внеском):
1. Дорохов В.І. 
Неорганічна і 
органічна хімія : навч. 
посіб. [для студентів 



спеціальності 
«Ветеринарна 
медицина»] / 
В.І.Дорохов, 
О.С.Заблоцька, 
М.В.Вовк – Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2016. 
– 325 с.  (власних 
сторінок 200 )
2. Дорохов В.І. Хімія : 
навч. посіб. [для 
студентів 
спеціальності «Лісове 
господарство»] / 
В.І.Дорохов, 
Н.О.Горбунова, 
М.В.Вовк – Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2018. 
– 328 с.  (власних 
сторінок 110 )
П.п.12. 1. Патент 
України на корисну 
модель № 129686, 
12.11.2018, Бюл.№ 21. 
Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до Proteus 
vulgaris / 
О.В.Лісогурська, 
Д.В.Лісогурська, С.В. 
Фурман, М.М.Кривий, 
І.В.Ковальчук, 
В.Ф.Андрійчук, 
О.С.Діхтяр, 
О.М.Лисенко, 
В.В.Шиманська, Н.М. 
Кураченко
2. Патент України на 
корисну модель № 
129963, 26.11.2018, 
Бюл.№ 22. Спосіб 
визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Escherichia coli. 
О.В.Лісогурська, 
Д.В.Лісогурська, С.В. 
Фурман, 
М.М.Кривий,І.В.Ковал
ьчук, В.Ф.Андрійчук, 
О.С.Діхтяр, 
О.М.Лисенко, 
В.В.Шиманська, Н.М. 
Кураченко
3. Патент України на 
винахід № 120723, 
27.01.2020, Бюл.№ 2. 
Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно Proteus 
vulgaris / О.В. 
Лісогурська, Д.В. 
Лісогурська, С.В. 
Фурман, М.М. Кривий, 
І.В. Ковальчук, В.Ф. 
Андрійчук, О.С. 
Діхтяр, О.М. Лисенко, 
В.В. Шиманська, Н.М. 
Кураченко, А.Л. 
Шуляр.

Підвищення 
кваліфікації: з  
09.10.2017 до 
23.10.2017 р. в ННІ 
післядипломної освіти 
Національного 
університету 



біоресурсів і 
природокористування
. Тема: «Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». 
Свідотство СС 
00493706/004494-17

18287 Ткаченко 
Павло 
Петрович

завідувач, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
спеціаліста, 
Вінницький 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

Островського, 
рік закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

початкове 
військове 

навчання і 
фізичне 

виховання, 
Атестат 

доцента AД 
004018, 
виданий 

22.02.2020

34 Фізичне 
виховання

Кандидат 
педагогічних наук за 
спеціальністю теорія 
та методика навчання 
(фізична культура, 
основи здоровья. Тема 
дисертаційної роботи 
«Розвиток силових 
якостей студентів 
засобами гирьового 
спорту в процесі 
фізичного 
виховання», диплом 
ДК № 045589 від 12 
грудня 2017 року, 
атестат доцента АД 
№004018 від 
26.02.2020 року.
пп.1: 1. Methodical 
system of kettlebell 
lifting training of cadets 
during their physical 
education / K. 
Prontenko, G. Gryban, 
Tymoshenko O. [and 
other] // International 
Journal of Applied 
Exercise Physiology. – 
2019. – Vol. 8 (3.1). – 
P. 240 – 248. 2. 
Dynamics of respiratory 
system indices of cadets 
of higher military 
educational institutions 
during kettlebell lifting 
training / K. Prontenko, 
G. Gryban, T. Yavorska 
[and other] // 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology. – 2020. – 
Vol. 9. – № 1. – P. 16 –
24. 3. Development of 
cadets’ physical 
qualities during various 
sports activities / K. 
Prontenko, G. Griban, I. 
Medvedeva [and other] 
// Revista Dilemas 
contemporáneos: 
Educación, Política y 
Valores. – 2019. – Year 
7, Edición Especial. - 
Art. 13. – P. 1 – 18. 4. 
The physical 
development and 
functional state as the 
important component 
of the students` health 
/ K. Prontenko, G. 
Griban, A. Aloshyna 
[and other] // 
Wiadomości Lekarskie. 
- 2019. - T. LXXII, nr 12 
cz. I. –P. 2348 – 2353. 
5. The role of physical 
education in improving 
the health status of 
students of special 
medical groups / G. 
Griban, O. 
Tymoshenko, V. Arefiev  
[and other] // 



Wiadomości Lekarskie. 
- 2020. -  T. LXXIII, nr 
3. - P. 534 – 540. 
пп.2: 1. Грибан Г. П. 
Особливості 
формування 
мотиваційно-
ціннісного ставлення 
студентів до занять із 
гирями під час 
навчально-виховного 
процесу з фізичного 
виховання / Г. П. 
Грибан, П. П. 
Ткаченко, В. П. 
Краснов // Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені Т. 
Г. Шевченка. «Серія: 
Педагогічні науки». – 
Чернігів.: Вид-во 
ЧНПУ ім. Т. Г. 
Шевченка, 2017. – 
Вип. 147. Т. 1.– 2017. – 
С.86–89.2. 
Інформаційна 
значущість розвитку 
силових якостей у 
фізичній 
підготовленості 
студентської молоді / 
Г. П. Грибан, В. П. 
Краснов, П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк // Вісн. 
Чернігів. нац. пед. ун-
ту. Сер. Пед. науки. 
Фізичне виховання та 
спорт. – 2018. – Вип. 
154, т. 1. – С. 59–62.3. 
Технологія розвитку 
силових якостей 
студентів-чоловіків у 
навчально-виховному 
процесі з фізичного 
виховання / Г. П. 
Грибан, П. П. 
Ткаченко, О. О. 
Пантус, О. В. 
Ободзінська // Наук. 
часопис. Сер. 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт) / 
Нац. пед. ун-т ім. М. 
П. Драгоманова. – 
2018. – Вип. 7 (101). – 
С. 23–26.4. Грибан Г. 
П. Оцінка якості знань 
у студентів після 
застосування 
методики розвитку 
силових якостей 
засобами гирьового 
спорту / Г. П. Грибан, 
П. П. Ткаченко // 
Наук. часопис. Сер. 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт) / 
Нац. пед. ун-т ім. М. 
П. Драгоманова. – 
2019. – Вип. 3К (110). 
– С. 165 – 168.5. 
Грибан Г. П. 
Комплексні 
дослідження 



модернізації системи 
фізичного виховання 
студентів у вищих 
освітніх закладах 
України / Г. П. 
Грибан, П. П. 
Ткаченко, В. П. 
Краснов // Наук. 
часопис. Сер. 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). – 
2020. – Вип. 3К (123). 
– С. 120 – 125
пп.3: 1. Грибан Г. П. 
Здоров'язбережувальн
а педагогічна 
технологія управління 
розвитком силових 
якостей студентів в 
освітньому процесі з 
фізичного виховання 
/ Г. П. Грибан, П. П. 
Ткаченко // Сучасні 
здоров’язбережувальн
і технології : 
колективна 
монографія / за 
загальною редакцією 
проф. Ю. Д. Бойчука. - 
Харків : ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди, 2018. – 
577 – 584 с. 2. 
Використання методів 
кругового тренування 
для розвитку 
фізичних якостей 
допризивної молоді / 
Ф. Г. Опанасюк, П. П. 
Ткаченко, О. С. 
Скорий [та ін.] // 
Фізичне виховання : 
проблеми та 
перспективи : 
монографія / за заг. 
ред. проф. Г. П. 
Грибана. – Житомир : 
Рута, 2020. – С. 182 – 
190. 3. Ткаченко П. П. 
Технологія 
застосування вправ з 
гирями у навчальному 
процесі з фізичного 
виховання студентів / 
П. П. Ткаченко // 
Фізичне виховання : 
проблеми та 
перспективи : 
монографія / за заг. 
ред. проф. Г. П. 
Грибана. – Житомир : 
Рута, 2020. – С. 239 – 
253.
пп.12:  Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір. Літературно-
письмовий твір 
«Спортивно-масова 
робота з гирьового 
спорту у вищих 
навчальних закладах» 
№70168 від 
30.01.2017, Свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір. Літературно-
письмовий твір 
«Харчування 
гирьовиків» № 70167 



від 30.01.2017, 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір. Літературно-
письмовий твір 
«Управління 
підготовкою 
гирьовиків» №70165 
від 30.01.2017, 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір. Літературно-
письмовий твір 
«Поповнення запасів 
рідини у гирьовиків 
під час фізичних 
навантажень» 
№70166 від 
30.01.2017, Свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір. Літературно-
письмовий твір 
№77864 від 
26.03.2018
пп.13: 1. Основи 
фізичної підготовки 
студентів у гирьовому 
спорті : методичні 
рекомендації / П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк, Г. П. 
Грибан, Т. О. 
Білоскаленко. – 
Житомир : ПП «Рута», 
2019. – 40 с. 2. Основи 
навчання студентів 
техніці виконання 
класичних вправ у 
гирьовому спорті : 
методичні 
рекомендації / П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк, Г. П. 
Грибан, Т. О. 
Білоскаленко. – 
Житомир : ПП «Рута», 
2019. – 28 с.3. 
Харчування та 
поповнення запасів 
рідини у гирьовиків 
під час тренування : 
методичні 
рекомендації / П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк, Г. П. 
Грибан, Т. О. 
Білоскаленко. – 
Житомир : ПП «Рута», 
2019. – 28 с. 
пп.14: Тренер секції з 
гирьового спорту 
ЖНАЕУ.
1-4.04.16 м. Київ. 
Чемпіонат України з 
гирьового спорту 
серед юніорів. Євгеній 
Колесник 
(технологічний 
факультет), майстер 
спорту України. – І 
місце.11-15.05.16 м. 
Гданськ. Чемпіонат 
Європи з гирьового 
спорту. Євгеній 
Колесник – ІІ місце.
7-9.10.16 м. 
Святогірськ. 
Всеукраїнські сільські 



спортивні ігри 
України з гирьового 
спорту серед 
найкращих 
спортсменів ВФСТ 
«Колос» АПК України 
– ІІІ місце.9-11.12.16 м. 
Львів. XVI 
Всеукраїнський турнір 
з гирьового спорту 
присвячений пам’яті 
кандидата 
педагогічних наук, 
професора, майстра 
спорту Резнікова Юрія 
Олексійовича – ІІІ 
місце.7-8.10.17 м. 
Полтава. Євгеній 
Колесник. Чемпіонат 
України з гирьового 
спорту – ІІ місце 
(особисте), ІІІ місце 
(командне).15-19.11.17 
м. Сеул. Євгеній 
Колесник. Чемпіонат 
світу з гирьового 
спорту – ІІІ місце 
(особисте), ІІ місце 
(командне). Під 
керівництвом 
Ткаченка П.П.Євгеній 
Колесник виконав 
норматив майстра 
спорту України з 
гирьового спорту.
пп.15: 1. Фізичне 
виховання студентів 
на основі особистісно-
орієнтованого вибору 
виду рухової 
активності / П. П. 
Ткаченко, О. С. 
Скорий, Т. В. Курилло, 
П. Б. Пилипчук // 
Громадське здоров’я: 
проблеми та 
перспективи розвитку 
: зб. матеріалів тез 
наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, 29 
листоп. 2018 р. – 
Острог : Нац. ун-т 
«Острозька академія», 
2018. – С. 164–165.2. 
Методическая система 
физического 
воспитания как 
составляющая спорта 
для всех / Г. П. 
Грибан, Т. Е. 
Яворская, П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк // 
Олимпийский спорт и 
спорт для всех : 
материалы XXII 
Международного 
научного конгресса, 
(Тбилиси, 25 – 28 окт. 
2018 г.). – Тбилиси : 
ГУУФС, 2018. - С. 424 
— 428.3. Грибан Г. П. 
Здоров'язбережувальн
а педагогічна 
технологія управління 
розвитком силових 
якостей студентів в 
освітньому процесі з 
фізичного виховання 
/ Г. П. Грибан, П. П. 
Ткаченко // Сучасні 



здоров’язбережувальн
і технології : 
монографія / за 
загальною редакцією 
проф. Ю. Д. Бойчука. - 
Харків : ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди, 2018. - 577 
- 584 с.4. Ткаченко П. 
П. Розвиток силових 
якостей у студентів-
чоловіків вправами з 
гирями / П. П. 
Ткаченко, О. С. 
Скорий, О. О. Пантус 
// Спортивна наука – 
2019 : зб. наук. пр. V 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 15травн. 2019 р. 
/ Житомир. держ. ун-т 
ім. І. Франка. – 
Житомир : Євенок О. 
О., 2019. – С. 67 – 71.5. 
Активізація 
навчально-виховного 
процесу з фізичного 
виховання студентів 
засобами гирьового 
спорту / Г. П. Грибан, 
П. П. Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк [та ін.] // 
Основи побудови 
тренувального 
процесу в циклічних 
та екстремальних 
видах спорту: зб. наук. 
пр. / Харк. держ. ак-я 
фіз. культури. - 2019. - 
Вип. 3. - С. 140 — 145
пп.17: 34 роки стажу

8-12.10.2019 року 
проходив закордонне 
стажування в інституті 
спорту та фізичної 
культури Університету 
економіки в м. 
Бидгощі (Польща)  
обсягом 180 год. 6 
кредитів  ECTS 
Сертифікат NR ISIKF 
/2019/54 від  
12.10.2019 року.

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: 

14 Ділова 
іноземна мова

Кандидат 
філологічних наук зі 
спеціальності – 
10.02.04 – германські 
мови Тема дисертації: 
«Національно-
марковані концепти у 
німецькій 
фразеологічній 
картині світу»
 (ДК № 024270 від 
23.09.2014р.)

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 



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,
Атестат 

доцента AД 
005524, 
виданий 

26.11.2020

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 
національномаркован
ого 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-воЖНАЕУ, 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).



182052 Забродський 
Павло 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1976, 
спеціальність:  

Технологія 
машинобудува

ння, 
металорізальні 

верстати та 
інструменти, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 013841, 
виданий 

01.01.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001680, 
виданий 

01.01.2001

22 Теорія 
механізмів і 
машин

Кандидат технічних 
наук
Наукова спеціальність 
05.20.01 – механізація 
сільського 
господарства 
Тема дисертації: 
«Обгрунтування 
процесу роботи і 
параметрів дискових 
робочих органів 
грунтообробних 
знарядь»

Доцент диплом ДЦ 
№001680 від 20 
квітня 2001 року).

П.п.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
П.п.1. 1. Забродський 
П.М., Кухарець С.М.  
Напружений стан 
грунту  і процеси 
структуроутворення 
при обробітку 
дисковими робочими 
органами.  Вісник 
ЖНАЕУ №1 2017. С. 
23-28.
2. Забродський П.М. 
Кухарець С.М., 
Шелудченко Б.А.  
Розробка реологічної 
моделі дерново-
підзолистого грунту.  
Наукові горизонти, 
№12, 2018. – С. 16-22.
3.   V. F. Zhuravlev, N. 
P. Fomin, and P. N. 
Zabrodskiy.  Сonditions 
of solvability and 
representation of the 
solutions of equations 
with operator matrices  
Ukrainian 
Mathematical Journal, 
Vol. 71, No. 4, 
September, 2019. P. 
537-553.
4. Шелудченко Б.А., 
Тростенюк Ю.І., 
Кухарець С.М.,  
Забродський П.М., 
Котков В.І, Плужніков 
О.Б..  Синхронізація 
динаміки 
колективного руху   
автотранспортних 
потоків у вузлах 
автотранспортної 
мережі. Наукові 
горизонти.  2019, № 5 
(78), с.3-7.
5. P.Zabrodskyi, S.  
Kukharets, A.  
Zabrodskyi, J.  Čėsna 
Determination of the 
rational profile for the 
disk working tool when 
cultivating of sod 
podzolic soils.  
Proceedings of the 9th 



International Scientific 
Conference Rural 
Development 2019.
6. A. Morozov, T. 
Loktikova, I. Iefremov, 
A. Dykyi, P. 
Zabrodskyy. 
Construction an 
algorithm quadratic 
time complexity for 
finding the maximal 
matching. Mathematics 
and cybernetics – 
applied aspects. Eastern 
European Jornal of 
Enterprise 
Technologies. 6/4 (102) 
2019. p. 21-28
п.п. 3.1.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.
п.п. 8.Виконання  
НДР за державною 
тематикою: 
«Дослідження 
конструкції 
ґрунтообробних 
знарядь з метою 
покращення якості 
оброблюваного грунту 
в умовах дерново-
підзолистих грунтів   
Полісся». Державний 
номер реєстрації 
№0117U007486. 2018-
2019 рр.
п.п. 13.
1. Забродський П.М., 
Кухарець С.М., 
Цивенкова Н.М. 
Деталі машин. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. - 48 с.
2. Забродський П.М. 
Механіка 
матеріалів.Методичні 
вказівки контролю 
знань з курсу 
«Механіка матеріалів і 
конструкцій» . – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. - 40 с. 
.3. Забродський П.М., 
Кухарець С.М. 
Геометричні 
характеристики 
складного перерізу 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи з  
механіки матеріалів. – 
Житомир:  ЖНАЕУ, 
2017. - 38 с.  
4. Забродський П.М., 
Білецький В.Р. 
Вивчення конструкції 
та визначення 
технічної 
характеристики 2-
ступеневого 
циліндричного 



редуктора. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторної роботи з 
деталей машин. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. - 36 с.

Підвищення 
кваліфікації:
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. підвищення 
кваліфікації за темою 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Інженерна механіка» 
у вищій школі», 
свідоцтво № СС 
00493706/009692-19 
від 24.04.2019 р.

18017 Журавльов 
Валерій 
Пилипович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
доктора наук 
ДД 003301, 

виданий 
16.04.2014, 

Атестат 
професора AП 

000996, 
виданий 

20.06.2019

34 Вища 
математика

Доктор фізико-
математичних наук,
Наукова спеціальність 
01.01.02 -
диференціальні 
рівняння (ДД № 
003301 від 16 травня 
2014 року)
Тема дисертації: 
«Узагальнено 
оборотні оператори та 
нормально розв’язні 
крайові задачі у 
банахових просторах», 
професор кафедри 
вищої та прикладної 
математики (АП 
№000996 від 
20.06.2019 року). 

П.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності.
П.п.1. 1. Zhuravl’ov 
V.P.Generalized 
Inversion of Fredholm 
Integral Operators with 
Degenerate Kernels in 
Banach Spaces // 
Jornal of Mathematical 
Sciences. – 2016. –
V.212, №3. – P. 275 –
289.
DOI10.1007/s10958-
015-2664-2    (Scopus) 
2. Zhuravl’ov V.P. 
General form of 
generalized invertible 
operators in banach 
spaces // Jornal of 
Mathematical Sciences. 
– 2017. – V. 222, №3. – 
P. 255 – 265. DOI 
10.1007/s10958-01-
3297-4  (Scopus)
3. Boichuk A. A. 
Dichotomy on Semiaxes 
and the Solutions of 
Linear Systems with 
Delay Bounded on the 



Entire Axis / A. A. 
Boichuk, V. F. 
Zhuravlev //Journal of 
Mathematical 
Sciences.-2016. –  № 4, 
Vol. 220. –  P. 377-393. 
DOI10.1007/s10958- 
016-3190-6  (Scopus)
4. Zhuravl’ov V.P. 
General form of 
generalized invertible 
operators in banach 
spaces // Jornal of 
Mathematical Sciences.
– 2017. – V. 222, №3. – 
P. 255 – 265. (Scopus)
5. Zhuravlev V. F. 
Weakly Perturbed 
Fredholm Integral 
Equations with 
Degenerate Kernels in 
Banach Spaces / V. F. 
Zhuravlev, N. P. Fomin
// Journal of 
Mathematical Sciences. 
– 2018. –  Vol. 229, 
№4. – P. 85 – 97. DOI 
10.1007/s10958- 018-
3687-2   (Scopus)
6. Zhuravl’ov V. F. 
Weakly Perturbed 
Operator Equations in 
Banach Spaces // 
Ukrainian 
Mathematical 
Journal.– 2017, Vol. 69, 
№ 6. – P. 876 – 891. 
DOI 10.1007/s11253-
017-1402-y (Scopus) 
7. Boichuk O. A., 
Zhuravl’ov V. P., 
Pokutnyi O. O. 
Bounded Solutions of 
Evolutionary Equations
// Ukrainian 
Mathematical 
Journal.– 2018. – Vol. 
70, № 1.– P. 422–436.
DOI 10.1007/s11253- 
018-1485-0  (Scopus)
8. Zhuravlev V. F. 
Bifurcation Conditions 
for the Solutions of 
Weakly Perturbed 
Boundary-Value 
Problems for Operator 
Equations in Banach 
Spaces // Ukrainian 
Mathematical 
Journal.– 2018. –  Vol. 
70, № 3.– P. 422–436. 
DOI 10.1007/s11253-
018-1508-x  (Scopus)
9. Boichuk A.A. and 
Zhuravlev V.F. 
Solvability criterion of 
integro-differential 
equations with 
degenerate kernel in 
Banach spaces // 
Nonlinear dynamics 
and systems theory. 
2018, Vol. 18, № 4. – P. 
331– 341. (Scopus)
10. Zhuravlev V. F. , 
Fomin N. P. Weakly 
Perturbed Boundary- 
Value Problems for the 
Fredholm Integral 
Equations with 
Degenerate Kernel in 



Banach Spaces // 
Journal of 
Mathematical Sciences.
– 2019, Vol. 238,  № 
3.– P. 248–262.
DOI 10.1007/s10958-
019-04233-w  (Scopus) 
П.п.2. 1. Журавльов В. 
П. Загальний вигляд 
узагальнено 
оборотних операторів 
у банахових просторах 
/ В. П. Журавльов // 
Нелінійні коливання. 
– 2016,  т. 18, №1. – С. 
48 – 57.
2. Журавлев В. Ф. 
Слабовозмущенные 
интегральные 
уравнения 
Фредгольма с 
вырожденным ядром 
в банаховых 
пространствах / В. Ф. 
Журавлев, Н. П. 
Фомин // Нелінійні 
коливання. – 2017. – 
№ 1, т. 20. – С. 85–97.
3. Журавлев В. Ф. 
Слабовозмущенные 
операторные 
уравнения в 
банаховых 
пространствах // Укр. 
мат. журн. – 2017. – 
69, № 6. – С. 751–764.
4. Журавлев В. Ф. 
Нормально 
разрешимые 
операторные 
уравнения в 
банаховых 
пространствах // 
Прикладная 
математика и вопросы 
управления, Пермь: 
Изд-во Пермского 
национального 
исследовательского 
политехнического 
университета, 2017. –
№ 2. – С. 16 – 31.
5. Журавлев В. Ф. 
Слабовозмущенные 
краевые задачи для 
интегральных 
уравнений 
Фредгольма с 
вырожденным ядром 
в банаховых 
пространствах / В. Ф. 
Журавлев, Н. П. 
Фомин // Нелінійні 
коливання. – 2017, т. 
20, № 4. – С. 488 – 
501.
6. Бойчук О. А., 
Покутний О. О., 
Журавльов В. П.
Обмежені розв'язки 
еволюційних 
рівнянь// Укр. мат. 
журн. – 2018. – 70, № 
1. – С.7– 28.
7. Журавлев В. Ф. 
Условия бифуркации 
решений 
слабовозмущенных 
краевых задач для 
операторных 
уравнений в 



банаховых 
пространствах // Укр. 
мат. журн. – 2018. – 
70, № 3. – С. 366 – 
378.
8. Zhuravlev V. F. 
Weakly nonlinear 
boundary-value 
problems for Fredholm 
integral equations with 
degenerate kernel in 
Banach spaces / V. F. 
Zhuravlev // Нелінійні 
коливання. – 2018, т. 
21, № 3. – С. 347 – 357.
9. Журавлев В. Ф. 
Условия 
разрешимости и 
представление 
решений уравнений с 
операторными 
матрицами в 
банаховых 
пространствах / В. Ф. 
Журавлев, Н. П. 
Фомин, П. Н. 
Забродский // Укр. 
мат. журн. – 2019. – 
71, № 4. – С. 471 – 485.
10. Журавлев В. Ф. 
Обобщенно обратный 
оператор к интегро- 
дифференциальному 
в банаxовом 
пространстве // 
Нелінійні коливання.
– 2019, т. 22, № 2. – С.
202 – 219.
11. Трофименко П.І., 
Журавльов В.П., 
Трофименко Н.В., 
Веремеєнко С.І., 
Моделювання та 
агроекологічне 
обґрунтування 
рекреаційного періоду 
ґрунтів для 
забезпечення їх 
сталого 
функціонування // 
Вісник аграрної науки 
Причорномор’я. – 
2019. – Вип. 2. – С. 48-
55. DOI: 
10.31521/2313- 
092X/2019-2(102)-7
П.п.3. Монографія: 
Бойчук А. А., 
Журавлев В. Ф., 
Самойленко А. М. 
Нормально 
разрешимые краевые 
задачи. – К.: Наукова 
думка, 2019. – 628 с. 
П.п.8. Член редколегії 
наукового журналу 
(кат. Б) «Наукові 
горизонти. Scientific 
Horizons».
П.п.10. Завідувач 
кафедрою вищої та 
прикладної 
математики.
П.п.11. Опонування 
дисертацій: 
ПЕРЕСТЮКА Ю. М.
«Дослідження одного 
класу розривних 
динамічних систем», 
захищеної у 2017 році 
на засіданні 



спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.37 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
ПЕЛЕХАТОЇ О.Б.
«Загальні крайові 
задачі з параметром» 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фiзико-математичних 
наук зі спеціальності
01.01.02 – 
диференцiальнi 
рівняння, захищеної 
30 жовтня 2018 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.206.02
Інституту математики 
НАН України; 
МАСЛЮК Г.О.
«Загальні крайові 
задачі з параметром» 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фiзико-математичних 
наук зі спеціальності
01.01.02 – 
диференцiальнi 
рівняння, захищеної 5 
лютого 2019 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.206.02
Інституту математики 
НАН України.
П.п.13. 1. Журавльов 
В.П, Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П.,. Ярош Я. 
Д. Вища математика: 
навч. посіб. для 
студентів галузі знань 
12 «Інформаційні 
технології». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019, 254 с.
2. Журавльов В. П., 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П. 
Прикладна 
математика для 
економістів. Навч. 
посібник Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018, 248 с.
3. В. В. Івахненкова, В. 
П. Журавльов. 
Диференціальне та 
інтегральне числення. 
Практикум:навчальни 
й посібник. – 
Житомир: ПП «Рута», 
2012. – 364 с.
П.п.17. Досвід роботи 
за спеціальністю – 41 
рік.

Підвищення 
кваліфікації: Інститут 
математики 
університету 
Казимира Великого в  
Бидгоще, Польща.
Тема: 
«Интернационализац
ия учебного процесса 
и подготовка 
специалистов 
мирового уровня: 
опыт университета 
Казимира Великого в 



Быдгоще» 20.10.2017 - 
19.11.2017 р.

186799 Пінкін 
Анатолій 
Анатолійови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
кандидата наук 

TH 101136, 
виданий 

01.01.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
039656, 
виданий 

01.01.1991

25 Фізика Дисертація: 
«спеціальна тема» 
(спеціальність: 
20.02.14 – озброєння і 
військова техніка)

П.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
П.п. 1. 1.Zymaroieva, 
A., Zhukov, O., 
Fedonyuk, T. &Pinkin, 
A. (2019). Application 
of geographically 
weighted principal 
components analysis 
based on soybean yield 
spatial variation for 
agro-ecological zoning 
of the territory. 
Agronomy Research, 
17(6), 2460–2473. 
https://doi.org/10.1515
9/AR.19.208 Scopus 
2. Zymaroieva, A., 
Zhukov, O., 
Romanchuck, L. 
&Pinkin, A. (2019). 
Spatiotemporal 
dynamics of cereals 
grains and grain 
legumes yield in 
Ukraine. Bulgarian 
Journal of Agricultural 
Science, 25 (6), 1107–
1113. Scopus
П.п. 2. 1. Кухарець С. 
М, Пінкін А. А., Ярош 
Я. Д.  Рух 
сільськогосподарських 
матеріалів нахиленою 
робочою поверхнею. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин. – Кіровоград, 
2016, Вип. 46. – С 234-
238.
2. Забродський П.М., 
Кухарець С. М.,. 
Шелудченко Б. А, 
Пінкін А.А. Розробка 
реологічної моделі 
дерново-підзолистого 
грунту Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018.Наукові 
горизонти.- 2018, № 
12 (73).-с.16-22.
3.  Климчик О.М., 
Пінкіна Т.В., Пінкін 
А.А. Впровадження 
системи інтегрованого 
управління водними 
ресурсами за 
басейновим 
принципом / // 
ScientificJournal 
«ScienceRise», №4 
(45).¬2018. ¬С.36-40. 
(IndexCopernicus, 
РИНЦ, CrossRef, 



WorldCat, DOAJ, BASE 
ResearchBib, DRJI, 
CiteFactor, OAJI, 
Ulrich’s Periodicals 
Directory, Scientific 
Indexing Services, 
Sherpa/Romeo, 
Advanced Science 
Index, General Impact 
Factor (GIF).
4. ПінкінаТ.В., 
ПінкінА.А. Оцінка 
впливу іонів важких 
металів на харчову 
поведінкумолюсків. 
Біологія та екологія. 
Полтава. 2019. Т.5 
(№2) С. 83–91. 
5. ЗимароєваА. А., 
ФедонюкТ. П., 
ПінкінаТ. В., ПінкінА. 
А. Агроекологічні 
детермінанти 
варіювання 
врожайності ріпаку. 
Agrology. 2020. 3(1). C. 
12‒18. doi: 
10.32819/020002. 
 П.п.3 1. Пінкін А.А., 
НездвецькаІ.В. 
Навчальний посібник 
з дисципліни 
«Фізика», Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. – 134
2. Пінкін А.А., 
Нездвецька І.В. 
“Фізичний практикум” 
для 
студентівтехнологічни
хспеціальностей, 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. – 138 с.
П.п. 9. Участь у журі 
XI 
обласногоінтелектуал
ьного конкурсу 
юнихфізиків 11.12 
2019 р. Наказ 23.10. 
2019 №104 -М.  
Обласний центр ДЮТ 
Житомирськоїобласно
ї ради. 
Участь у журі XІІ 
обласного 
інтелектуального 
конкурсу юнихфізиків 
26.10.2020 р. Наказ 
1.10. 2020 №104 -М.  
Облласний центр 
ДЮТ 
Житомирськоїобласно
ї ради.
П.п. 13. 1. Пінкін А.А., 
Сапожніков І.С., Ярош 
Я.Д., Кухарець М.М. 
Фізика. Контрольні 
завдання до 
модульних 
контрольних робіт та 
екзаменів, Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019– 95 с.
2. Навчальний 
посібник «Робочий 
зошит з фізики» 
рекомендований до 
видання кафедрою 
електрифікації, 
автоматизації 
виробництв та 
інженерної екології 
(протокол № 8 від 08 



05 2015р.). 
Погодженно 
методичною комісією 
інженерно-технічного 
факультету, (протокол 
№ 5 від 14.05.2015р.). 
3.Конспект лекцій з 
курсу Фізика для 
студентів факультету 
механізації сільського 
господарства і 
екологічного 
факультету, Житомир 
2010 р.

Підвищення 
кваліфікації 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України  Тема: 
Організація тестового 
контролю знань в 
сучасних технологіях 
навчання». Свідоцтво 
№ СС 00493706/0129-
20
 28.09.2020 - 
09.10.2020 р.

205084 Сукманюк 
Олена 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

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 

10 Вступ до 
спеціальності з 
основами 
професійної 
етики

К.і.н. з 2010 р., тема 
дисертації: «Еволюція 
наукових поглядів на 
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).
Атестат доцента АД 
№001798 від 05 
березня 2019 р.
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-



кандидата наук 
ДK 061293, 

виданий 
06.10.2010, 

Атестат 
доцента AД 

001798, 
виданий 

05.03.2019

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 
навчального процесу, 
програми підготовки, 
інноваційні технології 
та наукова робота у 
Вищій школі бізнесу – 
Національному 
університеті Луїса»), 
м. Новий Сонч, 
Польща (108 год.). 
Сертифікат 
№WK/4798 від 
29.06.2018 р.).
пп.1: 1. Derevjnko D. 
Caryopsides injury and 
drying modes while 
seed preparing / D. 
Derevjnko, E. 
Sukmaniuk, O. 
Derevjnko // 
Proceedings of the 
XVIII International 
Academic Congress 
“History, Problems and 
Prospects of 
Development of 
Modern Civilization”, 
Japan, Tokyo, 25-27 
January 2017. – Vol. 
XVIII. – Tokyo 
University Press”, 2017 
– pp. 108 – 113. 
(Scopus).
2. Zayets M. Тheoretical 
grounding of seeds 
valve opener settings  
for subsoil-spreading 
sowing method / Zayets 
М., Е. Sukmaniuk,  R. 
Grudovyi  // INMATEH 
- Agricultural 
Engineering journal. – 
2017. – Vol. 52, No.2. – 
PP. 13–18. (Scopus).
3. Grain crops injuries 
and drying modes 
during seeds 
preparation / D. 
Derevjnko, O. 
Sukmaniuk, 
O.Derevjnko // 
INMATEH - 
Agricultural 
Engineering journal. – 
2017. – Vol. 53, No.2. – 



PP.89-94. (Scopus).
пп.2: 1. Особливості 
розвитку 
автоматизації 
зварювання і 
наплавлення з 
використанням 
промислових роботів 
/ С.М. Герук, О.М. 
Сукманюк//Збірник 
наукових праць 
Кіровоградського 
національного 
технічного 
університету. Техніка 
в 
сільськогосподарсько
му виробництві, 
галузеве 
машинобудування, 
автоматизація.  – Вип. 
31.  – 
Кропивницький:КНТУ
, 2018 р. – С. 58–65.
2. Рух, деформація та 
мікротравмування 
зернівок згідно з 
рівнянням еліпсоїда 
обертання / Д.А. 
Дерев’янко, О.М. 
Сукманюк, С.Б. 
Чичилюк, О.Д. 
Дерев’янко// ЖНАЕУ. 
Наукові горизонти 
doi: 10.33249/2663-
2144-2019-78-5-16-22. 
2019. №5 (78).  С. 16-
22. 
3. Вплив технічних 
засобів на міцність, 
травмування і якість 
насіння зернових 
культур / Д.А. 
Дерев’янко, О.М. 
Сукманюк, С.Б. 
Чичилюк, О.Д. 
Дерев’янко// ЖНАЕУ. 
Наукові горизонти 
doi: 10.33249/2663-
2144-2019-83-10-64-
71.2019. №10 (83).  С. 
64-71. 
4. До питання історії 
розвитку 
електромобілів /С.М. 
Герук, О.М. 
Сукманюк, О. М. 
Калнагуз //Вісник 
сумського 
національного 
аграрного 
університету. Серія 
«Механізація та 
автоматизація 
виробничих 
процесів».  – Вип. 
4(38).  – Сумський 
національний 
аграрний університет, 
2019 р. – С. 42–45.
5. Обґрунтування 
впливу робочих 
органів 
зернозбиральних 
комбайнів на 
пошкодження і якість 
насіння. Київ. 
Державне видання 
«Аграрна наука».  
Вісник аграрної 
науки. doi: 



10httpz:/doi.org/10.310
73/agrovisnyk202000-
10. 2020. №2. С. 64-72.
пп.10.Заступник 
декана з навчальної 
роботи факультету 
інженерії та 
енергетики.
пп.13: 1. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторно-
практичних робіт на 
тему: «Ділова 
атрибутика» з 
дисципліни Вступ до 
спеціальності з 
основами професійної 
етики / Д. А. 
Дерев’янко, О.М. 
Сукманюк. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2016. – 16 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторно-
практичних робіт на 
тему: «Класифікація 
с.-г. машин. 
Механічний обробіток 
ґрунту» з дисципліни 
Вступ до 
спеціальності, історія 
та філософія техніки  
/ Д. А. Дерев’янко, 
О.Д. Дерев’янко, О. М. 
Сукманюк. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2016. – 12 с.
3. Методичні вказівки 
до курсу» до 
виконання 
лабораторно-
практичних робіт на 
тему: «Основи 
професійної етики. 
Вступ з дисципліни 
Професійна етика / / 
Д. А. Дерев’янко, О.М. 
Сукманюк. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2016. – 12 с.
4.  Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторно-
практичної роботи на 
тему: «Сепаратор 
аеродинамічний САД» 
/ Ярош Я.Д., Грабар 
І.Г., Дерев’янко Д.А., 
Сукманюк О.М., 
Медведський О.В.. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020 р. -25 с.
5. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторно-
практичної роботи на 
тему:  Подрібнювач 
валків соломи УМС 
170» /Ярош Я.Д., 
Грабар І.Г., 
Дерев’янко Д.А., 
Сукманюк О.М. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020 р. - 15 с.
пп.14: Студент 4 курсу 
факультету інженерії 
та енергетики Яненко 
Євгеній 



Олександрович 
приймав участі у ІІ 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни: 
«Експлуатація машин 
і обладнання» за 
спеціальністю 208 
«Агроінженерія» 14-15 
травня 2019 р. на базі 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету та 
нагороджений 
Дипломом третього 
ступеня.
Студент 4 курсу 
факультету інженерії 
та енергетики 
Остапчук Артем 
Григорович приймав 
участі у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни: 
«Експлуатація машин 
і обладнання» за 
спеціальністю 208 
«Агроінженерія» 14-15 
травня 2019 р. на базі 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету та 
нагороджений 
Дипломом за волю і 
наполегливість.
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Науковець».
пп.15: 1.Сукманюк 
О.М. До історії 
розвитку 
електромобілей /О. М. 
Сукманюк // 
Актуальні питання 
історії науки і 
техніки»: Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції  
26-28 вересня 2019 р. 
– м. Краматорськ, 
2019. С. 271-273. 
2. Сукманюк О.М. 
Обгрунтування 
параметрів пружного 
елементу машини для 
миття вовни /О.М. 
Сукманюк, С.М. 
Герук//Матеріали VII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Крамаровські 
читання», 20-21 
лютого 2020 р. – м. 
Київ, 2020. С. 159-161.
3. Сукманюк О.М. 
Ресурсозберігаюча 
технологія 
виробництва крупи із 
зернових культур / 
О.М. Сукманюк, П.В. 
Венгер// 
Біоенергетичні 



системи: Матеріали ІV 
Міжнародна наук.-
практ. конф. 
Житомир, 29.05.2020 
року. м. Житомир, 
2020. С. 177-181.
4. Сукманюк О.М. 
Математична модель 
руху зернівки по 
нахиленій площині / 
О.М. Сукманюк, Ю.М. 
Ковальчук// 
Біоенергетичні 
системи: Матеріали ІV 
Міжнародна наук.-
практ. конф. 
Житомир, 29.05.2020 
року. м. Житомир, 
2020. С. 181-184.
5. Сукманюк О.М. 
Обґрунтування 
системи 
автонапування 
великої рогатої худоби 
/ О.М. Сукманюк, Д.О. 
Мальцев// 
Біоенергетичні 
системи: Матеріали ІV 
Міжнародна наук.-
практ. конф. 
Житомир, 29.05.2020 
року. м. Житомир, 
2020. С. 184-186.
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33 Філософія Кандидат 
філософських наук. 
Спеціальність: 
09.00.01 – 
діалектичний та 
історичний 
матеріалізм. Тема 
дисертації: 
«Спілкування як 
спосіб відтворення 
духовного життя 
суспільства»; Диплом: 
КВ №729441, 
спеціальність 
«Філософія», 
23.06.1984; 
кваліфікація – 
філософ, викладач 
філософських 
дисциплін. Диплом 
кандидата наук ФС № 
010705, 29.08.1990.
Атестат доцента ДЦ 
АЕ № 000277, 
26.02.1998 по кафедрі 
гуманітарної освіти.

П.2 Фахові статті  1. 
Шевчук С.Ф. Наукове і 
позанаукове знання: 
альтернатива чи 
діалог?// Вісник 
Житомирського 
державного 
університету ім. І. 
Франка.- Серія 
«Філософські 
науки».-№ 1(83).-
Житомир, 2017.- с.115-
119.
2. Шевчук С.Ф. 
Плюралізм у 
філософії та науці// 
Науковий журнал 
«Молодий вчений» 
№4(44) квітень 2017.- 
Херсон: «Видавничий 
дім «Гельветика».- 



С.119-124.
3. Шевчук С.Ф. 
Ціннісні аспекти 
ставлення людини до 
природи// Вісник 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка.- 
«Філософсько-
політологічні студії», 
Випуск 10,  
«Видавництво 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка».- 
Львів,2017.- С.104-109.
4. Шевчук С.Ф. 
Наукове і позанаукове 
знання: становлення 
проблеми// Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць/Гол.ред. 
В.М.Вашкевич.- К.: 
«Видавництво 
«Гілея»,2018.- 
Вип.130(3).- С.247-
252.
5. Шевчук С.Ф. 
Аристотель – 
засновник науки 
(соціокультурні та 
епістемологічні 
детермінанти наукової 
програми 
мислителя)// Вісник 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка.- 
«Філософсько-
політологічні студії», 
Випуск 20,  
«Видавництво 
Львівського 
університету ім. І. 
Франка».- Львів, 2018. 
- С.115-120.
6. Шевчук С.Ф. Віра і 
знання: до питання 
релігійності вчених// 
Вісник Львівського 
університету 
ім.І.Франка.- 
«Філософсько-
політологічні студії», 
Вип.23, «Видавництво 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка».- Львів, 
2019.- С.107—112.
7. Шевчук С.Ф. 
Дилетантизм і 
«спеціалізм» у 
філософській 
концепції науки 
О.І.Герцена .Вісник 
Львівського 
університету 
ім..І.Франка. 
Філософсько-
політологічні студії. 
Львів, 2019. Вип.27. 
С.48-54.
П.3. 1. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. 
наукова монографія / 
І. А. Мельничук / О. В. 



Скидан, , В. П. 
Капелюшний, Н. Й. 
Романюк, В. П. 
Шевчук та ін. / За ред. 
І. А. Мельничука. ––, 
з іл. Житомир: Вид-во 
«Рута», 2018. – 296 с.: 
С.205-210; 211-216.
2. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. 
наукова монографія / 
О. В. Скидан, 
Мельничук І.А. , В. П. 
Капелюшний, Н. Й. 
Романюк та ін. / За 
ред. І. А. Мельничука. 
––, Житомир: Вид-во 
«Рута», 2019. – 200 с., 
з іл. --С.116-121.
3. Філософія: 
навчально-
методичний посібник 
/СС..Ф.Шевчук, 
В.В.Мельничук.—
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019.—120 с.
П.9. Член журі 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України» (2017, 2018 
рік); секція 
«Релігієзнавство».
П.14. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Любомудр» 
П.15. 1. Шевчук С.Ф. 
Національно-
культурна 
ідентичність у 
глобалізованому світі 
// Наукові записки 
національного 
університету 
«Острозька  
академія». Серія 
«Культурологія». 
Проблеми культурної 
ідентичності в ситуації 
сучасного діалогу 
культур:  матеріали Х  
міжнародної наукової 
конференції. (Острог, 
12-13 травня 2017 
року)/ ред.кол.: 
І.Д.Пасічник, Д.М. 
Шевчук та ін.- Острог: 
Вид-во  
Національного ун-ту 
«Острозька академія», 
2017.- Вип.. 18.- С. 58-
60.
2.Шевчук С.Ф. 
Технократичне 
мислення і 
філософська 
культура// Освітні 
стратегії розвитку 
духовної та 
світоглядної культури 
особистості 
громадянського 
суспільства. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 



20-21 квітня 2017 р., 
м.Дніпро. Частина І/ 
Наук. ред.. 
О.Є.Висоцька.- 
Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2017.- С. 
49-51
3. Шевчук С.Ф. 
Світогляд як 
результат взаємодії 
науки з іншими 
елементами духовного 
життя // Знання. 
Освіта. Освіченість.: 
Зб. Матеріалів ІІІ  
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Вінниця, 28-29 
вересня 2016 р.- 
Вінниця: ВНТУ, 2016.- 
С. 162-165
4. Шевчук С.Ф. 
Погляд філософії на 
глобальні проблеми 
сучасності/ С.Шевчук, 
А.Загляда// 
Студентські наукові 
читання – 2016: Зб. 
Матеріалів, Житомир, 
2016.- С. 108-110.
5.Шевчук С.Ф. 
Український 
менталітет: між 
Заходом і Сходом // 
«Дні науки 
філософського 
факультету – 2017, 25-
26 квітня 2017 р.: 
(матеріали доповідей 
та виступів)/ редкол.: 
А.Є.Конверський та 
ін.-К.: Видавничо-
поліграфічний центр 
«Київський 
університет», 2017.- 
Ч.5.- С. 175-176.
6. Шевчук С.Ф. До 
питання існування 
«двох наук» 
(фундаментальної і 
прикладної) // 
Соціально-економічні 
проблеми аграрного 
розвитку регіонів: 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, м. 
Житомир 16 травня 
2017.- С. 206-209  
7. Шевчук С.Ф. Роль 
читання та самоосвіти 
в умовах формування 
інформаційного 
суспільства/ 
Філософська 
спадщина 
П.В.Копніна і сучасна 
філософія.: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
приуроченої до 60-
річчя кафедри 
філософії КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 31 
травня 2018 р.—Київ: 
ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2018.—
С. 140-142



8.Шевчук С.Ф. Учити 
бути людиною: 
філософські засади 
педагогічного 
мислення/Кондратюк 
Л.Р.,Шевчук С.Ф.// 
Modern educational 
space: the 
transformation of 
national models in 
terms of integration.: II 
International scientific 
conference, October 26, 
2018.—Leipzig, 2018.—
C.141-148.
9. Шевчук С.Ф. 
Знання і віра у 
філософії Блеза 
Паскаля/ Шевчук 
С.Ф.,Кондратюк Л.Р.// 
Ціннісні орієнтири в 
сучасному світі: 
теоретичний аналіз та 
практичний досвід: 
Збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
м.Тернопіль, 4-5 
квітня, 2019.—С. 124-
126.
 П.17.Досвід 
практичної роботи 
викладачем 
філософських 
дисциплін – 35 років, 
включаючи три роки 
стаціонарної 
аспірантури

Підвищення 
кваліфікації: 23 
жовтня 2017; 
свідоцтво: 
СС00493706/004595-
17, видане ННІ 
післядипломної освіти 
НУБіП; тема 
випускної роботи: 
«Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи в процесі 
викладання 
дисципліни 
«Філософія».
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Вінницький 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Михайла 
Коцюбинськог

о, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Історія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

18 Правознавство Наукова спеціальність 
12.00.01 «Теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і правових 
учень» (ДК № 002845 
від 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)

п.п. 1. Iasechko, S., 
Bratsuk, I., Petrechenko 
Petrechenko, S., 
Kazanchuk, I., 
Liashenko, R. 2020. 
Development of the 
Doctrine on Certain 



заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

081 Право, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002845, 

виданий 
22.12.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

037832, 
виданий 

14.02.2014

Personal Incorporeal 
Rights in European 
Countries. Journal of 
Advanced Research in 
Law and Economics, 
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».

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».

186294 Кухарець 
Савелій 
Миколайови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Державну 

агроекологічну 
академію 

України, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004587, 

виданий 
01.01.2015, 

Атестат 
професора AП 

000997, 
виданий 

20.06.2019

21 Нарисна 
геометрія, 
інженерна 
графіка та 
САПР

Доктор технічних наук
Наукова спеціальність 
05.05.11 – машини і 
засоби механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва (ДД 
№004587, від 29 
вересня 2015 року)
Тема дисертації: 
«Механіко 
технологічне 
обґрунтування 
параметрів 
обладнання для 
підвищення 
енергетичної 
автономності 
агроекосистем» 
Професор кафедри 
механіки та інженерії 
агроекосистем (АП 
№000997, від 20 
червня 2019 року).

П.30. Види і 
результати 



професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
П.п.1. 1. Modelling of 
the hydro-mechanical 
mixer parameters / 
Golub G.A., Kukharets 
S.M., Chuba V.V., 
Pavlenko M.Y., Yarosh 
Y.D. // INMATEH –
Agricultural 
Engineering. 2018. Vol. 
54, No.1. Р. 105–112. 
2. Golub, G. A., 
Kukharets, S. M., 
Tsyvenkova N.M., 
Golubenko A.A., 
Kalenichenko P.S., 
2018. Research on a 
boiler furnace module 
effectiveness working 
on small fracture 
wastes. INMATEH –
Agricultural 
Engineering, Vol. 55, 
No. 2, 7–16
3. Golub G., Kukharets 
S., Tsyvenkova N., 
Yarosh Ya., Chuba V. 
Experimental study into 
the influence of straw 
content in fuel on 
parameters of generator 
gas. Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
5/8 (95). P. 76-86
(https://doi.org/ 
10.15587/1729-
4061.2018.142159).
4. Kukharets S., 
Tsyvenkova N., Yarosh 
Ya., Grabar I., 
Holubenko A. The 
results of study into the 
effect of airsteam blast 
on the lowgrade fuel 
gasification process.
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
6/8 (96). P. 86-96 
(https://doi.org/10.155
87/1729-
4061.2018.147545).
5. Golub G., Kukharets 
S., Yarosh Y., Chuba V., 
Medvedskyi O. 
Modeling of the Disk 
Nozzle Parameters in 
Biodiesel Production. 
International Journal of 
Renewable Energy 
Research, Vol.8, No.4, 
2018, pp. 2096-2105.
6. Substantiation of 
motion parameters of 
the substrate particles 
in the rotating digesters 
/ Golub G.A., Skydan 
O.V., Kukharets S.M., 
Marus O.A. INMATEH 
– Agricultural 
Engineering. 2019. vol. 
57, no. 1, P. 179–186.
7. Physical protection in 



experimental raspberry 
plantation / Szalay K., 
Keller B., Kovács L., 
Rák R., Peterfalvi N, 
Sillinger F., Golub G., 
Kukharets S., Souček J., 
Jung A. INMATEH – 
Agricultural 
Engineering. 2019. vol. 
57, no. 1, P. 115–122.
8. Golub, G., Kukharets 
S., Yarosh, Y., Chuba, 
V., Method for 
Optimization of the 
Gasifier Recovery Zone 
Height, Journal of 
Sustainable 
Development of 
Energy, Water and 
Environment Systems. 
2019. 7(3). P. 493-505, 
DOI: 
https://doi.org/10.1304 
4/j.sdewes.d6.0245.
9. Kukharets S., Golub 
G., Szalay K., Marus O. 
Study of energy costs in 
process of biomass 
mixing in rotary 
digester. Engineering fo 
r rural development. 
2019. Vol. 18. P. 1331-
1336. DOI: 
10.22616/ERDev2019.18
.N070.
10. Yarosh Y., Golub G., 
Kukharets S., Chuba V. 
Experimental study of 
wood gas-operated 
power plant operation. 
Engineering for rural 
development. 2019. Vol. 
18. P. 1337-1343. DOI:
10.22616/ERDev2019.18
.N071.
11. Golub G., Kukharets 
S., Yarosh Y., Zavadska 
O. Structural models of 
agroecosystems and 
calculation of their 
energy autonomy. 
Engineering for rural 
development. 2019. Vol. 
18. P. 1344-1350. DOI:
10.22616/ERDev2019.18
.N073.
12. Golub G., Kukharets 
S., Zavadska O., Marus 
O. Determination of the 
Rate of Organic 
Biomass Decomposition 
in Biogas Reactors with 
Periodic Loading. 
International Journal of 
Renewable Energy 
Research, Vol.9, No.4, 
2019, pp. 1741-1750.
(Scopus).
П.п.2. 1. Kukharets S., 
Zabrodskyi A., Biletskii 
V., Chuba V. The 
substantiation of the 
tense state of soil under 
condition of its 
interaction with wheels.
Наукові горизонти
(Scientific horizons). № 
4 (67). 2018. C. 3-9.
2. Yarosh Y., Kukharets 
S., Tsyvenkova N. The 
determination of 



parameter of a 
reactormixer with a 
disk injector. 
Відновлювана 
енергетика. №2 (53). 
2018. С. 80-87.
3. Забродський П. М., 
Кухарець С. М., 
Шелудченко Б. А., 
Пінкін А. А. Розробка 
реологічної моделі 
дерново-підзолистого 
грунту. Наукові 
горизонти (Scientific 
horizons). № 12 (73). 
2018. C. 16-22.
4. Обґрунтування 
каналу 
електропостачання на 
основі 
газогенераторної 
установки / 
Соколовський О. Ф., 
Ярош Я. Д., 
Цивенкова Н. М., 
Кухарець С. М.
Відновлювана 
енергетика. 2019. № 
1(56). С. 72–82.
5. Визначення радіусу 
кочення та ковзання 
коліс самохідних 
машин / Г.А. Голуб, 
С.М. Кухарець, В. В. 
Чуба, А. П. 
Забродський. Наукові 
горизонти (Scientific 
horizons). 2019. No 9 
(82). C. 73-80. doi: 
10.33249/2663-2144- 
019-82-9-73-80.
П.п.3. 1. Кухарець С.М. 
Підвищення 
енергетичної 
автономності 
агроекосистем. 
Механіко-
технологічні основи: 
монографія / С.М. 
Кухарець – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. – 192 с.
2. Виробництво і 
використання 
біопалив в 
агроекосистемах. 
Механікотехнологічні 
основи : монографія / 
Голуб Г.А., Кухарець 
С.М., Чуба В.В., Марус 
О.А. Київ : НУБіП 
України, 2018. 254 с.\ 
3. 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. (7,2ум. др. 
арк.)
4. Виробництво і 
використання 
біопалив в 
агроекосистемах. 
Механікотехнологічні 
основи : монографія / 
Голуб Г.А., Кухарець 



С.М., Чуба В.В., Марус 
О.А. Київ : НУБіП 
України, 2018. 254 с.
П.п.4. Керівництво 
аспірантами та 
здобувачами, які 
захистили дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук – 2 
особи.
П.п.8. Заступник 
головного редактора 
наукового журналу 
(кат. Б) «Наукові 
горизонти. Scientific 
Horizons».
П.п.10. Завідувач 
кафедрою механіки та 
інженерії 
агроекосистем.
П.п.11. Член постійної 
спеціалізована вченої 
ради із захисту 
дисертацій Д 
26.249.01 при 
Інституті 
відновлюваної 
енергетики НАН 
України.
П.п.12. 1. Пат. 116032 
Україна, МПК C10L 
1/00, C10L 1/08, C11C 
3/04, B01J 14/00.
Обладнання для 
виробництва 
дизельного біопалива 
/ Голуб Г. А., 
Павленко М. Ю., 
Кухарець С. М., 
Осипчук О. Ю. Чуба В.
В.; заявник та 
патентовласник 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – № 
a201602328; заявл. 
11.03.2016; опубл. 
25.01.2018; Бюл. №2.
2. Пат. 116501 Україна, 
МПК A01B 13/08, 
A01B 49/06, A01C 
5/06, A01B 79/02.
Cекція агрегату для 
смугового обробітку 
ґрунту / Голуб Г. А., 
Аніскевич Л. В., 
Кухарець С. М., 
Дворник А.В., Кузнюк 
Д.В.; заявник та 
патентовласник 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – № a 
201612519; заявл. 
09.12.2016; опубл. 
26.03.2018, Бюл. № 6.
3. Пат. 110077 Україна, 
МПК C02F 11/04, 
C02F 3/28. 
Метантенк/ Голуб Г. 
А., Кухарець С. М. ; 
заявник і 
патентовласник Нац. 
ун.-т. біоресурсів і 
природокористування 
України. – № 



а201409259 ; заявл. 
19.08.2014 ; дата 
публікації 10.11.2015, 
Бюл. № 21.
4. Пат. 112939 Україна, 
МПК F23B 30/02.
Спосіб спалювання 
твердого палива 
рослинного 
походження / 
Переходько О. Я., 
Голуб Г. А., Кухарець 
С. М., Ярош Я. Д. ; 
заявник та 
патентовласник 
Переходько О. Я., 
Голуб Г. А., Кухарець 
С. М., Ярош Я. Д. – № 
u 2016 05259 ; заявл. 
16.05.2016; дата 
публікації 
10.01.2017,Бюл. № 1.
5. Пат. 119306 Україна, 
МПК (2006) C10L 
1/00, C10L 1/08 
(2006.01), C11C 3/04 
(2006.01), B01J 14/00
Обладнання для 
виробництва 
дизельного біопалива 
/ Голуб Г. А., Ярош 
Я.Д., Кухарець С. М., 
Чуба В. В.; заявник та 
патентовласник 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – № 
a201807834; заявл. 
13.07.2018; опубл. 
27.05.2019; Бюл. №10.
П.п.13. 1. Скидан О.В., 
Голуб Г.А., Кухарець 
С.М. Ярош О.Д., Чуба 
В.В., Медведський 
О.В., Цивенкова Н.М., 
Соколовський О.Ф., 
Кухарець В.В.
Відновлювана 
енергетика в 
аграрному 
виробництві. За ред. 
О.В. Скидна і Г.А. 
Голуба. Київ, НУБіП 
України. 2018. 338 с.
2. 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 
теплотехніка : 
конспект лекцій / 
Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., 
Білецький В.Р., 
Плужніков О.Б. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 118 с.
4.Нарисна геометрія, 
інженерна графіка та 
САПР. Курсове 
проектування /
Кухарець С.М., 



Шелудчено Б.А., 
Шубенко В.О., 
Медведський О.В.
Плужніков О.Б.; за 
ред. С.М. Кухарця. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2020. 89 
с.
Закордонне 
стажування:
During the period from 
August 31 –September 
25, 2020 in VYTAUTAS 
MAGNUS 
UNIVERSITY (Kaunas, 
Lithuania) by the 
speciality “Agricultural 
engineering” in the of 6 
credits (180 hours)/ 
Topic of the internship 
“Organization of 
engineering education 
and science in higher 
education in the 
European Union”.

135089 Боровський 
Віктор 
Миколайови
ч

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

сільськогоспод
аський 

інститут, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

механізація 
сільського 

господарства

26 Паливо-
мастильні та 
інші 
експлуатаційні 
матеріали

Старший викладач
Стаж науково-
педагогічної роботи – 
26 років.
П.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
П.п.2.1 Куликівський 
В.Л. Дослідження 
процесу травмування 
зерна гвинтовим 
конвеєром / В.Л. 
Куликівський, В.К. 
Палійчук, В.М. 
Боровський // 
Загальнодержавний 
міжвідомчий науково-
технічний збірник. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин, вип. 46. – 
Кіровоград: КНТУ, 
2016. – С. 160-165.

П.п.2.2.Куликівський 
В.Л. Травмування 
зернового матеріалу 
гвинтовими робочими 
органами шнекових 
живильників/ В.Л. 
Куликівський, В.К. 
Палійчук, В.М.
Боровський // 
Загальнодержавний 
міжвідомчий науково-
технічний збірник.
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин, вип.47, ч. І. – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2017. – С. 124-
131. 
П.п.2.3.Боровський 



В.М. Енергія взаємодії 
частинок у 
дискретному 
середовищі ґрунту / 
В.М. Боровський, В.Л. 
Куликівський, В.К. 
Палійчук // 
Загальнодержавний 
міжвідомчий науково-
технічний збірник. 
Конструювання, 
виробництво та 
експлуатація 
сільськогосподарських 
машин, вип. 47, ч. ІІ. – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2017. – С. 15-21. 
) 
П.п.2.4.Палійчук В.К. 
Дослідження впливу 
диференціації 
процесів 
пневмотранспортуван
ня відходів тіпання на 
якість короткого 
льоноволокна / В.К. 
Палійчук, В.Л. 
Куликівський, В.М. 
Боровський // 
Науковий журнал 
«Інженерія 
природокористування
». – Харків: ХНТУСГ 
ім. П. Василенка, 
2019. – №1 (11). – С. 
109-113. 
П.п.2. 5. Оптимізація 
технологічного 
процесу обробки 
короткого лляного 
волокна . В.К. 
Палійчук, 
В.Л. Куликівський,
В.М. Боровський. 
Науковий журнал 
«Наукові горизонти» 
(м. Житомир, 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет)
№ 01 (86), 2020    
Index Copernicus

П.п.13.1.Методичні 
вказівки 
для проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни:
«Матеріалознавство і 
технологія 
конструкційних 
матеріалів» 
Розділ 
«Матеріалознавство»
для студентів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальності 208 
«Агроінженерія»
Галузь знань 20 
«Аграрні науки та 
продовольство»-
2017р. 103 стор.

П.п.13.2.Методичні 
вказівки 
для проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни:
«Матеріалознавство і 



технологія 
конструкційних 
матеріалів» 
Розділ «Обробка 
різанням»
для студентів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальності 208 
«Агроінженерія»
Галузь знань 20 
«Аграрні науки та 
продовольство»-2017 
р. 97 стор.

П.п.14.1 Куликівський 
В.Л. Підвищення 
міцності та корозійної 
стійкості рам 
вантажних 
автомобілів / В.Л. 
Куликівський, В.М. 
Боровський, І.О. 
Бесараб // Передові 
технології 
виробництва і 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції, 
енергозбереження та 
забезпечення 
тепловою й 
електричною 
енергією. 
Перспективи та 
проблеми 
впровадження в 
сільське господарство 
Полісся: зб. доп. 
учасників третьої 
наукової конференції 
Інженерно-технічного 
факультету ЖНАЕУ 
(Україна, м. Житомир, 
24 лист. 2016 р.) – 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2016. – С. 
134-139.
П.п.14.2. Ваховський 
С.В. Підвищення 
ресурсу стрілчастих 
лап культиваторів / 
С.В. Ваховський, В.Л. 
Куликівський, В.М. 
Боровський // 
Збірник тез доповідей 
ХІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
науковців 
«Підвищення 
надійності машин і 
обладнання». – 
Кропивницький: 
ЦНТУ, 2017. – С. 73-75.  
П.п.14.3.Куликівський 
В.Л. Вплив умов 
функціонування 
тракторів на 
показники їх 
експлуатації та 
надійності / В.Л. 
Куликівський, В.М. 
Боровський, В.К. 
Палійчук // Збірник 
тез ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Перспективи і 
тенденції розвитку 



конструкцій та 
технічного сервісу 
сільськогосподарських 
машин і знарядь» 29-
30березня 2017 року. 
– Житомир: ЖАТК, 
2017. – С. 173-175.
П.п.14. 4.    
Підвищення 
ефективності 
технологічних 
процесів у 
сільськогосподарсько
му виробництві    В.Л. 
Куликівський, 
В.М. Боровський       
VІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Перспективи і 
тенденції розвитку 
конструкцій та 
технічного сервісу 
сільськогосподарських 
машин і знарядь.   м. 
Житомир, 
Житомирський 
агротехнічний 
коледж, 
9-10 квітня 2020 р.
П.п.14.5. Вплив умов 
експлуатації 
автомобіля на 
довговічність 
шарнірів підвіски.
В.М. Боровський, В.Л. 
Куликівський.
VІІ Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Крамаровські 
читання» з нагоди 
113-ї річниці від дня 
народження доктора 
технічних  наук, 
професора, члена-
кореспондента 
ВАСГНІЛ, віце-
президента УАСГН 
Крамарова 
Володимира Савовича 
(1906-1987)
м. Київ, Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, 
Національний 
науковий центр 
«ІМЕСГ» НААН, 
20-21 лютого 2020р.

П.п.14.5. Моніторинг 
вібрацій дизельних 
двигунів
В.К.Палійчук, 
В.М.Боровський
Збірник тез доповідей 
VIІ Міжнародної 
науково-технічної 
конференції 
«Крамаровські 
читання» з нагоди 
113-ї річниці від дня 
народження доктора 
технічних наук, 
професора, члена-
кореспондента 
ВАСГНІЛ, віце-
президента УАСГН  
Крамарова 



Володимира Савовича 
(1906-1987) 20-21 лют. 
2020 р.,
м. Київ / МОН 
України, 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, 
Національний 
науковий центр 
«ІМЕСГ» НААН. – К.: 
Видавничий центр 
НУБіП України, 2020 
р.

П.п.16.1 Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
післядипломної 
освіти. Тематичне 
спрямування 
"Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності." 
(Свідоцтво 12СПВ 
185995)-2016р.

 П.п.16.2 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Тематичне 
спрямування 
“Науково-педагогічні 
працівники з 
інноваційної 
спрямованості 
педагогічної 
діяльності”. 
(Свідоцтво СС 
00493706/012393-20)-
2020р.

186294 Кухарець 
Савелій 
Миколайови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Державну 

агроекологічну 
академію 

України, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004587, 

виданий 
01.01.2015, 

Атестат 
професора AП 

000997, 
виданий 

20.06.2019

21 Теоретична 
механіка

Доктор технічних наук
Наукова спеціальність 
05.05.11 – машини і 
засоби механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва (ДД 
№004587, від 29 
вересня 2015 року)
Тема дисертації: 
«Механіко 
технологічне 
обґрунтування 
параметрів 
обладнання для 
підвищення 
енергетичної 
автономності 
агроекосистем» 
Професор кафедри 
механіки та інженерії 
агроекосистем (АП 
№000997, від 20 
червня 2019 року).

П.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 



визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
П.п.1. 1. Modelling of 
the hydro-mechanical 
mixer parameters / 
Golub G.A., Kukharets 
S.M., Chuba V.V., 
Pavlenko M.Y., Yarosh 
Y.D. // INMATEH –
Agricultural 
Engineering. 2018. Vol. 
54, No.1. Р. 105–112. 
2. Golub, G. A., 
Kukharets, S. M., 
Tsyvenkova N.M., 
Golubenko A.A., 
Kalenichenko P.S., 
2018. Research on a 
boiler furnace module 
effectiveness working 
on small fracture 
wastes. INMATEH –
Agricultural 
Engineering, Vol. 55, 
No. 2, 7–16
3. Golub G., Kukharets 
S., Tsyvenkova N., 
Yarosh Ya., Chuba V. 
Experimental study into 
the influence of straw 
content in fuel on 
parameters of generator 
gas. Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
5/8 (95). P. 76-86
(https://doi.org/ 
10.15587/1729-
4061.2018.142159).
4. Kukharets S., 
Tsyvenkova N., Yarosh 
Ya., Grabar I., 
Holubenko A. The 
results of study into the 
effect of airsteam blast 
on the lowgrade fuel 
gasification process.
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
6/8 (96). P. 86-96 
(https://doi.org/10.155
87/1729-
4061.2018.147545).
5. Golub G., Kukharets 
S., Yarosh Y., Chuba V., 
Medvedskyi O. 
Modeling of the Disk 
Nozzle Parameters in 
Biodiesel Production. 
International Journal of 
Renewable Energy 
Research, Vol.8, No.4, 
2018, pp. 2096-2105.
6. Substantiation of 
motion parameters of 
the substrate particles 
in the rotating digesters 
/ Golub G.A., Skydan 
O.V., Kukharets S.M., 
Marus O.A. INMATEH 
– Agricultural 
Engineering. 2019. vol. 
57, no. 1, P. 179–186.
7. Physical protection in 
experimental raspberry 
plantation / Szalay K., 
Keller B., Kovács L., 
Rák R., Peterfalvi N, 



Sillinger F., Golub G., 
Kukharets S., Souček J., 
Jung A. INMATEH – 
Agricultural 
Engineering. 2019. vol. 
57, no. 1, P. 115–122.
8. Golub, G., Kukharets 
S., Yarosh, Y., Chuba, 
V., Method for 
Optimization of the 
Gasifier Recovery Zone 
Height, Journal of 
Sustainable 
Development of 
Energy, Water and 
Environment Systems. 
2019. 7(3). P. 493-505, 
DOI: 
https://doi.org/10.1304 
4/j.sdewes.d6.0245.
9. Kukharets S., Golub 
G., Szalay K., Marus O. 
Study of energy costs in 
process of biomass 
mixing in rotary 
digester. Engineering fo 
r rural development. 
2019. Vol. 18. P. 1331-
1336. DOI: 
10.22616/ERDev2019.18
.N070.
10. Yarosh Y., Golub G., 
Kukharets S., Chuba V. 
Experimental study of 
wood gas-operated 
power plant operation. 
Engineering for rural 
development. 2019. Vol. 
18. P. 1337-1343. DOI:
10.22616/ERDev2019.18
.N071.
11. Golub G., Kukharets 
S., Yarosh Y., Zavadska 
O. Structural models of 
agroecosystems and 
calculation of their 
energy autonomy. 
Engineering for rural 
development. 2019. Vol. 
18. P. 1344-1350. DOI:
10.22616/ERDev2019.18
.N073.
12. Golub G., Kukharets 
S., Zavadska O., Marus 
O. Determination of the 
Rate of Organic 
Biomass Decomposition 
in Biogas Reactors with 
Periodic Loading. 
International Journal of 
Renewable Energy 
Research, Vol.9, No.4, 
2019, pp. 1741-1750.
(Scopus).
П.п.2. 1. Kukharets S., 
Zabrodskyi A., Biletskii 
V., Chuba V. The 
substantiation of the 
tense state of soil under 
condition of its 
interaction with wheels.
Наукові горизонти
(Scientific horizons). № 
4 (67). 2018. C. 3-9.
2. Yarosh Y., Kukharets 
S., Tsyvenkova N. The 
determination of 
parameter of a 
reactormixer with a 
disk injector. 
Відновлювана 



енергетика. №2 (53). 
2018. С. 80-87.
3. Забродський П. М., 
Кухарець С. М., 
Шелудченко Б. А., 
Пінкін А. А. Розробка 
реологічної моделі 
дерново-підзолистого 
грунту. Наукові 
горизонти (Scientific 
horizons). № 12 (73). 
2018. C. 16-22.
4. Обґрунтування 
каналу 
електропостачання на 
основі 
газогенераторної 
установки / 
Соколовський О. Ф., 
Ярош Я. Д., 
Цивенкова Н. М., 
Кухарець С. М.
Відновлювана 
енергетика. 2019. № 
1(56). С. 72–82.
5. Визначення радіусу 
кочення та ковзання 
коліс самохідних 
машин / Г.А. Голуб, 
С.М. Кухарець, В. В. 
Чуба, А. П. 
Забродський. Наукові 
горизонти (Scientific 
horizons). 2019. No 9 
(82). C. 73-80. doi: 
10.33249/2663-2144- 
019-82-9-73-80.
П.п.3. 1. Кухарець С.М. 
Підвищення 
енергетичної 
автономності 
агроекосистем. 
Механіко-
технологічні основи: 
монографія / С.М. 
Кухарець – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. – 192 с.
2. Виробництво і 
використання 
біопалив в 
агроекосистемах. 
Механікотехнологічні 
основи : монографія / 
Голуб Г.А., Кухарець 
С.М., Чуба В.В., Марус 
О.А. Київ : НУБіП 
України, 2018. 254 с.\ 
3. 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. (7,2ум. др. 
арк.)
4. Виробництво і 
використання 
біопалив в 
агроекосистемах. 
Механікотехнологічні 
основи : монографія / 
Голуб Г.А., Кухарець 
С.М., Чуба В.В., Марус 
О.А. Київ : НУБіП 
України, 2018. 254 с.
П.п.4. Керівництво 



аспірантами та 
здобувачами, які 
захистили дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук – 2 
особи.
П.п.8. Заступник 
головного редактора 
наукового журналу 
(кат. Б) «Наукові 
горизонти. Scientific 
Horizons».
П.п.10. Завідувач 
кафедрою механіки та 
інженерії 
агроекосистем.
П.п.11. Член постійної 
спеціалізована вченої 
ради із захисту 
дисертацій Д 
26.249.01 при 
Інституті 
відновлюваної 
енергетики НАН 
України.
П.п.12. 1. Пат. 116032 
Україна, МПК C10L 
1/00, C10L 1/08, C11C 
3/04, B01J 14/00.
Обладнання для 
виробництва 
дизельного біопалива 
/ Голуб Г. А., 
Павленко М. Ю., 
Кухарець С. М., 
Осипчук О. Ю. Чуба В.
В.; заявник та 
патентовласник 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – № 
a201602328; заявл. 
11.03.2016; опубл. 
25.01.2018; Бюл. №2.
2. Пат. 116501 Україна, 
МПК A01B 13/08, 
A01B 49/06, A01C 
5/06, A01B 79/02.
Cекція агрегату для 
смугового обробітку 
ґрунту / Голуб Г. А., 
Аніскевич Л. В., 
Кухарець С. М., 
Дворник А.В., Кузнюк 
Д.В.; заявник та 
патентовласник 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – № a 
201612519; заявл. 
09.12.2016; опубл. 
26.03.2018, Бюл. № 6.
3. Пат. 110077 Україна, 
МПК C02F 11/04, 
C02F 3/28. 
Метантенк/ Голуб Г. 
А., Кухарець С. М. ; 
заявник і 
патентовласник Нац. 
ун.-т. біоресурсів і 
природокористування 
України. – № 
а201409259 ; заявл. 
19.08.2014 ; дата 
публікації 10.11.2015, 
Бюл. № 21.



4. Пат. 112939 Україна, 
МПК F23B 30/02.
Спосіб спалювання 
твердого палива 
рослинного 
походження / 
Переходько О. Я., 
Голуб Г. А., Кухарець 
С. М., Ярош Я. Д. ; 
заявник та 
патентовласник 
Переходько О. Я., 
Голуб Г. А., Кухарець 
С. М., Ярош Я. Д. – № 
u 2016 05259 ; заявл. 
16.05.2016; дата 
публікації 
10.01.2017,Бюл. № 1.
5. Пат. 119306 Україна, 
МПК (2006) C10L 
1/00, C10L 1/08 
(2006.01), C11C 3/04 
(2006.01), B01J 14/00
Обладнання для 
виробництва 
дизельного біопалива 
/ Голуб Г. А., Ярош 
Я.Д., Кухарець С. М., 
Чуба В. В.; заявник та 
патентовласник 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – № 
a201807834; заявл. 
13.07.2018; опубл. 
27.05.2019; Бюл. №10.
П.п.13. 1. Скидан О.В., 
Голуб Г.А., Кухарець 
С.М. Ярош О.Д., Чуба 
В.В., Медведський 
О.В., Цивенкова Н.М., 
Соколовський О.Ф., 
Кухарець В.В.
Відновлювана 
енергетика в 
аграрному 
виробництві. За ред. 
О.В. Скидна і Г.А. 
Голуба. Київ, НУБіП 
України. 2018. 338 с.
2. 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 
теплотехніка : 
конспект лекцій / 
Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., 
Білецький В.Р., 
Плужніков О.Б. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 118 с.
4.Нарисна геометрія, 
інженерна графіка та 
САПР. Курсове 
проектування /
Кухарець С.М., 
Шелудчено Б.А., 
Шубенко В.О., 
Медведський О.В.
Плужніков О.Б.; за 



ред. С.М. Кухарця. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2020. 89 
с.
Закордонне 
стажування:
During the period from 
August 31 –September 
25, 2020 in VYTAUTAS 
MAGNUS 
UNIVERSITY (Kaunas, 
Lithuania) by the 
speciality “Agricultural 
engineering” in the of 6 
credits (180 hours)/ 
Topic of the internship 
“Organization of 
engineering education 
and science in higher 
education in the 
European Union”.

186294 Кухарець 
Савелій 
Миколайови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Державну 

агроекологічну 
академію 

України, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

механізація 
сільського 

господарства, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004587, 

виданий 
01.01.2015, 

Атестат 
професора AП 

000997, 
виданий 

20.06.2019

21 Гідравліка і 
теплотехніка

Доктор технічних наук
Наукова спеціальність 
05.05.11 – машини і 
засоби механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва (ДД 
№004587, від 29 
вересня 2015 року)
Тема дисертації: 
«Механіко 
технологічне 
обґрунтування 
параметрів 
обладнання для 
підвищення 
енергетичної 
автономності 
агроекосистем» 
Професор кафедри 
механіки та інженерії 
агроекосистем (АП 
№000997, від 20 
червня 2019 року).

П.30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
П.п.1. 1. Modelling of 
the hydro-mechanical 
mixer parameters / 
Golub G.A., Kukharets 
S.M., Chuba V.V., 
Pavlenko M.Y., Yarosh 
Y.D. // INMATEH –
Agricultural 
Engineering. 2018. Vol. 
54, No.1. Р. 105–112. 
2. Golub, G. A., 
Kukharets, S. M., 
Tsyvenkova N.M., 
Golubenko A.A., 
Kalenichenko P.S., 
2018. Research on a 
boiler furnace module 
effectiveness working 
on small fracture 
wastes. INMATEH –
Agricultural 
Engineering, Vol. 55, 
No. 2, 7–16
3. Golub G., Kukharets 



S., Tsyvenkova N., 
Yarosh Ya., Chuba V. 
Experimental study into 
the influence of straw 
content in fuel on 
parameters of generator 
gas. Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
5/8 (95). P. 76-86
(https://doi.org/ 
10.15587/1729-
4061.2018.142159).
4. Kukharets S., 
Tsyvenkova N., Yarosh 
Ya., Grabar I., 
Holubenko A. The 
results of study into the 
effect of airsteam blast 
on the lowgrade fuel 
gasification process.
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
6/8 (96). P. 86-96 
(https://doi.org/10.155
87/1729-
4061.2018.147545).
5. Golub G., Kukharets 
S., Yarosh Y., Chuba V., 
Medvedskyi O. 
Modeling of the Disk 
Nozzle Parameters in 
Biodiesel Production. 
International Journal of 
Renewable Energy 
Research, Vol.8, No.4, 
2018, pp. 2096-2105.
6. Substantiation of 
motion parameters of 
the substrate particles 
in the rotating digesters 
/ Golub G.A., Skydan 
O.V., Kukharets S.M., 
Marus O.A. INMATEH 
– Agricultural 
Engineering. 2019. vol. 
57, no. 1, P. 179–186.
7. Physical protection in 
experimental raspberry 
plantation / Szalay K., 
Keller B., Kovács L., 
Rák R., Peterfalvi N, 
Sillinger F., Golub G., 
Kukharets S., Souček J., 
Jung A. INMATEH – 
Agricultural 
Engineering. 2019. vol. 
57, no. 1, P. 115–122.
8. Golub, G., Kukharets 
S., Yarosh, Y., Chuba, 
V., Method for 
Optimization of the 
Gasifier Recovery Zone 
Height, Journal of 
Sustainable 
Development of 
Energy, Water and 
Environment Systems. 
2019. 7(3). P. 493-505, 
DOI: 
https://doi.org/10.1304 
4/j.sdewes.d6.0245.
9. Kukharets S., Golub 
G., Szalay K., Marus O. 
Study of energy costs in 
process of biomass 
mixing in rotary 
digester. Engineering fo 
r rural development. 
2019. Vol. 18. P. 1331-



1336. DOI: 
10.22616/ERDev2019.18
.N070.
10. Yarosh Y., Golub G., 
Kukharets S., Chuba V. 
Experimental study of 
wood gas-operated 
power plant operation. 
Engineering for rural 
development. 2019. Vol. 
18. P. 1337-1343. DOI:
10.22616/ERDev2019.18
.N071.
11. Golub G., Kukharets 
S., Yarosh Y., Zavadska 
O. Structural models of 
agroecosystems and 
calculation of their 
energy autonomy. 
Engineering for rural 
development. 2019. Vol. 
18. P. 1344-1350. DOI:
10.22616/ERDev2019.18
.N073.
12. Golub G., Kukharets 
S., Zavadska O., Marus 
O. Determination of the 
Rate of Organic 
Biomass Decomposition 
in Biogas Reactors with 
Periodic Loading. 
International Journal of 
Renewable Energy 
Research, Vol.9, No.4, 
2019, pp. 1741-1750.
(Scopus).
П.п.2. 1. Kukharets S., 
Zabrodskyi A., Biletskii 
V., Chuba V. The 
substantiation of the 
tense state of soil under 
condition of its 
interaction with wheels.
Наукові горизонти
(Scientific horizons). № 
4 (67). 2018. C. 3-9.
2. Yarosh Y., Kukharets 
S., Tsyvenkova N. The 
determination of 
parameter of a 
reactormixer with a 
disk injector. 
Відновлювана 
енергетика. №2 (53). 
2018. С. 80-87.
3. Забродський П. М., 
Кухарець С. М., 
Шелудченко Б. А., 
Пінкін А. А. Розробка 
реологічної моделі 
дерново-підзолистого 
грунту. Наукові 
горизонти (Scientific 
horizons). № 12 (73). 
2018. C. 16-22.
4. Обґрунтування 
каналу 
електропостачання на 
основі 
газогенераторної 
установки / 
Соколовський О. Ф., 
Ярош Я. Д., 
Цивенкова Н. М., 
Кухарець С. М.
Відновлювана 
енергетика. 2019. № 
1(56). С. 72–82.
5. Визначення радіусу 
кочення та ковзання 
коліс самохідних 



машин / Г.А. Голуб, 
С.М. Кухарець, В. В. 
Чуба, А. П. 
Забродський. Наукові 
горизонти (Scientific 
horizons). 2019. No 9 
(82). C. 73-80. doi: 
10.33249/2663-2144- 
019-82-9-73-80.
П.п.3. 1. Кухарець С.М. 
Підвищення 
енергетичної 
автономності 
агроекосистем. 
Механіко-
технологічні основи: 
монографія / С.М. 
Кухарець – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. – 192 с.
2. Виробництво і 
використання 
біопалив в 
агроекосистемах. 
Механікотехнологічні 
основи : монографія / 
Голуб Г.А., Кухарець 
С.М., Чуба В.В., Марус 
О.А. Київ : НУБіП 
України, 2018. 254 с.\ 
3. 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. (7,2ум. др. 
арк.)
4. Виробництво і 
використання 
біопалив в 
агроекосистемах. 
Механікотехнологічні 
основи : монографія / 
Голуб Г.А., Кухарець 
С.М., Чуба В.В., Марус 
О.А. Київ : НУБіП 
України, 2018. 254 с.
П.п.4. Керівництво 
аспірантами та 
здобувачами, які 
захистили дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук – 2 
особи.
П.п.8. Заступник 
головного редактора 
наукового журналу 
(кат. Б) «Наукові 
горизонти. Scientific 
Horizons».
П.п.10. Завідувач 
кафедрою механіки та 
інженерії 
агроекосистем.
П.п.11. Член постійної 
спеціалізована вченої 
ради із захисту 
дисертацій Д 
26.249.01 при 
Інституті 
відновлюваної 
енергетики НАН 
України.
П.п.12. 1. Пат. 116032 
Україна, МПК C10L 



1/00, C10L 1/08, C11C 
3/04, B01J 14/00.
Обладнання для 
виробництва 
дизельного біопалива 
/ Голуб Г. А., 
Павленко М. Ю., 
Кухарець С. М., 
Осипчук О. Ю. Чуба В.
В.; заявник та 
патентовласник 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – № 
a201602328; заявл. 
11.03.2016; опубл. 
25.01.2018; Бюл. №2.
2. Пат. 116501 Україна, 
МПК A01B 13/08, 
A01B 49/06, A01C 
5/06, A01B 79/02.
Cекція агрегату для 
смугового обробітку 
ґрунту / Голуб Г. А., 
Аніскевич Л. В., 
Кухарець С. М., 
Дворник А.В., Кузнюк 
Д.В.; заявник та 
патентовласник 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – № a 
201612519; заявл. 
09.12.2016; опубл. 
26.03.2018, Бюл. № 6.
3. Пат. 110077 Україна, 
МПК C02F 11/04, 
C02F 3/28. 
Метантенк/ Голуб Г. 
А., Кухарець С. М. ; 
заявник і 
патентовласник Нац. 
ун.-т. біоресурсів і 
природокористування 
України. – № 
а201409259 ; заявл. 
19.08.2014 ; дата 
публікації 10.11.2015, 
Бюл. № 21.
4. Пат. 112939 Україна, 
МПК F23B 30/02.
Спосіб спалювання 
твердого палива 
рослинного 
походження / 
Переходько О. Я., 
Голуб Г. А., Кухарець 
С. М., Ярош Я. Д. ; 
заявник та 
патентовласник 
Переходько О. Я., 
Голуб Г. А., Кухарець 
С. М., Ярош Я. Д. – № 
u 2016 05259 ; заявл. 
16.05.2016; дата 
публікації 
10.01.2017,Бюл. № 1.
5. Пат. 119306 Україна, 
МПК (2006) C10L 
1/00, C10L 1/08 
(2006.01), C11C 3/04 
(2006.01), B01J 14/00
Обладнання для 
виробництва 
дизельного біопалива 
/ Голуб Г. А., Ярош 
Я.Д., Кухарець С. М., 



Чуба В. В.; заявник та 
патентовласник 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – № 
a201807834; заявл. 
13.07.2018; опубл. 
27.05.2019; Бюл. №10.
П.п.13. 1. Скидан О.В., 
Голуб Г.А., Кухарець 
С.М. Ярош О.Д., Чуба 
В.В., Медведський 
О.В., Цивенкова Н.М., 
Соколовський О.Ф., 
Кухарець В.В.
Відновлювана 
енергетика в 
аграрному 
виробництві. За ред. 
О.В. Скидна і Г.А. 
Голуба. Київ, НУБіП 
України. 2018. 338 с.
2. 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 
теплотехніка : 
конспект лекцій / 
Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., 
Білецький В.Р., 
Плужніков О.Б. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 118 с.
4.Нарисна геометрія, 
інженерна графіка та 
САПР. Курсове 
проектування /
Кухарець С.М., 
Шелудчено Б.А., 
Шубенко В.О., 
Медведський О.В.
Плужніков О.Б.; за 
ред. С.М. Кухарця. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2020. 89 
с.
Закордонне 
стажування:
During the period from 
August 31 –September 
25, 2020 in VYTAUTAS 
MAGNUS 
UNIVERSITY (Kaunas, 
Lithuania) by the 
speciality “Agricultural 
engineering” in the of 6 
credits (180 hours)/ 
Topic of the internship 
“Organization of 
engineering education 
and science in higher 
education in the 
European Union”.

35494 Войцицький 
Анатолій 
Павлович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
політехнічний 

23 Електротехніка 
та електроніка

Атестат доцента 
кафедри моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища 12ДЦ 



інститут 
Житомирський 

ЗТФ, рік 
закінчення: 

1974, 
спеціальність:  
Автоматика і 
телемеханіка, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

019284, 
виданий 

01.01.2008

№019284 від 05 
червня 2008 року.
П.п. 2. 1. Войцицький 
А.П. Аналіз причин 
погіршення якості 
показників 
електроенергії, які 
характеризують 
форму напруги. / 
Войцицький А.П., 
Колос Ю.О.  // Вісник 
ЖНАЕУ. – 2016. – № 
1, т. 1. – С. 264 – 270.
2. Войцицький А.П., 
Впровадження 
інноваційних методик 
діагностики знань при 
підготовці фахівців 
інженерного 
профілю/ 
Войцицький А.П., 
Нездвецька І.В.  // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. – 2017. 
– № 1(87) . – С. 49–54.
3. Войцицький А.П. 
Покращення 
електромагнітної 
сумісності 
напівпровідникових 
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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

ПР 14. 
Відтворювати 
деталі машин у 
графічному вигляді 
згідно з вимогами 
системи 
конструкторської 
документації. 
Застосовувати 
вимірювальний 
інструмент для 
визначення 
параметрів 
деталей машин.

Матеріалознавство і 
ТКМ

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



завдань).

Нарисна геометрія, 
інженерна графіка та 
САПР

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист курсової 
роботи; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Механіка матеріалів 
та конструкцій

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Деталі машин та 
підіймально-
транспортні машини

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист курсового 
проєкту; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Слюсарна справа 
(навчальна практика)

МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 

ФО 05 – захист звіту з 
практики.



(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи;
ФО 08 – презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень. 

ПР 15. Визначати 
показники якості 
технологічних 
процесів, машин та 
обладнання і 
вибирати методи 
їх визначення 
згідно з 
нормативною 
документацією.

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи;
ФО 08 – презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Ремонт машин та 
обладнання

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист курсового 
проєкту.

Охорона праці МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Технічний сервіс в 
АПК

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПР 16. Розуміти 
принцип дії машин 
та систем, теплові 
режими машин та 
обладнання 
аграрного 
виробництва. 
Визначати 
параметри 
режимів роботи 
гідравлічних 
систем та 
теплоенергетични
х установок 
сільськогосподарськ
ого призначення.

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи;
ФО 08 – презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень. 

Трактори і автомобілі 
(навчальна практика)

МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Трактори і автомобілі МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні);
ФО 08 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.



самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Гідравліка і 
теплотехніка

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Паливо-мастильні та 
інші експлуатаційні 
матеріали

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 02 – залік; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Хімія МН 01 – словесний метод ФО 01 – екзамен; 



(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

ПР 17. Вибирати 
та застосовувати 
механізовані 
технології 
відповідно до 
агрокліматичних 
умов та 
обґрунтовувати 
технології за 
економічними та 
якісними 
критеріями.

Виробнича практика МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Трактори і автомобілі 
(навчальна практика)

МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Експлуатація машин 
та обладнання в 
рослинництві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Трактори і автомобілі МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 



метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПР 18. 
Застосовувати 
закони 
електротехніки 
для пояснення 
будови і принципу 
дії електричних 
машин. Визначати 
параметри 
електроприводу 
машин і 
обладнання 
сільськогосподарськ
ого призначення. 
Вибирати і 
використовувати 
системи 
автоматизації та 
контролю 
технологічних 
процесів в 
аграрному 
виробництві.

Електричні та 
автоматичні системи і 
комплекси аграрного 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

ПР 21. Визначати 
склад та обсяги 
механізованих 
робіт, потребу в 
пально-
мастильних 
матеріалах та 
запасних частинах.      

Паливо-мастильні та 
інші експлуатаційні 
матеріали

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 02 – залік; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПР 20. Оцінювати 
роботу машин і 
засобів механізації 
аграрного 
виробництва за 
критеріями 
екологічності та 
ефективності 
природокористува
ння. Розробляти 
заходи зі зниження 

Охорона праці МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



негативного 
впливу 
сільськогосподарськ
ої техніки на 
екосистему.

літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Безпека 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 02 – залік; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

ПР 13. Описувати 
будову та 
пояснювати 
принцип дії 
сільськогосподарськ
ої техніки. 
Вибирати робочі 
органи машин 
відповідно до 
ґрунтово-
кліматичних умов 
та особливостей 
сільськогосподарськ
их матеріалів.

Трактори і автомобілі МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист курсового 
проєкту; 
ФО 06 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Сільськогосподарські 
машини

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист курсового 
проєкту; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).



дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Експлуатація машин 
та обладнання в 
рослинництві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Трактори і автомобілі 
(навчальна практика)

МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Сільськогосподарські 
машини (навчальна 
практика)

МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Нарисна геометрія, 
інженерна графіка та 
САПР

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист курсової 
роботи; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з ФО 05 – захист 



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

кваліфікаційної роботи,; 
ФО 08 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень. 

ПР 22. Визначати 
чисельні значення 
показників 
оцінювання стану 
охорони праці в 
галузях сільського 
господарства. 
Розробляти заходи 
з охорони праці і 
безпеки 
життєдіяльності 
відповідно до 
правових вимог 
законодавства.

Охорона праці МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Безпека 
життєдіяльності

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 02 – залік; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

ПР 23. Аналізувати 
ринок продукції та 
сільськогосподарськ
ої техніки. 
Складати бізнес-
плани виробництва 
сільськогосподарськ
ої продукції. 
Виконувати 
економічне 
обґрунтування 
технологічних 
процесів, 
технологій, 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
аграрного 
виробництва. 
Застосовувати 
методи управління 

Економіка та 
організація аграрного 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



проектами 
виробництва 
продукції 
рослинництва та 
тваринництва. 
ПР 24. 
Організовувати 
виробничий процес 
підрозділів з 
технічного 
забезпечення 
агропромислових 
виробництв.

Економіка та 
організація аграрного 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Технічний сервіс в 
АПК

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Виробнича практика МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

ПР 19. 
Застосовувати 
стратегії та 
системи 
відновлення 
працездатності 
тракторів, 
комбайнів, 
автомобілів, 
сільськогосподарськ
их машин та 
обладнання. 
Складати плани-
графіки виконання 
ремонтно-
обслуговуючих 
робіт. Виконувати 
операції 
діагностування, 
технічного 
обслуговування та 
ремонту 
сільськогосподарськ
ої техніки.

Виробнича практика МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Технічний сервіс в 
АПК

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Ремонт машин та 
обладнання

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист курсового 
проєкту.

ПР 11. Виконувати 
експериментальні 
дослідження 
роботи 
сільськогосподарськ
ої техніки в 
конкретних умовах 
використання, 
здійснювати 
патентний пошук.

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи;
ФО 08 – презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень. 

Сільськогосподарські 
машини (навчальна 
практика)

МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Сільськогосподарські 
машини

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист курсової 
роботи; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Теорія механізмів і 
машин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 



метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПР 12. Вибирати 
машини і 
обладнання та 
режими їх роботи у 
механізованих 
технологічних 
процесах 
рослинництва, 
тваринництва, 
первинної обробки 
сільськогосподарськ
ої продукції. 
Проектувати 
технологічні 
процеси та 
обґрунтовувати 
комплекси машин 
для механізованого 
виробництва 
сільськогосподарськ
ої продукції. 
Розробляти 
операційні карти 
для виконання 
механізованих 
технологічних 
процесів. 

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи;
ФО 08 – презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень. 

Машини і обладнання 
для тваринництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Трактори і автомобілі 
(навчальна практика)

МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Машини і обладнання 
для переробки та 
зберігання 
сільськогосподарської 
продукції

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Механізація 
технологічних 
процесів виробництва 
та переробки 
сільськогосподарської 
продукції

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Сільськогосподарські 
машини

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист курсової 
роботи; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Трактори і автомобілі МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист 
кваліфікаційної та курсової 
роботи, звіту з практики; 
ФО 06 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).



виконання індивідуальних 
завдань).

Сільськогосподарські 
машини (навчальна 
практика)

МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

ПР 10. 
Демонструвати 
повагу до етичних 
принципів, своєю 
поведінкою 
впроваджувати 
етичні норми 
взаємовідносин в 
колективі, які 
сприяють 
досягненню 
виробничої мети. 
Проявляти 
самостійність і 
відповідальність у 
роботі.

Вступ до спеціальності 
(навчальна практика) 

МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Охорона праці МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Філософія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль.

Фізичне виховання МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 

ФО 02 – залік.



самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Історія та культура 
України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Вступ до спеціальності 
з основами 
професійної етики

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

ПР 09. Виявляти, 
узагальнювати та 
вирішувати 
проблеми, що 
виникають у 
процесі професійної 
діяльності, та 
формувати у 
майбутнього 
фахівця почуття 
відповідальності за 
виконувану 
роботу.

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи;
ФО 08 – презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень. 

Виробнича практика МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Слюсарна справа 
(навчальна практика)

МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 

ФО 05 – захист звіту з 
практики.



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Охорона праці МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Філософія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль 

Електротехніка та 
електроніка

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Вища математика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 02 – залік; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).



самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ПР 08. Оцінювати 
та 
аргументувати 
значимість 
отриманих 
результатів 
випробувань 
сільськогосподарськ
ої техніки.

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи;
ФО 08 – презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень. 

Механізація 
технологічних 
процесів виробництва 
та переробки 
сільськогосподарської 
продукції

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Теорія механізмів і 
машин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Механіка матеріалів 
та конструкцій

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).



МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Теоретична механіка МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Фізика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 02 – залік; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота)

Вища математика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 02 – залік; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПР 07. 
Розв’язувати 

Вища математика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 02 – залік; 



складні інженерно-
технічні задачі, 
пов’язані з 
функціонуванням 
сільськогосподарськ
ої техніки та 
технологічними 
процесами 
виробництва, 
зберігання, обробки 
та 
транспортування 
сільськогосподарськ
ої продукції.

тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Фізика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 02 – залік; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Теоретична механіка МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Гідравліка і 
теплотехніка

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).



складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи;
ФО 08 – презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень. 

Експлуатація машин 
та обладнання в 
рослинництві

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Електричні та 
автоматичні системи і 
комплекси аграрного 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Машини і обладнання 
для переробки та 
зберігання 
сільськогосподарської 
продукції

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Машини і обладнання 
для тваринництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Механізація 
технологічних 
процесів виробництва 
та переробки 
сільськогосподарської 
продукції

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Деталі машин та 
підіймально-
транспортні машини

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 05 – захист курсової 
роботи; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Матеріалознавство і 
ТКМ

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 



тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Теорія механізмів і 
машин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Механіка матеріалів 
та конструкцій

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПР 06. 
Формулювати нові 
ідеї та концепції 
розвитку 
агропромислового 
виробництва.

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 

ФО 05 – захист 
кваліфікаційної роботи;
ФО 08 – презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень. 



завдань).

Технічний сервіс в 
АПК

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Економіка та 
організація аграрного 
виробництва

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Філософія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль.

Вступ до спеціальності 
з основами 
професійної етики

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



ПР 05. Знати роль і 
місце агроінженерії 
в 
агропромисловому 
виробництві.

Вступ до спеціальності 
(навчальна практика) 

МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 05 – захист звіту з 
практики.

Вступ до спеціальності 
з основами 
професійної етики

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

ПР 04. Знати 
основні історичні 
етапи розвитку 
предметної 
області.

Вступ до спеціальності 
з основами 
професійної етики

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Історія та культура 
України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); 
МН 06 – самостійна робота 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ПР 03. 
Усвідомлювати 
цінність захисту 
незалежності, 
територіальної 
цілісності та 
демократичного 
устрою України.

Правознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 02 – залік; 
ФО 03 – усний контроль.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Історія та культура 
України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

ПР 02. 
Застосовувати 
міжнародні та 
національні 
стандарти і 
практики в 
професійній 
діяльності.

Взаємозамінність, 
стандартизація та 
технічні вимірювання

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота); 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).



літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Правознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 02 – залік; 
ФО 03 – усний контроль.

Охорона праці МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

ПР 01. Володіти 
гуманітарними, 
природничо-
науковими та 
професійними 
знаннями; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання у 
професійній 
діяльності.

Охорона праці МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Технічний сервіс в 
АПК

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Електротехніка та 
електроніка

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Філософія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо);
 МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль.

Фізика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 02 – залік; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Ділова іноземна мова МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 02 – залік; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Хімія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); МН 06 – 
самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).



засоби навчання); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Історія та культура 
України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); МН 02 – практичний 
метод (лабораторні та 
практичні заняття); 
МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 05 – відеометод (новітні 
інформаційні технології, 
дистанційні та 
мультимедійні комп'ютерні 
засоби навчання); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

ФО 01 – екзамен; 
ФО 04 – письмовий 
контроль та/або 
комп’ютерний тестовий 
контроль (модульна 
контрольна робота).

 


