
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 22679 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

 
 

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 22679

Назва ОП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної 
екології

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

Факультети інженерії та енергетики; права, публічного управління та 
національної безпеки; обліку та фінансів; економіки та менеджменту

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 48499

ПІБ гаранта ОП Ярош Ярослав Дмитрович

Посада гаранта ОП декан

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

yaroslav.yarosh@polissiauniver.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-796-24-49

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
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 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Реалізація  ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» передбачає її щорічний перегляд.
Остання редакція освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була 
затверджена рішенням Вченої ради Поліського національного університету від 26.05.2021 р. (протокол № 12). 
Підготовка магістрів здійснюється на кафедрі електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології 
факультету інженерії та енергетики. Кафедра має потужну матеріально-технічну базу, її дослідні лабораторії, 
загальною площею 456 кв. м, оснащені різноманітним обладнанням, засобами автоматизації, відповідною 
комп’ютерною технікою тощо.
Освітньо-професійна програма містить обсяг кредитів, необхідний для здобуття ОС «Магістр»; 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 2021 - 2022 12 6 6 0 0

2 курс 2020 - 2021 26 14 12 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 23130 Елекетроенергетика, електротехніка та електромеханіка

другий (магістерський) рівень 22679 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

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

36711 16252

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0
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Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Електроенергетика, 
електротехніка та 

електромеханіка магістри 
2021.pdf

ZMOBnw+iADnTgpTnnKcqK9XaPUMmdbtG16NB5fngP
8c=

Навчальний план за ОП Навчальний 
план_141_маг_денна_2021.pdf

5uCZ3PL2U832ni1DQSuabMnoWk2BXs0Pm9q50CiXMr
k=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ.pdf 5gVcknDCfogmOz/4toH9fLATC42ZMa6ghDhs/7pt5I8=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» полягають у 
підготовці кваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця в галузі електричної інженерії, здатного вирішувати 
складні задачі і проблеми з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, проєктувати, експлуатувати, 
впроваджувати сучасні технології, забезпечувати безпечну енергоефективну експлуатацію енергообладнання, 
проводити наукові дослідження та здійснювати викладацьку діяльність.
Унікальність ОПП полягає в урахуванні специфіки майбутньої професійної (виробничої) діяльності, що виражається 
в поєднанні знань, вмінь і навичок з виробничо-технічної, організаційної, експлуатаційної і проєктної діяльності в 
галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; впроваджуючи сучасні системи електропостачання 
промислових підприємств і об’єктів; біоенергетичних систем, поновлювальних джерел енергії та системи 
енергозбереження і моніторингу.

 

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

Цілі освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відповідають місії 
Поліського національного університету, задекларованій у Стратегії розвитку університету до 2025 року 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/стратегія%20до%202025.pdf, що полягає у підготовці 
професійної еліти та формуванні експертної екосистеми для сталого регіонального розвитку на основі наступних 
цінностей: професіоналізм, відкритість та прозорість, свобода думки та дії, креативність, інноваційність, 
проактивність, партнерство та традиції.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

В основі представленої ОП лежить студентоцентрована концепція, яка знаходить  прояв  в орієнтації навчального 
процесу на реалізацію потреб та інтересів замовника освітніх послуг. Здобувачі мають необмежені можливості 
долучатись до формування та обговорення загальних та професійних програмних компетенцій, розробки програм, 
визначення переліку вибіркових дисциплін, баз переддипломної практики, форм організації навчального процесу. 
На стадії формулювання цілей ОП та програмних результатів навчання інтереси здобувачів враховані через 
сформовані інституційні структури університету. Зокрема відповідно до Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти в університеті [http://surl.li/ocmw] навчальний план обговорюється на вченій раді 
факультету і затверджується на Вченій раді університету, до якої входять представники студентського 
самоврядування. Протягом періоду навчання інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти на постійній основі 
враховуються при формуванні їх індивідуальної освітньої траєкторії, яка визначає зміст і послідовність вивчення 
дисциплін обов’язкової і вибіркової компонент. Гарант освітньої програми та викладачі проявляють ініціативу в 
організації особистих зустрічей зі здобувачами освітніх послуг та випускниками, в проведенні анонімних опитувань 
та інших форм комунікації. Зокрема під час розробки даної ОП було враховано пропозиції і візія випускників з 
урахуванням їх досвіду на регіональному ринку праці в частині акценту на вивчення іноземної мови рівня В2.

- роботодавці

Інтереси та пропозиції роботодавців при формуванні цілей, ключових компетентностей та результатів навчання 
освітньої програми враховувались шляхом їх залучення до обговорення ОП під час спільних професійних заходів, 
зустрічей здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників з роботодавцями.
Зокрема за результатами консультацій з ТОВ «Санрайз Енергетика» в ОП враховано інноваційні напрями розвитку 
електронергетичної галузі в напрямі вивчення теорії і практики застосування відновлюваних джерел електроенергії. 
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Представники Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Житомирській області (м. 
Житомир) наголосили на необхідності викладання в ОП дисциплін, пов’язаних з безпекою праці та мінімізацією 
впливу на довкілля в галузі. Зважаючи на пропозиції установи до навчального плану було внесено дисципліну 
«Безпека праці в енергоустановках та цивільний захист». За пропозицією АТ «Житомиробленерго» в ОК 12 більше 
уваги було приділено практиці технічного обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматики. За 
рекомендаціями представників ITM Industry Group та компанії «KUHN-Ukraine» до ОП введено дисципліну 
«Проєктування систем електрифікації, автоматизації та електропостачання».

- академічна спільнота

З метою врахування пропозицій академічної спільноти щодо формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП, представники проєктної групи звертались за консультаціями до Науково-інноваційного інституту 
інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності Поліського університету та його партнерів НУБІП 
України, ІВЕ НАН України, Біоенергетичної асоціації України, ННЦ «ІМЕСГ» та ін., завдяки чому в ОП введено 
дисципліну «Біоенергетичні системи».
Обговорення цілей і програмних результатів ОП активно здійснювалось на Міжнародній науково-практичній 
конференції «Біоенергетичні системи: [http://repository.vsau.org/getfile.php/25134.pdf] за участі представників 
Університету Вітовта Великого (Литва), Національного аграрного дослідницько-інноваційного центру інституту 
агроінженерії (Угорщина), Дослідницького інституту агроінженерії (Чеська республіка), ІВЕ НАН України, 
Біоенергетичної асоціації України, Державного університету штату Пенсільванія (США), а також під час конференції 
«Наукові читання» [http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-konferentsiji/materiali-konferentsij]. Крім того, при 
формулюванні цілей та програмних результатів ОП проводилися консультації із представниками НДУ: Інституту 
ІМЕСГ НААН України, ІСГ Полісся НААН України та Інституту технічної теплофізики НАН України. Завдяки 
широкій співпраці з академічною спільнотою було суттєво розширено вибіркові компоненти програми, 
урізноманітнено активність як викладачів так і здобувачів, посилено використання інноваційних методів освітнього 
процесу.

- інші стейкхолдери

Розробка ОП здійснювалась з врахуванням експертної думки консультантів Німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) за підтримки якого Поліський національний університет з квітня 2019 року став учасником 
Проєкту з підготовки енергоаудиторів та приєднався до Програми з підготовки фахівців з проведення енергоаудиту. 
Крім того ОП отримала оцінку експертів Агентства ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО), з якими 
співпрацювали представники групи забезпечення під час участі в проєкті «Підвищення енергоефективності та 
стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) 
України».
Також при визначенні цілей, компетенцій та програмних результатів ОП була врахована думка представників 
органів влади та місцевого самоврядування, зокрема Управління житлово-комунального господарства, 
енергетичного менеджменту та енергозбереження Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної 
державної адміністрації та експертів Департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради, долучених 
до розробки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира.

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

Відповідність цілей та програмних результатів навчання ОПП  тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці 
підкреслюється моніторингом кон’юнктури зазначеного ринку в Україні та світі на постійній основі. Згідно з 
завданнями Енергетичної стратегії України на період до 2035 року [https://ips.ligazakon.net/document/NT1202] 
існує потреба у фахівцях, здатних забезпечити модернізацію електроенергетичної галузі.
Згідно з даними прогнозу підготовки фахівців технічного спрямування виходячи з цілей сталого соціально-
економічного розвитку України до 2025 року [http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT2018-
HCA.pdf], за період 2007-2015 рр. відбулося зниження прийому студентів за напрямами STEM-освіти в галузі 
енергетики на 28%. Згідно з даними Інституту професійних кваліфікацій станом на 01.08.2021 затребуваними 
професійними є електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрик дільниці та 
електрогазозварник [http://www.futureskills.org.ua/ua/news/84], що є свідченням існування попиту на відповідних 
фахівців.
Описані тенденції враховано в частині змістовного наповнення ОП з метою створення умов для конкурентних 
переваг випускників ОП на ринку праці – визначення метою програми формування фахівця, здатного вирішувати 
комплексні задачі в галузі електричної інженерії; імплементація ОК спрямованих на формування необхідних знань і 
навичок щодо забезпечення енергоефективності у системах транспортування та розподілу, впровадження 
«розумних» енергомереж (Smart Grids) і автоматизованих систем.

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

Значну увагу при роботі над ОП приділено галузевому та регіональному контексту, що узгоджується зі Стратегією 
розвитку Житомирської області на період 2021-2027 рр. 
(https://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2020/01/Strategiya-do-2027-roku.pdf). 
Програмні результати навчання сформульовано з врахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі. Зокрема, із 
врахуванням основних стратегічних регіональних та муніципальних документів (Програма економічного і 
соціального розвитку Житомирської області на 2021 р., Рішення Житомирської міської ради N 1355 від 07.02.2019 р. 
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«Про приєднання до Угоди мерів по клімату та енергії»; Міська цільова програма «Муніципальний енергетичний 
план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 рр.»; Концепція інтегрованого розвитку 
Житомира до 2030 р. та ін.) враховано тенденції зменшення споживання традиційних паливно-енергетичних 
ресурсів населенням та використання сонячної енергії, як відновлюваного джерела електро- та теплопостачання, 
стимулювання населення до енерго- і ресурсозбереження, що знайшло відображення у введенні до ОПП ОК 
«Енергоефективність та енергоавтономні системи». 
ОП враховує потребу в спеціалістах для основних енергокомпаній та підприємств у регіоні: ПрАТ «ЕК 
«Житомиробленерго», «КП «Електричних МЗО «Міськсвітло»», ПАТ «Житомирський комбiнат силiкатних 
виробiв», КП «Житомирводоканал», КП «Житомирське ТТУ», КП «Житомиртеплокомуненерго», Філія 
«Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН», ТОВ «Межирiченський ГЗК.

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 даної ОП група забезпечення орієнтувалась на 
принципи міжнародної ініціативи CDIО, спрямованої на усунення протиріч між теорією і практикою в інженерній 
освіті. Ініційований Массачусетським технологічним інститутом CDIО підхід передбачає посилення практичної 
спрямованості навчання та введення системи проблемного та проєктного навчання. За результатами вивчення 
Стандартів CDIO та «Переліку планових результатів навчання випускників освітніх програм в галузі науки і 
технологій» (CDIO Syllabus) в навчальний план було закладено освітні компоненти для забезпечення усвідомлення 
майбутніми фахівцями важливості і наслідків впливу наукового і технічного прогресу на суспільство. Крім того, в 
навчальному процесі апробовані елементи комплексної технології ідентифікації освітніх потреб студентів та 
відпрацьована послідовність навчальних заходів, спрямованих на задоволення цих потреб. 
Також в ОП враховано досвід аналогічних освітніх програм, що були розроблені ЗВО, які пов’язані з Поліським 
університетом партнерськими угодами: вітчизняних - НУБІП України, ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, Одеської 
академії харчових технологій; та іноземних - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Польща; Закладу 
освіти «Білоруський державний аграрний технічний університет», Республіка Білорусь. За результатами вивчення 
ОП вказаних ЗВО було доповнено перелік вибіркових дисциплін задля посилення у здобувачів спеціальних 
компетентностей, які необхідні в професійній діяльності.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти на момент проведення акредитації відсутній. Наразі існує лише відповідний 
стандарт для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений та введений в дію наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20.06.2019 р. N 867. 

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?

Для забезпечення відповідності програмних результатів навчання ОП «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» вимогам до 7 рівня Національної рамки кваліфікацій (http://surl.li/dame) та другого циклу вищої 
освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти згідно з нормами Закону України «Про вищу 
освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n2) враховувалась система Дублінських 
дескрипторів магістерського рівня та дескриптори НРК, що передбачають спрямування освітніх компонент ОП на 
формування здатності: бути оригінальним у розробленні або застосуванні ідей, часто у контексті досліджень; 
розв'язувати проблеми у нових або незнайомих ситуаціях (оточеннях) в широких (або міждисциплінарних) 
контекстах;  інтегрувати знання та справлятися зі складними питаннями, формулювати судження на основі 
неповних даних; доводити свої рішення, базові знання та їх обґрунтування (в обмеженому розрізі) до аудиторій 
фахівців і нефахівців (у формі монологу); розвинуті уміння, що потребуються для навчання, яке є самокерованим чи 
автономним.
З метою забезпечення кореляції компетентностей, визначених в освітній програмі, з класифікацією 
компетентностей 7-го рівня Національної рамки кваліфікацій у процесі розроблення освітньої програми 
використовувалась Матриця відповідності компетентностей та дескрипторів Національної рамки кваліфікацій, що 
є інформаційним додатком до освітньої програми. З метою співвіднесення програмних результатів навчання та 
компетентностей, зазначених в освітній програмі, у процесі її розроблення використовувалась матриця 
відповідності визначених результатів навчання та компетентностей компонентам освітньої програми, що є 
інформаційними додатками до ОП.
Аналіз змісту ОП вказує на відповідність програмних результатів (ПРН) навчання вимогам НРК в аспектах 
рекомендацій до:
-знань – ПРН 07, ПРН 14, ПРН 12;
-умінь/навичок – ПРН 04, ПРН 05, ПРН 06, ПРН 08, ПРН 09, ПРН 10, ПРН 13, ПРН 15;
-комунікацій – ПРН 03;
-відповідальності і автономії – ПРН 01, ПРН 02, ПРН 11, ПРН 16, ПРН 17. 

2. Структура та зміст освітньої програми
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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

66

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

24

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

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
галузі знань 14 «Електрична інженерія», оскільки об’єктами вивчення ОП є енергетичні системи, 
електроенергетичне устаткування, об’єкти електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, інноваційні 
технології та енергоефективність; цілями навчання ОП – є підготовка фахівців здатних вирішувати комплексні 
задачі в галузі електроенергетики, електротехніки і електромеханіки та проводити наукові дослідження з 
подальшим впровадженням отриманих результатів.
Структура ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» містить 13 обов’язкових компонент (з них 6 
дисциплін загальної підготовки і 7 професійної підготовки). Серед обов’язкових компонент теоретичний зміст 
предметної області заявленої спеціальності розкривається у ОК «Біоенергетичні системи», «Енергоефективність та 
енергоавтономні системи», «Принципи будови електричних мереж і систем в електроенергетиці та електромагнітна 
сумісність», «Безпека праці в енергоустановках та цивільний захист», які забезпечують опанування 
фундаментальних знань щодо понять, концепцій, теорій, принципів та закономірностей, які є основою для розробки 
перспективних та безпечних технологій, систем, машин і засобів в галузі електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки. Інноваційну компоненту ОП формують ОК «Кібербезпека в енергосистемах» та «Інтелектуальна 
власність». Комунікаційна компонента ОП представлена ОК «Фахова іноземна мова (рівень В2)». Набуття 
навчально-пізнавальних компетенцій та компетенції особистого самовдосконалення реалізується за допомогою ОК 
«Методологія та організація наукових досліджень», «Методи аналізу та синтезу енергетичних систем», 
«Математичне забезпечення магістерських програм». Функціональну (професійну) компетентність формує ОК 
«Проєктування систем електрифікації, автоматизації та електропостачання», «Моделювання електротехнічних 
пристроїв і процесів», «Технічне обслуговування та ремонт енергообладнання та засобів автоматики». Набуття 
магістрами інтегральної програмної компетентності додатково забезпечується 6-ма вибірковими освітніми 
компонентами. В ОП передбачено комплексний підхід до здійснення діяльності у сфері електричної інженерії, який 
реалізується через навчання та практичну підготовку (переддипломну практику). 
Компоненти ОП передбачають використання під час аудиторного та самостійного вивчення:
- інструментів та обладнання - засобів, пристроїв, систем, технологій електромеханічного автоматизованого 
керування та проєктування електроустановок, моніторингу та відновлення працездатності електрообладнання;
- методів, методик та технологій ОП -  методів аналізу та синтезу, порівняння, моделювання комплексів і систем 
електрифікації, автоматизації та електропостачання із використанням спеціалізованого лабораторного та іншого 
навчального обладнання.
Усі  освітні компоненти, що включені до ОП у сукупності дозволяють досягти програмних результатів навчання.

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу [https://cutt.ly/Lf1uH8a] та Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми 
[https://cutt.ly/UlJ9Rdx]. Формування індивідуальної траєкторії відбувається при максимальному сприянні та 
систематичному консультуванні здобувачів науково-викладацьким персоналом, при виборі пріоритетів студентської 
навчальної та наукової роботи, при виборі баз практики та напрямів неформальної освіти, що є основою для 
створення індивідуального навчального плану здобувача. Враховуються побажання здобувачів при формуванні тем 
випускових кваліфікаційних робіт (Положення про кваліфікаційні роботи [http://surl.li/ocuz]). Здобувачі вищої 
освіти мають право навчатися за індивідуальним графіком, який формується на основі поданої заяви та наказу 
ректора. Заохочується академічна мобільність, що передбачено Положенням про порядок реалізації права на 
академічну мобільність учасників освітнього процесу [http://surl.li/ooez].

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

Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми [https://cutt.ly/UlJ9Rdx] вибіркові 
компоненти становлять не менше 25% загального обсягу ОП. Розробка та оновлення переліку вибіркових дисциплін 
здійснюється робочою групою з урахуванням пропозицій гаранта ОП та провідних науковців університету, 
рекомендацій стейкхолдерів, вибору здобувачів вищої освіти відповідно до концепції підготовки фахівців з метою 
задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх конкурентоспроможності на ринку праці та 
ефективного використання можливостей університету.
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Для інформування здобувачів каталог вибіркових компонент ОП «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» рекомендованих для вивчення в наступному році та експлікації дисциплін розміщуються на сайті 
університету в наступні терміни: квітень – дисципліни непарного семестру, жовтень – дисципліни парного семестру. 
Якісному формуванню індивідуальної траєкторії здобувача сприяє дорадча діяльність гаранта та викладачів групи 
забезпечення, спрямована на те, щоб продемонструвати переваги запропонованих в ОП компетентностей та 
програмних результатів навчання, набуття яких є основною передумовою потенційного працевлаштування на місця 
праці, запропонованих роботодавцями.
Вибір дисциплін здобувачем здійснюється шляхом подання заяви на ім’я ректора університету, що 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 ОП та навчального плану, спрямованою на закріплення та 
поглиблення здобувачами вищої освіти отриманого під час навчання теоретичного матеріалу та набуття фахових 
компетентностей, здатних гарантувати випускникам програми працевлаштування на українському та 
міжнародному ринку праці. Порядок здійснення практичної підготовки регламентується Положенням про 
організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти [http://surl.li/addph].
Здобувачі вищої освіти можуть самостійно обирати для себе місце проходження практики, за умови забезпечення 
виконання програми практики та укладання договору. Обговорення програм та баз практик відбувається кафедрою 
спільно зі стейкхолдерами та роботодавцями.  Ключову роль у формуванні змісту практики відіграє співпраця з 
роботодавцями, з якими укладені відповідні договори: Управлінням Державної інспекції енергетичного нагляду 
України у Житомирській області (м. Житомир), ТОВ «МК Титан» (м. Житомир), ТОВ «ДГС-Україна» (м. Житомир), 
ТОВ «Санрайз Енергетика» м. Житомир, АТ «Житомиробленерго» (м. Житомир), ТОВ «Партнер-ВС» (м. Житомир), 
КП «ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ «МІСЬКСВІТЛО» (м. Житомир), ТОВ 
«МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна» (м. Красилів Хмельницької обл.), ННЦ ІМЕСГ 
(Васильківський р-н Київської обл.) та ін. Ефективність практичної підготовки забезпечується постійним 
розширенням баз практик, чому сприяють випускники магістерських програм факультету інженерії та енергетики.

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  ОП «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка». На формування soft skills спрямований зміст ОК «Фахова іноземна мова (рівень 
В2)», імплементація якої дозволяє забезпечити здобувачам освіти можливість вільно вивчати сучасні наукові і 
технічні проблеми з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Набуттю соціальних навичок також 
сприяють активності в рамках інших освітніх компонент ОП: самостійна робота, пошук інформації з різних джерел, 
підготовка рефератів, доповідей (формують здатність навчатися протягом усього життя, критичне мислення); 
робота над проєктами, практичні завдання (забезпечують навички управління часом, уміння формувати власну 
думку та приймати оптимальні рішення); робота в малих групах, тренінги (сприяють формуванню соціального 
інтелекту); дискусії під час семінарів, конференції, захист випускової кваліфікаційної роботи (формують здатність 
усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок). 
Проходження магістрами переддипломної практики сприяє налагодженню співробітництва з колегами, прояву 
лідерських якостей, праці в критичних умовах та системному мисленню. Такі компетенції підвищують 
конкурентоспроможність здобувачів вищої освіти за презентованою ОП на ринку праці. Розвиток програми в 
напряму посилення «м’яких навичок» відбувається на основі застосування інтерактивних форм і методів навчання.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОП орієнтований на набуття компетентностей, які є основою кваліфікацій професій підкласу 2143 
«Професіонали в галузі електротехніки» групи 2143.2 «Інженери-електрики» за Національним класифікатором 
України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) 
[https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text]. 
На цей час професійні стандарти для професій зазначеної групи не розроблені. В ОП придатність до 
працевлаштування визначається за КВЕД 009:2010 із змінами і доповненнями (клас 43.21 «Електромонтажні 
роботи»; клас 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування 
в цих сферах»).

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

Обсяги аудиторної та самостійної роботи знаходяться у співвідношенні, яке відповідає значенню, меті, специфіці та 
змістовному наповненню кожної навчальної дисципліни ОП, але загальний обсяг самостійної роботи витримується 
в межах, визначених Положенням про організацію освітнього процесу в університеті [http://surl.li/adeje], відповідно 
до якого 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 ОК визначається робочою програмою дисципліни, методичними 
матеріалами, завданнями та вказівками викладача, доступ до яких реалізується з використанням електронних 
ресурсів бібліотеки Поліського національного університету [http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/] та платформи Moodle 
[http://moodle.znau.edu.ua/]. 
На факультеті систематично організовуються зустрічі здобувачів та представників деканату і кураторів академічних 
груп з метою з’ясування завантаженості студентів з подальшим обговоренням на засіданнях кафедри. Запобігання 
виникнення проблем із фактичним навантаження здобувачів забезпечується засобами перерозподілу часу в рамках 
навчального плану ОП, а також шляхом оприлюднення графіків консультацій. З розкладом занять можна 
ознайомитися за посиланням: http://rozklad.znau.edu.ua.

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

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти в університеті здійснюється відповідно до Положення про 
порядок організації та проведення дуального навчання [https://cutt.ly/IkYszDa]. Для реалізації цілей представленої 
ОПП 29.01.2021 року підписано договір з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,  а також 5 
серпня 2021 року угоду з компанією ЕНКОН (договів №77-21/29-08 від 05 серпня 2021 р.) та досягнуто 
домовленостей про започаткування спільних програм дуальної освіти з підготовки фахівців в галузі енергетики, 
електротехніки, електромеханіки на базі  навчального центру з автоматизації та роботизації ITM Automation School 
за підтримки компаній PILZ та SIEMENS Україна.
 В 2020-2021 н.р. можливістю навчатися за дуальною освітою скористався здобувач 1-го курсу ОС «Магістр» 
Карбовський Володимир Михайлович (ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», договір №87-
21/29-09 від 29.01.2021 р.). Частину компетентностей Карбовський В.М. набуває на робочому місці (ЗК 04; ЗК 06; ЗК 
08; СК 01; СК 09; СК 10; СК 11; СК  12; СК 14), а саме 60% згідно розробленої програми навчальної та практичної 
підготовки, узгодженої з підприємством. У результаті дуального навчання на підприємстві отримані наступні 
результати навчання: ПРН 01; ПРН 06; ПРН 08; ПРН 09; ПРН 10; ПРН 12.

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

Правила прийому на навчання: 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?

Прийом на навчання та вимоги до вступників, що ураховують особливості ОП здійснюється на основі Правил 
прийому для здобуття вищої освіти в Поліському національному університеті в 2021 році, 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]. 
Прийом на навчання за ОП для здобуття вищої освіти (ступеня магістра) здійснюється особами, які здобули ступінь 
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Університет. 
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.
Крім того ОП забезпечує можливість навчання осіб з особливими освітніми потребами. Зокрема для вступу таких 
осіб на навчання Університет забезпечує відповідні умови для проходження ними вступних іспитів та співбесід.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється Положенням про перезарахування результатів 
навчання розміщеному на офіційному сайті Поліського національного університету [https://cutt.ly/hf19b0c], 
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
[https://cutt.ly/df19CT3], Положенням про організацію освітнього процесу в університеті [https://cutt.ly/mf13eq2].
Алгоритм визнання результатів навчання, які були отримані в інших ЗВО, наступний: здобувач має написати заяву 
на ім’я ректора Університету та подати академічну довідку. Визнання результатів навчання з навчальних дисциплін 
проводиться на підставі співставлення освітніх компонент ОП Поліського університету та освітніх компонент, 
зазначених в академічній довідці. Декан факультету та гарант ОП на основі розгляду поданих документів, 
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приймають рішення про визнання та перезарахування освітніх компонент, що вивчалися здобувачем в іншому ЗВО.

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

Практики застосування вказаних правил на ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 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 здійснюється Положенням про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, затвердженому рішенням Вченої Ради університету та 
розміщеному на офіційному сайті Університету  https://cutt.ly/ixnDvsm.
Процедура застосування вказаних правил на ОП здійснюється наступним чином:
1. Здобувач вищої освіти звертається з відповідною заявою до ректора університету; додатком до заяви є документи, 
що підтверджують компетентності, які отримав здобувач під час навчання; 
2. За результатами розгляду заяви створюється предметна комісія, яка включає гаранта ОП, декана факультету та 
викладача дисципліни, яка дотична до змісту відповідного освітнього заходу та забезпечує аналогічні 
компетентності; 
3. Комісія визначає допустимий обсяг годин, які можуть бути перезараховані в межах ОК; 
4. Предметна комісія приймає рішення про визнання чи невизнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, та доводить його 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 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 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 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітній процес здійснюється за такими формами: 
навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. Викладання в межах окремих 
освітніх компонент здійснюється у вигляді лекцій, що проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами; лабораторних занять, із використанням лабораторного обладнання; практичних занять, із розв’язуванням 
ситуацій; ідвивідуальних занять; консультацій; проходження переддипломної практики; підготовки та захисту 
курсового проєкту та випускної кваліфікаційої роботи. 
Навчальні заняття на ОПП проводяться з можливим поєднання очного та дистанційного форматів викладання ОК 
(на платформі Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/) з використанням програми для організації відео конференцій 
Zoom (у випадку дистанційного формату викладання ОК) під безпосереднім керівництвом викладачів з 
використанням електронних дидактичних демонстраційних матеріалів (мультимедійні презентації, схем тощо) для 
супроводу освітнього процесу.
Самостійна робота проводиться з використанням різних інформаційних джерел в т.ч. друкованих та електронних, 
можливостей мережі Інтернет з наданням відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота 
планується та організовується індивідуально кожним здобувачем із консультацією за необхідністю викладача.

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?

В освітньому процесі студентоцентрований підхід реалізується з впровадження принципів студентоцентричного 
навчання з метою врахування освітніх цінностей та потреб здобувачів вищої освіти.
Студентоцентрований підхід забезпечує відповідність змісту освітніх компонентів та спрямовані на досягнення 
найкращих результатів навчання. Так у робочих програмах освітніх компонентів НПП наводять орієнтовані 
переліки тем індивідуальних робіт, завдань за самостійно обраною тематикою, надають можливість обрати тему 
курсового проєкту та кваліфікаційної роботи. Також здобувачі мають можливість вільного вибору вибіркових 
компонентів, які формуються відповідно до Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у 
ЖНАЕУ  [https://cutt.ly/UlJ9Rdx].
Для визначення рівня задоволеності методами навчання та ставлення було проведене опитування щодо якості 
освітньо-професійної програми підготовки магістрів за ОПП ««Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»» (протокол №7 від 19 березня 2021 р.). За результатами опитування було встановлено: повне 
задоволення методами навчання викладання складало на рівні 82,4%, часткове – на рівні 5,9%; повне задоволення 
переліком фахових дисциплін ОПП– на рівні 82,4%, та часткове – на рівні 17,6%; повне задоволення вибірковими 
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компонентами ОПП на рівні 88,2%, та часткове – на рівні 5,9%.

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

У Поліському національному університеті відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ 
[https://cutt.ly/2kPHIhp],  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.
НПП надається можливість самостійно наповнювати та коригувати зміст ОК, вносити зміни в робочі програми, 
використовувати методи навчання для ефективного засвоєння знань, проводити заняття із застосуванням новітніх 
технологій, обирати теми для самостійного вивчення. 
Академічна свобода здобувачів реалізуться шляхом надання їм права вільно обирати форму, методи і способи 
навчання, теми курсових проектів, індивідуальних завданнь, наукових досліджень та кваліфікаційних робіт, бази 
проходження переддипломної практики та академічну мобільність (у т.ч. закордонну). Одним із прикладів є 
підготовка спільних публікацій з окремими здобувачами на запропоновану тематику, яка викликає науковий та 
практичний інтерес та висвітлюється в щорічних збірниках матеріалів доповідей. Так на факультеті інженерії та 
енергетики щорічно проводяться 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 *

Відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін (затвердженим Вченою 
радою університету протокол № 3 від «24» жовтня 2018 р.) у Поліському національному університеті інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих ОК, 
міститься у робочих програмах навчальних дисциплін в силабусах обов’язкових та анотаціях (експлікаціях) 
вибіркових освітніх компонентів. Інформація надається викладачем шляхом усного повідомлення на початку 
вивчення кожного ОК, а також вільного доступу через електронний ресурс – у навчальному середовищі Moodle 
[http://moodle.znau.edu.ua]. 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

Дослідницька діяльність здобувачів на кафедрі та в Університеті в цілому регламентується проєктом Положення про 
наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Поліського національного університету 
https://cutt.ly/aWOfjIL
Здобувачі вищої освіти мають змогу публікувати результати своїх досліджень у фаховому виданні університету 
«Наукові горизонти». 
Студенти беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня на яких виступають із 
доповідями щодо досліджень за напрямком ОП, наприклад, Міжнародній науково-практичній конференції 
«Біоенергетичні системи» (27-28 травня 2021 р.), «Комп’ютерні технології та сучасна інженерія-2021» (3-4 червня 
2021 р. м. Житомир) та науково-практична конференція НПП, докторантів, аспірантів та молодих вчених 
факультету інженерії та енергетики «Наукові читання» (26 жовтня 2020 р.).
На кафедрі створено та функціонує студентський науковий гурток «Електротехнології» члени якого систематично 
беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт, наприклад, 27 квітня 2018 року 
в ННІ ЕКТ ЖНТУСГ ім. Петра Василенка відбувся четвертий всеукраїнський конкурс професійної майстерності 
“Електромонтажник – 2018”, за результатами якого студент Поєжан Микола посів ІІ місце. 
16-18 травня 2018 р. у ЛНАУ відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів аграрних вищих 
навчальних закладів з напрямку «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» студент Нанівський Тарас посів 3 
місце.
З 15.05.2019 р. по 18.05.2019 р. на базі ЛНАУ проходив ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіадах, зі 
спеціальності: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» студенти Поєжан Микола, Загородній 
Дмитро та Семеній Роман були нагороджені грамотами за активну участь, а також дипломом за ІІІ командне місце. 
На факультеті інженерії та енергетики 15.01.2021 проводився І етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
«Енергетика та електротехнічні системи в АПК», переможцем якої став Васьківський Олег.
18.01.2021 року на факультеті відбулася онлайн науково-практична конференція  І туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт для студентів зі спеціальностей: 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», переможцями якої стали: Вигівський А. В., Колотило М. В., Чичилюк Д. С., Прищепчук Г. О. та 
Гасюк І. О. 
На базі ХНАДУ 20.04.2021 р. проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом 
«Автомобільна електроніка». Студент Вигівський Анатолій представив наукову роботу на тему: «Аналіз впливу 
автобусних кондиціонерів на довкілля та шляхи зменшення його техногенного впливу», його відзначено дипломом 
ІІІ ступеня. 
Дослідження здобувачами виконується переважно самостійно під керівництвом провідних НПП факультету 
інженерії та енергетики, результати яких оформлюються відповідним чином та знаходять своє відображення у 
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спільних публікаціях з керівником.

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

Викладачі систематично оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі власних наукових досліджень та 
практичного досвіду, що знаходить своє відображення у внесенні коригувань до навчально-методичних комплексів 
дисциплін з попереднім обговоренням на засіданнях кафедр та затвердженням в установленому порядку. 
Ознайомлення викладачів з новітними науковими трендами та провідними інноваційними практиками у галузі 
електричної інженерії та енергетики відбувається в результаті підвищення кваліфікації, закордонних стажувань, 
участі у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, при виконанні держбюджетних тем тощо.
Наприклад, за результатами робочих зустрічей викладача ОПП д.е.н. Литвинчук І.Л. в Європейському патентному 
відомстві (Мюнхен, Німеччина), Інституті інновацій та конкуренції ім. Макса-Планка (Мюнхен, Німеччина), 
Німецькій асоціації авторських прав (Берлін, Німеччина), Департаменті інтелектуальної власності та медіа 
Міністерства культури та національної спадщини (Варшава Польща), організованих в рамках міжнародного 
стажування від Інституту європейської політики (Берлін, Німеччина), робоча програма дисціпліни «Інтелектуальна 
власність» доповнилась європейськими практиками патентних досліджень.
За результатами виконання ініціативної теми «Обґрунтування параметрів і процесу роботи газогенераторного 
енергомодуля, адаптованого до сировини рослинного походження» (номер державної реєстрації ‒ 0116U008732), 
співвиконавцем якої був гарант ОП, професор Ярош Я.Д.,  внесено зміни у робочу програму навчальної дисципліни 
"Біоенергетичні системи". Результати досліджень за проєктом ЮНІДО та ГЕФ «Підвищення енергоефективності та 
стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) 
України», були використані під час модернізації дисципліни «Енергоефективність та енергоавтономні системи».
Оновлення змісту освітніх компонент зумовлене також покращенням і оновленням матеріально-технічної бази, 
пошуком партнерів для постійного удосконалення організації освітнього процесу. Для прикладу методичні 
рекомендації для практичної роботи в рамках дисципліни «Проєктування систем електрифікації, автоматизації та 
електропостачання» були зкориговані за пропозиціями представників ITM Industry Group та компанії «KUHN-
Ukraine» з метою узгодження практичного модуля освітнього процесу із потребами конкретних виробництв. 

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

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО регламентується Стратегією інтернаціоналізації університету на 2019-2029 рр. 
[https://cutt.ly/2WOgaxR].
Співробітництво із зарубіжними партнерами реалізується через академічну мобільність, участь викладачів і 
студентів у міжнародних конференціях, семінарах, написання та публікування результатів досліджень, реалізацію 
спільних освітніх програм та міжнародних грантів. Поліський національний університет уклав понад 50 угод про 
співробітництво із закордонними освітньо-науковими установами http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/pro-
mizhnarodnu-spivpratsiu. Напрямками діяльності є також забезпечення активної участі університету в міжнародних 
освітніх та наукових програмах і проєктах (Erasmus, Horizon 2020, Fulbright, DAAD та інших). Інтернаціоналізації 
діяльності ЗВО сприяє також створений на базі університету Інформаційний центр Європейського Союзу в 
Житомирській області.
Зокрема викладачі ОПП беруть участь у міжнародних проєктах та програмах та регулярно проходять міжнародні 
стажування.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

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

Контрольні заходи у межах ОК ОПП 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 включають вхідний, поточний, модульний (рубіжний), 
підсумковий та відстрочений контроль.
Усі форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОПП забезпечують перевірку розуміння 
здобувачами вищої освіти програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, 
здатності використання для вирішення практичних задач та передбачають перевірку готовності вирішувати типові 
професійні завдання й дозволяють діагностувати рівень підготовки здобувачів та їх компетентності з навчальної 
дисципліни.
Зокрема, вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки 
студентів з дисциплін, які забезпечують цей курс. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 
лабораторних та семінарських занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовленості 
студентів до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю і система оцінювання рівня 
знань визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. Модульний (рубіжний) контроль здійснюється 
після вивчення студентами логічно завершеної частини програми навчальної дисципліни. Форма його проведення і 
система оцінювання рівня знань визначаються робочою програмою ОК. Підсумковий контроль проводиться з метою 
оцінки результатів навчання на окремих завершених етапах навчання. Підсумковий контроль включає семестровий 
контроль та атестацію здобувачів.
Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, лабораторних, практичних та 
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інших видів занять і оцінюється сумою набраних здобувачами вищої освіти балів. Максимальна сума набраних балів 
становить 60. Поточний контроль з відповідної ОК ОП здійснюється за наступними формами: письмове та усне 
опитування на заняттях; активне виконання лабораторних робіт, захист звітів; написання модульних контрольних 
робіт, виконання самостійної роботи; експрес-опитування. Оцінювання знань під час занять проводиться за 
накопичувальною системою, за критеріями розуміння, ступеню засвоєння матеріалу навчальної дисципліни; 
ознайомлення з рекомендованою літературою; вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 
ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  
логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати 
свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки;  арифметична правильність виконання 
завдань.

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

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].
Робочі програми і силабуси навчальних дисциплін, які обговорюються на засіданні кафедри, затверджуються в 
установленому порядку та оприлюднюються на освітньому порталі університету (Moodle). 
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за національною шкалою, 100-бальною шкалою і 
шкалою ECTS. Максимальна кількість балів під час вивчення дисципліни становить 100.

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

Інформація щодо форм контрольних заходів та критерії їх оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти на 
початку вивчення навчальної дисципліни, а також у силабусах ОК, які розміщені у вільному доступі на освітньому 
порталі університету (Moodle) 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].

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для другого 
(магістерського) рівня був предметом обговорення у МОН України в 2016 р., проте офіційно не затверджений.
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, у якій здобувач вищої освіти розв’язує 
складне спеціалізоване завдання або практичну проблему з електроенергетики, електротехніки та/або 
електромеханіки. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти перевіряються на виявлення академічного плагіату 
відповідно до «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» 
[https://cutt.ly/exYC67r].
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, пропозицій стейкхолдерів та здобувачів освітнього ступеня тощо. 
Вимоги до змісту і структури кваліфікаційних робіт, їх оформлення та порядок захисту визначено в «Положенні про 
кваліфікаційні роботи ЖНАЕУ» [https://cutt.ly/JxbAKyl].

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

Процедура проведення контрольних заходів в Поліському національному університеті регламентується наступними 
документами: «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» [https://cutt.ly/2kPHIhp]; «Положення 
про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в університеті [https://cutt.ly/gxYFoyk]; «Положення про 
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ» [https://cutt.ly/ZxYFYuD]; «Положення 
про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів» [https://cutt.ly/WxYFBYT].
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].
Форми та система оцінювання різних видів контролю знань під час навчання описані в силабусах та робочих 
програмах навчальних дисциплін.

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 забезпечується системою оцінювання здобувачів, відповідно до «Положення про 
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» [https://cutt.ly/gxYFoyk], «Положення про 
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» [https://cutt.ly/2kPHIhp], «Положення про порядок створення та 
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організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ» [https://cutt.ly/ZxYFYuD], «Положення про оскарження 
результатів підсумкового контролю знань студентів» [https://cutt.ly/WxYFBYT] 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/], а також створення екзаменаційних комісій з НПП 
для захисту курсових проєктів, звітів переддипломної практики та атестації здобувачів вищої освіти.
Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів прописана у Положенні про порядок запобігання та 
врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та 
сексуальними домаганнями [https://cutt.ly/SWOjKaV]. 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 кафедри, декан факультету. 
На ОПП прецедентів врегулювання конфлікту інтересів не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу [https://cutt.ly/2kPHIhp], Положенням про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів 
[https://cutt.ly/sWOkbnh]. 
Здобувачам вищої освіти, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати академічну 
заборгованість. 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. Здобувачу вищої освіти, який не виконав програму практики без 
поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. Повторний захист звіту практики 
допускається не більше одного разу. 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 поновитися на навчання в університеті з метою захисту кваліфікаційної 
роботи.
Здобувачі вищої освіти, які не ліквідували академзаборгованість відраховуються з університету. 
Випадків повторного проходження контрольних заходів на ОП не виникало.

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

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів здійснюється відповідно Положення  про 
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії (https://cutt.ly/pgqSB9M) і можливе за умов 
порушення порядку організації і проведення заліків або екзаменів, а також незадоволення результатом оцінювання 
здобувача вищої освіти. 
Здобувач вищої освіти має право подати заяву щодо оскарження процедури проведення або результату 
контрольного заходу з навчальної дисципліни (апеляцію). для оскарження результатів контрольних заходів 
створюється апеляційна комісія розпорядженням ректора в день процедури проведення або оголошення результату 
контрольного заходу (підсумкового (семестрового) контролю) керівнику факультету (структурного підрозділу), на 
якому навчається здобувач.
Результати апеляції оголошуються здобувачеві відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення 
відповідей). Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.
Серед здобувачів вищої освіти за ОПП  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» випадків 
оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів не було.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в Університеті відображено у Положенні 
про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату [https://cutt.ly/EWOlGe8], Порядку 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], Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти [https://cutt.ly/VWOzsP5],  
Положенні про комісію з питань етики та академічної доброчесності [https://cutt.ly/jWOxr13], Положенні про 
порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань [https://cutt.ly/cWOxhkM], Положенні 
про кваліфікаційні роботи [https://cutt.ly/4WOxmmR], Наказі ректора від 29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню 
систему запобігання та виявлення академічного плагіату» [https://cutt.ly/8WOxKL4], Наказі ректора від 04.12.2020 
р. № 267 «Про створення фахових експертних комісій для перевірки робіт на наявність академічного плагіату» 
[https://cutt.ly/yWOx1is].

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

В якості технологічних рішень та інструментів протидії порушенням академічної доброчесності на ОП 
використовуються офіційні антиплагіатні системи «Unicheck» [https://cutt.ly/KWOcPeq] та «StrikePlagiarism» 
[https://cutt.ly/tWOcJMd]. Крім того звіт про результати перевірки академічного тексту та оформлення рішення, де 
висвітлюється відсоток схожості тексту з джерелами в інтернеті, модифікації тексту (підміна символів, підозріле 
форматування) підлягає експертизі, що здійснюється експертною комісією із висококваліфікованих науково-
педагогічних працівників з відповідної галузі, яка приймає остаточне рішення стосовно допуску для опублікування 
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наукової роботи або захисту кваліфікаційної роботи.

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

ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП різними способами, зокрема, шляхом 
проведення занять, тематичних онлайн-тренінгів та вебінарів з академічної доброчесності для здобувачів вищої 
освіти, відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт та членів експертної комісії з перевірки робіт на наявність 
академічного плагіату; проведення тренінгів щодо академічної доброчесності; інформування про принципи 
академічної доброчесності, сутність якісної підготовки та правильного оформлення наукових, курсових, 
кваліфікаційних та ін. робіт; роз’яснення сутності понять «текстовий збіг» та «академічний плагіат».
Для формування особистісної мотивації та популяризації академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти 
сприяють викладачі, які власним прикладом з дотриманням принципів академічної доброчесності розміщують свої 
наукові роботи у відкритому доступі (Інституційному репозитарії університету [https://cutt.ly/yxbPyhw], Google 
Академія, ORCID тощо).

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

Врегулювання порушень академічної доброчесності відбувається згідно Положення про академічну доброчесність, 
запобігання та виявлення плагіату (https://cutt.ly/exYC67r) та проєкт Положення про порядок перевірки наукових, 
навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату (https://cutt.ly/oxYB32Z). 
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.
З метою забезпечення якості вищої освіти та здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності 
учасниками освітнього процесу в університеті проводиться багаторівнева перехресна перевірка робіт на наявність 
академічного плагіату. Дана перевірка проводиться уповноваженими особами та передбачає поетапне здійснення 
перевірки текстів на наявність академічного плагіату.
У випадку встановлення факту плагіату робота повертається на доопрацювання з обов’язковою повторною 
перевіркою або відбувається її відхилення без права доопрацювання та недопущення до захисту або формулювання 
нового завдання. У випадку виявлення академічного плагіату автор несе відповідальність відповідно до чинного 
законодавства.
Випадків порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти ОП не було.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір науково-педагогічних працівників на вакантні посади здійснюється у відповідності до кадрової 
політики університету та регламентується Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 
посад НПП і укладання з ними контрактів» (https://cutt.ly/TkYYOv6) та Положенням про конкурсну комісію для 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів 
(https://cutt.ly/KkYYK6G).
Для забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів, з точки зору виконання освітньої програми, 
Процедура конкурсного добору є прозорою. Це дозволяє забезпечити відповідність освітнього та професійного рівня 
підготовки викладача для успішної реалізації освітньої програми. Сфера наукових інтересів та інтелектуальний 
рівень визначає відповідність викладача конкретній дисципліні ОП, тому при визначенні кожної конкретної 
дисципліни враховується науково-професійний досвід викладача.
Кандидатури претендентів попередньо розглядають на засіданні кафедри за їх присутності, де обговорюється рівень 
їх професійної кваліфікації. Конкурсній комісії надається витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію 
або не рекомендацію кандидатури на зайняття вакантної посади. Конкурсна комісія перевіряє відповідність 
кандидатів вимогам до посади. На заключному етапі обрання претендентів на вакантні посади відбувається шляхом 
таємного голосування на засіданні вченої ради Університету.

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

До організації та реалізації освітнього процесу Університет, шляхом проведення лекцій, круглих столів, виїзних 
семинарів та зустрічей з керівництвом, екскурсій на підприємство, широко залучає роботодавців. Для цього 
заключено договори про співробітництво, зокрема: АТ «Житомиробленерго» (договір № 911 від 01.09.2021 р.), 
Управлінням Державної інспекції енергетичного нагляду України у Житомирській області (договір №07-02 від 
23.05.2021 р.), ТОВ «САНРАЙЗ ЕНЕРГЕТИКА» (договір № 02-2200 від 03.06.2021 р.), МК «ТИТАН» (договір №01-
02 від 31.05.2021 р.), ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (договір №4600020056 від 
26.10.2021р.),ТОВ «Партнер-ВС» (договір №22-02 від 28.03.2018 р.), ТОВ «ДЖІФЛАЙТ» (договір №01-02 від 
31.05.2021 р.), КП «ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ «МІСЬКСВІТЛО»» (договір №04-20 
від 07.06.2021 р.), ТОВ «ДГС-Україна» (договір №05-20 від 08.06.2021 р.), ТОВ «ЕНКОН» (договір №77-21/29-08 від 
05 серпня 2021 р.), що сприяє посиленню практичної спрямованості ОП.
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Для підготовки здобувачів у сфері енергетики залучаються співробітники наукових та виробничих організацій, 
зокрема: ННЦ «ІМЕСГ» (договір про співпрацю № 11-1 від 20.11.2017 р.), «Інститут відновлювальної енергетики 
НАН України» (угода від 15.05.2019 р.), ПАТ «Житомиробленерго» (договір № 02-02 від 19.10.2017 р.).
Здобувачі, роботодавці та інші стейкхолдери, крім того, мають можливість відстежувати новини 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 постійно залучає до проведення лекцій та практичних занять на ОПП «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» професіоналів-практиків. Так у рамках вивчення окремих дисциплін ОП 
залучаються представники ПАТ «Житомиробленерго», ТОВ «ДЖІФЛАЙТ», ТОВ «ДГС-Україна», ТОВ «Енкон»,  МК 
«ТИТАН», Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Житомирській області. На базі даних 
підприємств також проводяться лекційні та практичні заняття. Так, 24.05.2021 р. було проведено виїзне заняття для 
здобувачів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яке провів  начальник 
вимірювальної лабораторії ТОВ «МК ТИТАН» (м. Житомир, с. Вереси) О. Ф. Соколовський. Він ознайомив студентів 
з інфраструктурою, показав особливості роботи сонячної електростанції та з технічною характеристикою 
фотоелектричних модулів.

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. 
Так, у лютому 2020 р. підвищили кваліфікацію за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» 
науково-педагогічні працівники факультету інженерії та енергетики в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (к.т.н., доцент Пінкін А.А., доцент Войцицький А.П., к.т.н., к.і.н., доцент Савченко 
Л.Г.).
Крім того, НПП, які забезпечують ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», протягом 
останніх років пройшли міжнародне стажування: Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая (UR), 
Краків доц. Сукманюк О.М., доц. Гончаренко Ю.П.,  Університет Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща) проф. 
Журавльов В.П., Університет Вітовта Великого (Каунасе, Литва) проф. Ярош Я.Д., проф. Кухарець С.М., доц. 
Палійчук В.К., асистент  Кухарець М. М. 
Сертифікати про знання іноземної мови на рівні В2 отримали Ярош Я.Д., Сукманюк О.М.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

 У Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ [https://cutt.ly/gxYFoyk] 
зазначено, що підставою для  матеріального і морального заохочення науково-педагогічного працівника на 
займаній посаді є його рівень професійної компетентності та ефективної роботи. 
Положенням про преміювання працівників ЖНАЕУ 
[http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf] та наказом №17 від 27.02.2020 р., 
встановлено, що преміювання науково-педагогічних працівників проводиться за значні досягнення в роботі, 
запровадження новітніх технологій у навчальному процесі тощо, за визначений період (місяць, квартал, рік), також 
за публікацію статей, що індексуються в базах даних Scopus та Web of Science, отримання патентів, викладачів,  
підготовку 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 ОПП  обладнано сучасні лабораторії: відкрито спільно з 
ПАТ «Житомиробленерго» полігон   «Системи електропостачання 35/10,0,4 кВ»; лабораторія апаратів керування та 
релейного захисту спільно з УкрЕМ «АсКо» та МК «ТИТАН»; лабораторія автоматизації технологічних процесів – з 
ЕК «ДКС»; лабораторія з діючим обладнанням ТОВ «Елеіат-комфорт» та ТОВ «Магія-комфорт»; завершується 
впровадження лабораторій мехатроніки та робототехніки ТОВ «ПАК-ТРЕЙД»; функціонують лабораторії: 
теоретичних основ електотехніки та електроніки; монтажу силових та освітлювальних мереж; електротехнологій 
освітлення; електричних машин та електроприводу.
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 
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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], 
визначення індексів УДК тощо.

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?

В університеті постійно оновлюється матеріально-технічна база, облаштовано точки доступу Wi-Fi. Для якісного 
навчання, викладання, наукової діяльності, відпочинку, культурного дозвілля та спортивного життя всі здобувачі і 
викладачі мають вільний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів.
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 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. 
Однією із важливих форм участі в освітньому процесі є система анонімного опитування здобувачів щодо якості 
організації освітньої діяльності, яка постійно проводиться на факультеті. Результати таких опитувань 
використовуються для модернізації освітнього середовища і задоволення потреб та інтересів здобувачів.

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

Забезпечення безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів (включаючи психічне здоров’я) в 
Університеті досягається регулярним проведенням інструктажів та дотриманням санітарно-гігієнічних норм та 
техніки безпеки, проведенням заходів з пропагування здорового способу життя, також проводяться навчання для 
здобувачів щодо поводження у надзвичайних ситуаціях, правил евакуації, відповідні інструктажі з охорони праці і 
безпеки життєдіяльності.
Створення безпечних умов освітнього процесу в університеті забезпечує спеціалізована служба охорони 
(https://bit.ly/39qE4cj). У навчальних приміщеннях систематично проводяться поточні ремонти, вони оснащені 
загально-обмінною вентиляцією, системою пожежозахисту, відеоспостереження та радіосповіщення у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, відповідають вимогам санітарних та будівельних норм і нормативних 
документів, що регламентують порядок провадження освітньої діяльності. В університеті функціонують точки 
громадського харчування (їдальні, кафе), копіцентри, реалізації канцелярських товарів.
Згідно проєкту «Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ» [https://goo.su/3ok2], на кафедрі 
психології організована діяльність щодо профілактики психологічного перенавантаження, нормалізації 
психоемоційного стану НПП і здобувачів. 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?

З метою забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної та соціальної підтримки на сайті Університету 
створено вкладку, в якій міститься інформація безпосередньо для здобувачів вищої освіти. 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 Viber, 
Telegram, електронної пошти, груп у Facebook тощо.
Реалізувати свій творчий потенціал здобувачі можуть у студентському хорі, аматорському театральному колективі, 
духовому оркестрі та ансамблі барабанщиць, танцювальному колективі, гуртку естрадного співу, естрадно-
джазовому ансамблі.
Для виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору своєї світоглядної позиції; утвердження 
принципів вселюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму в Поліському національному університеті діє 
центр «Соціально-гуманітарного розвитку» [http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/about-
tsentr-gum-osv-vuh].
Реалізацію можливостей всебічного фізичного та особистісного розвитку здобувача вищої освіти забезпечує сектор 
оздоровчо-фізкультурної та спортивної роботи [http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-
vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti] на базі спортивно-оздоровчий 
комплексу університету, який включає спортивний зал, спортивний майданчик зі спортивними тренажерами та 
необхідним інвентарем, футбольне поле із штучним покриттям. Здобувачі можуть відвідувати спортивні секції з 
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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 82,4% 
студентів відповіли, що задоволені умовами організації праці та оснащенням робочих місць, 5,9 % – 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 відповідних умов доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами у 
навчальному корпусі № 4 функціонують ліфти, вхід до приміщення обладнано пандусом, виготовлено та 
змонтовано металеві перила для входу до навчальних корпусів та гуртожитків університету. Навчальні та наукові 
лабораторії факультету інженерії та енергетики мають одноповерхову забудову та обладнані безпечними та 
зручними системами пересування (безсходовий доступ у приміщення, широкі вхідні бездверні системи та ін.) за 
необхідності аудиторії оснащуються спеціальними партами.
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 від 09.09.2015 р., також діє система дистанційного навчання з 
використанням освітнього порталу Поліського університету Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/).
Відповідно, для фізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами в університеті на постійній основі 
проводяться спеціальні заняття та змагання для таких осіб (https://bit.ly/37tf4QV). 

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 Поліському національному університеті (від 26.11.2020 р., протокол №6), що 
оприлюднено на сайті університету у розділі «Публічна інформація» підрозділі «Соціально-психологічний 
супровід». У даному документі зазначений порядок дій при виникненні ситуації з ознаками дискримінації, утиску, 
небажаного примусу та сексуальних домагань (в залежності від рівня небезпеки).
Освітня діяльність університету базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, 
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та 
прозорості  в контексті реалізації положень чинного законодавства, зокрема: Закон України «Про запобігання 
корупції», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації». 
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 керується 
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].
У разі виявлення фактів конфліктних ситуацій в університеті застосовується процедура врегулювання таких 
ситуацій, яка передбачає створення спеціальної комісії, що обов’язково включає фахівця відділу соціального та 
гуманітарного розвитку, представників органів студентського самоврядування та Профспілкової організації 
студентів. 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» [https://bit.ly/3nq5xiY], також 
для зручності скринька функціонує в онлайн форматі [https://bit.ly/2LZrh7I]. Розгляд звернень, скарг і заяв, що 
надходять до «Cкриньки довіри» відбувається відповідно до діючого законодавства. Про результати розгляду скарг і 
звернень повідомляється письмово або усно (за бажанням) у встановлені законодавством терміни.
За весь період впровадження освітньої діяльності за ОПП 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 «Електроенергетика, 
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електротехніка та електромеханіка» 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 
[https://cutt.ly/2kPHIhp]; 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 
Поліського національного 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 ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відбувається в результаті взаємозв’язку 
між роботодавцями, науково-педагогічними працівниками, здобувачами освітнього ступеня та випускними,  через 
врахування та передбачення змін в професійному полі та рівні освітніх послуг. Крім того, зміни вносяться за 
потереби, залежно від оновлення законодавства у сфері якості вищої освіти та вимог ринку праці.
 Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в університеті передбачає щорічний моніторинг ОП. 
Оновлення та перегляд положень ОП здійснює проєктна група. Програма обговорюється на розширеному засіданні 
випускової кафедри, вченій раді факультету інженерії та енергетики та затверджується на вченій раді університету.
Основні зміни ОП останньої редакції реалізовано через внесення нових ОК, а також розширення каталогу 
вибіркових дисциплін, що дозволяє розширити можливості здобувачів у виборі  дисципліни, дотичну до інтересів 
здобувача. Даний критерій було враховано на підставі зворотного зв’язку зі здобувачами та іншими стейкхолдерами.  
Згідно з побажаннями здобувачів щодо ОП введено нові навчальні дисципліни «Енергоефективність та 
енергоавтономні системи» та «Кібербезпека в енергосистемах». Стейкхолдером МК «ТИТАН» наголошено на 
актуальності вивчення передових технологій в одержанні електроенергії та використання новітніх технологічних 
систем  контролю за її розподілом, в результаті введено до ОП дисципліни: «Системи електропостачання та 
енергозбереження», «Системи обліку та регулювання споживання енергоресурсів і енергоносіїв». Пропозиція 
стейкхолдера АТ «Житомиробленерго» щодо розширення переліку обов’язкових дисциплін, спрямованих на 
вивчення питань, зумовила введення до ОП наступних дисциплін: «Моделювання електротехнічних пристроїв та 
процесів», «Біоенергетичні системи» і «Технічне обслуговування та ремонт енергообладнання та засобів 
автоматики» (протокол №7, від 19.03.2021р.).
На підставі змін, внесених до ОП, 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 ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спрямовані на 
врахування інтересів здобувачів вищої освіти та підвищення їх кваліфікаційного рівня. 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 студентами активно обговорюються питання 
щодо покращення освітнього процесу та проєктів освітніх програм. Студенти висловили побажання щодо 
удосконалення планування розкладів занять, узгодження кількості тижневих навчальних днів із загальним 
аудиторним навантаженням, надання можливості поєднання праці на виробництві та навчального процесу.
Крім того, серед студентів було проведено анкетування щодо якості підготовки здобувачів ОПП «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка». Анкетування проводилось анонімно он-лайн у Google forms 
[https://docs.google.com/forms/d/1K2lyvVlhH1SoDCdq_C9PA4J9UBwgD3s8ySRAv_kI-2M/edit]. Більшість студентів 
(88,2%) відповіли, що якість та зміст освітньої професійної програми відповідає їхнім очікуванням, 82,4% 
відзначили задоволенням методами навчання і викладання дисциплін (протокол №7 засідання випускової кафедри 
від 19.03.2021 р.). 
Також при перегляді ОП враховано пропозиції здобувачів вищої освіти щодо вводу ОК 3 «Фахова іноземна мова 
(рівень В2)», ОК 6 «Кібербезпека в енергосистемах» та ОК 7 «Енергоефективність та енергоавтономні системи».

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 
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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 ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» активно долучаються до обговорення 
перспективної 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 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 
відповідно до договорів про співробітництво (стратегічне партнерство):  ПАТ «Житомиробленерго» (договір № 02-
02 від 19.10.2017 р.), Управлінням Державної інспекції енергетичного нагляду України у Житомирській області 
(договір №07-02 від 23.05.2021 р.), ТОВ «САНРАЙЗ ЕНЕРГЕТИКА» (договір № 02-2200 від 03.06.2021 р.), МК 
«ТИТАН» (договір №01-02 від 31.05.2021 р.), ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (договір 
№4600020056 від 26.10.2021 р.),ТОВ «Партнер-ВС» (договір №22-02 від 28.03.2018 р.), ТОВ «ДЖІФЛАЙТ» (договір 
№01-02 від 31.05.2021 р.) 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 
ЖНАЕУ [http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF].
Всі пропозиції роботодавців враховано при доповненні ОП рядом дисциплін, спрямованих на вивчення передових 
технологій виробництва та розподілу електроенергії, електромагнітної сумісності енергосистем (протокол №7, від 
19.03.2021 р.).

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

На сьогодні інформація щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників ОП збирається, 
обробляється та враховується 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» [https://cutt.ly/GWOQNg5].
Практикується проведення зустрічей із випускниками університету, які успішно працюють. 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 створюється 
інформаційна платформа для майбутнього простеження працевлаштування випускників або подальшого навчання 
за суміжними магістерськими програмами. Дана інформація широко представлена в соціальних мережах 
[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 [https://bit.ly/3lpXD92] 
передбачає щорічний моніторинг та періодичне оновлення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти. 
Аналіз ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 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 «Моделювання, аналіз 
та синтез та захист енергосистем», введено до ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» нову 
навчальну дисципліну «Кібербезпека в енергосистемах», навчальну дисципліну «Електромагнітна сумістність» 
модифіковано у дисципліну «Принципи побудови електричних мереж і систем в електроенергетиці та 
електромагнітна сумісність», відновлено викладання дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт 
енергообладнання і засобів автоматики».
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 щорічних міднародних науково-практичних конференціях «Біоенергетичні системи» та 
«Комп’ютерні технології та сучасна інженерія», 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.
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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 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» акредитується вдруге. 
Отримано схвальні рецензії до ОП від зовнішніх стейкхолдерів АТ «Житомиробленерго», Державної інспекції 
енергетичного нагляду України у Житомирській області, ТОВ «ДГС-Україна» м. Житомир, МК «ТИТАН», ТОВ 
«САНРАЙЗ ЕНЕРГЕТИКА».
Пропозиції стейкхолдерів та інших роботодавців обговорювались на засіданні випускової кафедри електрифікації, 
автоматизації виробництва та інженерної екології факультету інженерії та енергетики (протокол №7 від 19.03.2021 
р.).
Так, Державною інспекцією енергетичного нагляду України у Житомирській області запропоновано безпосередньо 
брати участь в обговоренні тем кваліфікаційних робіт, як зовнішній стейкхолдер.
Стейкхолдер АТ «Житомиробленерго» звернув увагу на активізацію науково-дослідницької роботи та впровадження 
результатів досліджень в практику підготовки здобувачів за ОП.
Стейкхолдер ТОВ «МК ТИТАН» запропонував покращити ефективність профорієнтаційної роботи із майбутніми 
абітурієнтами, а також підготовку здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. Для цього запропоновано 
використання сучасних інформаційних технологій та соціальних мереж, продовжити роботу по нарощуванню та 
удосконаленню матеріально-технічної бази факультету, а саме спеціалізованих лабораторій по наданню здобувачам 
навиків роботи з професій, кабінетів з фахових дисциплін, а також збільшення 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 
кластер, 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», «Комп’ютерні технології та сучасна інженерія», 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 електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології 
(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 
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чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

У Поліському національному університеті права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються такими 
документами:
Статутом Поліського національного університету (Наказ МОН України від 07 вересня 2020 року, №1114); 
Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ (Наказ №18 від 
27.02.2020 р.);
Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої у ЖНАЕУ (Наказ № 161 від 28.08.2020 р.); 
Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ (Наказ № 55 від 28.03.19 р.);
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (Наказ № 55 від 28.03.19 
р.); 
Колективний договір (зареєстровано ЖМР від 22.01.2019 р. № 9);
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (Наказ № 254 від 29.12.16 р.); 
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ (Наказ № 9 від 31.01.16 р.); 
Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ (Наказ № 2 від 09.09.2015 р.).
Інформація щодо організації освітнього процесу в Поліському національному університеті знаходиться у відкритому 
доступі на офіційному сайті в розділі «Публічна інформація», «Освітня діяльність» http://znau.edu.ua/cat-
university/ofitsijni-dokumenti?layout=

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/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%9E
%D0%9F%D0%9F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%
80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%
D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D
0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.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/2021/09/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%
B0,%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D
0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0
%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%B8%202021.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є: 
1. Місія і цілі ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  відповідають стратегії розвитку 
Поліського національного університету.
2. 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 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 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 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заохочується поєднання 
навчання і досліджень. Зокрема, проводиться щорічно міжнародна науково-практична конференція 
«Біоенергетичні системи» та науково-практична конференція НПП, докторантів, аспіратнів та молодих вчених 
факультету інженерії та енергетики «Наукові читання», до участі в яких залучаються здобувачі.
5. Здобувачі ОПП мають доступ до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. На сайті наукової бібліотеки 
представлені ресурси відкритого доступу, що надають доступ до повнотекстових наукових журналів, дослідницьких 
праць різних країн світу з багатьох галузей знань. Створено Інституційний репозитарій універсиету. Доступна 
перевірка студенських робіт і 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 ITM Automation School, «KUHN-Ukraine», ЕНКОН, SIEMENS Україна, Центром Дистанційного 
Зондування Землі тощо, потужну комп’ютерну базу.
Слабкими сторонами ОП є:
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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 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та конкретними заходами 
для їх досягнення є:
1. Підтримка відповідності ОП сучасним науковим та технічним тенденціям розвитку спеціальності 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» через оновлення навчально-методичних комплексів 
згідно з сучасним розвитком теоретичних та практичних досліджень із електричної 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.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 07.09.2021 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

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні вказівки 
щодо виконання та 

захисту 
кваліфікаційних 

робіт.pdf

aDABdhKxRLlN4n8i
wdYjRrxWFwn915rb

1cxUAhsyTbo=

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

Переддипломна 
практика

практика Програма 
переддипломної 

практики.pdf

MqvpvSzRTiDuhpea
9/sDnLFNb5rRsko1k

7zKjci1pHI=

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

Принципи будови 
електричних мереж і 
систем в 
електроенергетиці та 
електромагнітна 
сумісність

навчальна 
дисципліна

Силабус_Принцип 
будови 

електричних 
мереж і систем в 

електроенергетиці 
та 

електромагнітна 
сумістність.pdf

3AXJK71I3H4cJKfx
MPM3Rv4IgiJS89w0

B6p/GqpPMc8=

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

Технічне 
обслуговування та 
ремонт 
енергообладнання і 
засобів автоматики

навчальна 
дисципліна

Силабус_Технічне 
обслуговування та 

ремонт 
енергообладнання і 

засобів 
автоматики.pdf

A/0c9JTp3TK75NQk
T7K+xbkXH1AvZE/g

wDy06NQPcgE=

Мультиметри;
Осцилограф
Система асиміляційного до 
освітлення з розподільчим 
щитом;
Відцентрові водяні насоси Vilo
Насосна станція з плунжерним 
насосом високого тиску
Розподільчий вузол системи 
опалення з магістральними 
насосами, триходовими 
клапанами, та сервоприводами
Системи діагностичного 
моніторингу ізоляції обмоток 
статора в електричних машинах
Лабораторія з монтажу, 
діагностування та ремонту 
енергообладнання та апаратів 
керування
Випробовувальний полігон
Програмне забезпечення Logger 
Pro – програмне середовище на 
Windows для збору та аналізу 
даних

Моделювання 
електротехнічних 
пристроїв та процесів

навчальна 
дисципліна

Силабус_Моделюва
ння 

електротехнічних 
пристроїв та 
процесів.pdf

HUNlGHfVrxYvKVab
vzwPCyum0GS2Bf4C

DSHongW8MRM=

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

Математичне 
забезпечення 
магістерських програм

навчальна 
дисципліна

Силабус_Математ
ичне забезпечення 

магістерських 
програм.pdf

SGkvlc70+o77ED85Z
mohbpm4BBR8CP5

TSwcgvQq0Uxc=

10 робочих місць обладнаних 
комп’ютерами INTEL PENTIUM 
G-4400, 8 гБ ОЗУ,GIS-технології 
(2018 р.)

Проектування систем 
електрифікації, 
автоматизації та 
електропостачання

курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації до 
написання КП з 

дисципліни 
Проектування 

систем 
електрифікації, 
автоматизації 

виробництва та 
електропос_compr

essed.pdf

5LB18h2mD2R9mdX
CqQFww65f8HcpIO
Nx86liEGGTIH4=

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

Проектування систем навчальна Силабус_Проектув k3jao23yj1XjGxpILm Проектор Eрson X115H (2018 р), 



електрифікації, 
автоматизації та 
електропостачання

дисципліна ання систем 
електрифікації, 

автоматизації та 
електропостачанн

я.pdf

zLTgN95oepze+HE5
EIrOV5mLI=

ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р).

Енергоефективність та 
енергоавтономні 
системи

навчальна 
дисципліна

Силабус_Енергоефе
ктивність та 

енергоавтономні 
системи.pdf

WuP3elKMQpyAvO
mx3U6TWub4KCwP
SDCDyopZq6FAdcs=

Проектор Eрson X115H (2018 р.),
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019
р.), тепловізор Testo – 871 (2019
р.), комплект Смарт зондівTesto
для систем ОВК (2019 р)
Комплект газогенератор – 
електростанція (дослідний 
зразок)
Комплект обладнання для 
проведення енергоаудиту 
(пірометр, струмові кліщі, 
мультиметр, анерометр, 
даталогери, люксометр, 
лазерний дальномір)(2020 р).

Кібербезпека в 
енергосистемах

навчальна 
дисципліна

Силабус_Кібербезп
ека в 

енергосистемах.pdf

hoswHcKZpKVROi69
GS2+fnj2QqW76A1/

qKkAMYIBNLg=

Смарт-телевізор VINGA 
S65UHD20B, 65 дюймів, рік 
введення в експлуатацію –2018 
p.; Ноутбук Dell 3593, рік 
введення в експлуатацію – 2020 
р.; ПК BRAIN B505, рік введення в 
експлуатацію – 2020 р.; 
Office2019 Pro Plus, PyCharm 
(Open license).

Біоенергетичні 
системи

навчальна 
дисципліна

Силабус_Біоенерге
тичні системи.pdf

QLzKvESHfPvopvn5
AnXA7BjuLK9q84G/

4R1ASsNjCow=

Проектор Eрson X115H (2018 р.),
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019
р.), тепловізор Testo – 871 (2019
р.), комплект Смарт зондівTesto
для систем ОВК (2019 р)
Комплект газогенератор – 
електростанція (дослідний 
зразок)
Комплект обладнання для 
проведення енергоаудиту 
(пірометр, струмові кліщі, 
мультиметр, анерометр, 
даталогери, люксометр, 
лазерний дальномір)(2020 р.).

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Силабус_Методоло
гія та організація 

наукових 
досліджень.pdf

IFprNgscaxCJJxMQq
mWukKb3EydASWZ

MU/wirbhKnII=

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.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2) 

навчальна 
дисципліна

Силабус _Фахова 
іноземна мова 
рівень В2.pdf

gGXJKd4rvn9qR6W
NaMhqFI0u72UuCC
/aQtNqC5vwWns=

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

Інтелектуальна 
власність

навчальна 
дисципліна

Силабус_Інтелект
уальна 

власність.pdf

DzuH6JAWVfsVa4G
TLb2ykrJM6t7HQlTl

/PJt62qYSmw=

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

Безпека праці в 
енергоустановках та 
цивільний захист

навчальна 
дисципліна

Силабус_Безпека 
праці в 

енергоустановках 
та цивільний 

захист .pdf

KIEqWRA1sb3N+nc
LNBRfeBCjKh3MN3
YRqt6vLk0EhwM=

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



Методи аналізу та 
синтезу енергетичних 
систем

навчальна 
дисципліна

Силабус_Методи 
аналізу та синтезу 

енергетичних 
систем.pdf

JMiL3zRLMkqpDQf
2vE9kNr1du7+HDhT

GSDg51LQO3ok=

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

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

274906 Гончаренко 
Юрій 
Павлович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
кандидата наук 

KД 060357, 
виданий 

01.01.1998

47 Принципи 
будови 
електричних 
мереж і систем 
в 
електроенергет
иці та 
електромагніт
на сумісність

Кандидат технічних 
наук
Наукова 
спеціальність:. – 
радіолокація та 
радіонавігація 
(Диплом кандидата 
наук КД № 060557 
Виданий: 29.05.1992)
Тема дисертації: « 
Закрита».
Сертифікат науково-
педагогічного 
стажування KR-
300321/034 
(Сільськогосподарськ
ий університеті ім. 
Гуго Коллонтая (м. 
Краків, Польща) у 
співпраці із польсько-
українською 
фундацією «Інститут 
Міжнародної 
Академічної і 
Наукової Співпраці» 
(IIASC) з 15 травня 
2021 р. по 25 червня 
2021 р.).
Науково-педагогічне 
стажування в 
Університеті Вітовта 
Великого (Vytautas 
Magnus University) 
(Каунас, Литва).
Тема стажування: 
«Організація 
інженерної освіти та 
науки у закладах 
вищої освіти 
Європейського 
Союзу». Обсяг 
стажування 6 кредитів 
(180 год). Фах 
стажування 
«Engineering, 
Electrikal Engineering 
and Elektromechanics». 
Термін стажування 12 
квітня - 15 травня 2021 
р
П.п. 3
1. Ю.П. Гончаренко, О. 
М. Сукманюк, Прядко 
В.А., Ярош Я. Д. 
Апарати керування і 
захисту. Навчальний 
посібник / Я.Д. Ярош, 
Ю.П. Гончаренко, О. 



М. Сукманюк, Прядко 
В.А. Поліський 
національний 
університет. 
Житомир. 2020. 128 с..
2. Ю.П. Гончаренко, 
Я.Д. Ярош, О. М. 
Сукманюк, О.В. 
Коновалов.Електричні 
машини. Навчальний 
посібник / Ю.П. 
Гончаренко, Я.Д. 
Ярош, О. М. 
Сукманюк, О.В. 
Коновалов.  
Поліський 
національний 
університет. 
Житомир. 2021. 378 с.
3. Гончаренко Ю.П., 
Борисов Ф.І., Пінкін 
А.А. Фізичний 
практикум. 
Навчальний посібник 
для спеціальності 141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка. 
Рекомендовано до 
друку рішенням 
вченої ради ПНУ( 
протокол № 13 від 
23.06.2021 р.).
П.п. 4. Гончаренко 
Ю.П., Сукманюк О.М., 
Ярош Я.Д., Борисов 
Ф.І. Методичні 
розробки до науково-
дослідної практики з 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти із 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» // 
ЖНАЕУ, Житомир 
2020, с. 52.
2. Гончаренко Ю.П., 
Савченко Л.Г., 
Борисов Ф.І. 
Методичні розробки 
до педагогічної 
практики з підготовки 
фахівців другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти із 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» // 
ЖНАЕУ, Житомир 
2020, с. 17.
3. Гончаренко Ю.П., 
Коновалов О.В., 
Прядко В.А Конспект 
лекцій 
«Електропривід та 
електрифіковані 
технології в АПК»; Ч.2 
Електрифіковані 
технології в АПК для 
студентів освітнього 
ступеня бакалавр 
спеціальність 208 
«Агроінженерія». 
Житомир 2021. 285 с. 
(13 у.д.а.)Гончаренко 
Ю.П., Коновалов О.В., 
Прядко В.А.-  



рекомендований до 
видання методичною 
комісією  факультету  
(Протокол №5 від 
31.05.2021 р.) та 
затверджений Вченою 
радою факультету 
(Протокол №9 від 
17.06.2021 р.)
4. Гончаренко Ю.П., 
Коновалов О.В., 
Прядко В.А 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт 
«Автоматизація 
технологічних 
процесів» для 
студентів освітнього 
ступеня бакалавр 
спеціальність 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка. 
Житомир 2021. 104 с. 
(5 у.д.а.) Гончаренко 
Ю.П., Коновалов 
О.В.,Прядко В,А. -  
рекомендований до 
видання методичною 
комісією  факультету 
(Протокол №5 від 
31.05.2021 р.)
5. Войцицький А.П., 
Гончаренко Ю.П., 
Мартинчук П.П. 
Електротехніка і 
електротехніка: 
підручник. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. – 236 с.

П.п.11. Проведення 
консультацій, 
навчальних занять та 
членство в  експертній 
екзаменаційній 
комісії   в 
Житомирському 
обласному 
навчальному 
комбінаті з питань 
електробезпеки та 
технічної експлуатації 
електротехнічних 
засобів.1917-2020 р.
П.п. 12. 1. Прядко В.А., 
Гончаренко Ю.П., 
Сукманюк О.М. 
Перспективи 
впровадження 
інноваційних 
технологій для 
професійної 
підготовки фахівців 
аграрної галузі. 
Збірник наукових есе 
учасників наукового 
стажування «Інновації 
у вищій аграрній 
освіті та сталий 
розвиток сільського 
господарства 
(17.05.2021-
25.06.2021). С. 7-10.
2. Сукманюк О.М., 
Гончаренко Ю.П., 
Прядко В.А. 
Використання 
біогазових установок 
для виробництва 
біогазу та вироблення 



електроенергії. 
Збірник наукових есе 
учасників наукового 
стажування «Інновації 
у вищій аграрній 
освіті та сталий 
розвиток сільського 
господарства 
(17.05.2021-
25.06.2021). С. 14-17.
3. Гончаренко Ю.П., 
Сукманюк О.М., 
Прядко В.А. 
Використання 
електрокалорійного 
ефекту для створення 
перспективних систем 
відведення тепла в 
електроенергетиці. 
Збірник наукових есе 
учасників наукового 
стажування «Інновації 
у вищій аграрній 
освіті та сталий 
розвиток сільського 
господарства 
(17.05.2021-
25.06.2021). С. 44-48.

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 Технічне 
обслуговуванн
я та ремонт 
енергообладна
ння і засобів 
автоматики

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»
Атестат доцента 12 ДЦ 
№042762
Від 30.06.015
Підвищення 
кваліфікації - 
Національний 
транспортний 
університет.
Свідоцтво: 
ТУ№020709 
15000089-19 від 
17.05.2019 р.
ПК: з 06.05.2019 по 
17.05.2019 р.
Реєстраційний номер: 
189/19.
Національний 
університет 
біоресурсів та 
природокористування

Свідоцтво СС 
00493706/00971019-
19 від 24. 04. 2019 
ПК: з 08.04.2019 по 
24.04.2019р.
Реєстраційний номер: 
9710.
П.п. 1.
1. 1. Савченко В.М., 
Міненко С.В., 
Савченко Л.Г. 
Проблеми екології та 
екологічна політика 
діяльності 
підприємств 



технічного сервісу. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Сер. 
Технічні науки. 2021. 
Вип. 32 (71). №2. 
С.216- 223 
2. Савченко Л.Г., 
Савченко В.М., 
Міненко С.В. 
Використання 
сучасних 
електротехнічних 
засобів та способів УФ 
знезараження стічних 
вод. Комп'ютерно-
інтегровані технології: 
освіта,наука,виробниц
тво. 2021. №43. С.134-
138 
3. 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
4. 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
5. 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.
6. 4. Boiko A. 
Determination of 
readiness function of 
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«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка. 
Житомир 2021. 104 с. 
(5 у.д.а.) Гончаренко 
Ю.П., Коновалов 
О.В.,Прядко В,А. -  
рекомендований до 
видання методичною 
комісією  факультету 
(Протокол №5 від 
31.05.2021 р.)
5. Войцицький А.П., 
Гончаренко Ю.П., 
Мартинчук П.П. 
Електротехніка і 
електротехніка: 
підручник. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. – 236с.

П.п.11. Проведення 
консультацій, 
навчальних занять та 



членство в  експертній 
екзаменаційній 
комісії   в 
Житомирському 
обласному 
навчальному 
комбінаті з питань 
електробезпеки та 
технічної експлуатації 
електоротехнічних 
засобів.1917-2020 р.
П.п. 12. 1. Прядко В.А., 
Гончаренко Ю.П., 
Сукманюк О.М. 
Перспективи 
впровадження 
інноваційних 
технологій для 
професійної 
підготовки фахівців 
аграрної галузі. 
Збірник наукових есе 
учасників наукового 
стажування «Інновації 
у вищій аграрній 
освіті та сталий 
розвиток сільського 
господарства 
(17.05.2021-
25.06.2021). С. 7-10.
2. Сукманюк О.М., 
Гончаренко Ю.П., 
Прядко В.А. 
Використання 
біогазових установок 
для виробництва 
біогазу та вироблення 
електроенергії. 
Збірник наукових есе 
учасників наукового 
стажування «Інновації 
у вищій аграрній 
освіті та сталий 
розвиток сільського 
господарства 
(17.05.2021-
25.06.2021). С. 14-17.
3. Гончаренко Ю.П., 
Сукманюк О.М., 
Прядко В.А. 
Використання 
електрокалорійного 
ефекту для створення 
перспективних систем 
відведення тепла в 
електроенергетиці. 
Збірник наукових есе 
учасників наукового 
стажування «Інновації 
у вищій аграрній 
освіті та сталий 
розвиток сільського 
господарства 
(17.05.2021-
25.06.2021). С. 44-48.

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, 

21 Енергоефектив
ність та 
енергоавтоном
ні системи

Науково-педагогічне 
стажування в 
Університеті Вітовта 
Великого (Vytautas 
Magnus University) 
(Каунас, Литва).
Тема стажування: 
«Організація 
інженерної освіти та 
науки у закладах 
вищої освіти 
Європейського 
Союзу». Обсяг 
стажування 6 кредитів 
(180 год). Фах 



виданий 
01.01.2015, 

Атестат 
професора AП 

000997, 
виданий 

20.06.2019

стажування «Галузеве 
машинобудування». 
Термін стажування 31 
серпня - 25 вересня 
2020 р.

П.38. 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/ 
10.15587/1729-
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 
for 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).
13. Kukharets S., Golub 
G., Skydan O., Yarosh 
Y., Kukharets M. 
Justification of air flow 



speed in the oxidation 
area of a gasifier in case 
of straw pellets using. 
INMATEH – 
Agricultural 
Engineering. 2020. Vol. 
60, No. 1. Р. 37–44.
14. Medvedskyi O., 
Kukharets S., Cesna J., 
Achkevych V. 
Estimation of 
mechanical and 
technological 
specifications of milk 
transporting system of 
milking machine. 
Engineering for rural 
development. 2020. 
Vol. 19. P. 1456-1462. 
DOI: 
10.22616/ERDev2020.1
9.TF364.
15. Tsyvenkova O., 
Kukharets S., Kukharets 
V., Savchenko N. 
Experimental study of 
influence of tuyere belt 
design on thermal 
conditions of 
gasification chamber 
operation. Engineering 
for rural development. 
2020. Vol. 19. P. 1248-
1254. DOI: 
10.22616/ERDev2020.1
9.TF302.
16. Golub G., Kukharets 
S., Skydan O., Yarosh 
Y., Chuba V., Golub V. 
The Optimization of the 
Gasifier Recovery Zone 
Height When Working 
on Straw Pellets. 
Іnternational Journal of 
Renewable Energy 
Research. Vol.10. No.2. 
2020. P. 529-536.
17. Golub G., Kukharets 
S., Čėsna J., Skydan O., 
Yarosh Y., Kukharets 
M. Research on Fuel 
Mass Change During 
Plant Biomass 
Gasification. INMATEH 
– Agricultural 
Engineering. 2020. Vol. 
61, No. 2. Р. 17–24.
18. Kukharets S., 
Sukmaniuk O., Yarosh 
Y, Kovalchuk V. 
Investigational study of 
environmental 
performance of power 
generator operating on 
generator gas. 
Engineering for rural 
development. 
Proceedings, Vol. 20. 
2021. pp. 444-450. 
(DOI: 
10.22616/ERDev.2021.2
0.TF094, Scopus, Web 
of Science)
19. Medvedskyi O., 
Kukharets S. Cesna J. 
Sukmaniuk O. 
Simulation of small-size 
milking machine 
vacuum system. 
Engineering for rural 
development. 



Proceedings, Vol. 20. 
2021. pp. 477-482. 
(DOI: 
10.22616/ERDev.2021.2
0.TF094, Scopus, Web 
of Science)
20. Zabrodskyi A., 
Sarauskis E., Juostas 
A., Kukharets S. Effect 
of pneumatic tire 
pressure and 
deformation 
parameters on 
decreasing soil 
compaction. 
Engineering for rural 
development. 
Proceedings, Vol. 20. 
2021. pp. 1127-1132. 
(DOI: 
10.22616/ERDev.2021.2
0.TF243, Scopus, Web 
of Science)
21. Golub G., Chuba V., 
Lutak V., Yarosh Y., 
Kukharets S. 
Researching of 
indicators of 
agroecosystem without 
external energy supply. 
Journal of Central 
European Agriculture 
(JCEA), vol. 22 (2). 
2021. p. 397-407 (DOI: 
10.5513/JCEA01/22.2.3
076, Scopus, Web of 
Science)
22. Kukharets S., 
Hutsol T., Glowacki S., 
Sukmaniuk O., Rozkosz 
А., Tkach O. (2021). 
Concept of biohydrogen 
production by 
agricultural enterprises. 
Agricultural 
Engineering, Vol.25 
,No.1, pp. 63-72. DOI: 
10.2478/agriceng-2021-
0005, Scopus)
23. 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.
24. 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.
25. Кухарець С., 
Cукманюк О., Ярош 
Я., Кухарець, М. 
Оцінка потенціалу та 
шляхів виробництва 
водню із аграрної 
біомаси. 
Відновлювана 
енергетика. 2020. 



№4(63). С. 89-99. 
DOI: 
https://doi.org/10.3629
6/1819-
8058.2020.4(63).89-
99.
26. Ciolkosz D., 
Kukharets S., Tripathi 
J. Torrefied biomass in 
biofuel production 
system. Наукові 
горизонти. 2020. 
№8(93). С. 9-12.
27. Zabrodskyi, P., 
Sheludchenko, B., & 
Kukharets, S. (2021). 
Investigation of the 
influence of the method 
of fixing the cut-off tool 
inserts on its stress 
state. Scientific 
Horizons, 24(1), 7-13.
П.п.2
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 
природокристування 
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.
6. Пат.  120992 
Україна,  МПК (2006) 
C10J 3/00, B01J 7/00. 
Газогенератор / 
Скидан О.В., Ярош 
Я.Д., Голуб Г.А., 
Кухарець С.М., Голуб 
В.А., Чуба В.В., 
Сабадаш О.С.; заявник 
та патентовласник 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет. – № 
a201806255; заявл. 
04.06.2018; опубл. 
10.03.2020; Бюл. №5.
7. Пат.  121173 Україна,  
МПК (2006), B01J 
7/00, F23C 7/00 
Газогенератор / Голуб 
Г.А., Скидан О.В., 
Кухарець С.М, Ярош 
Я.Д., Голуб В.А., Чуба 
В.В., Сабадаш О.С.; 
заявник та 
патентовласник Голуб 
Г.А. – №  a201901587; 
заявл. 18.02.2019; 
опубл. 10.04.2020; 
Бюл. № 7

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. 
Механіко-



технологічні основи : 
монографія / Голуб 
Г.А., Кухарець С.М., 
Чуба В.В., Марус О.А. 
Київ : НУБіП України, 
2018. 254 с.
3. Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., 
Шелудченко Л.С., 
Ярош Я.Д., Білецький 
В.Р. Аеродинаміка 
газо-пилових 
повітряних аерозолів 
в межах резервно-
технологічних смуг 
автомобільних доріг: 
Монографія. LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing. 2018. 95 с.
4.  Виробництво і 
використання 
біопалив в 
агроекосистемах. 
Механіко-
технологічні основи : 
монографія / Голуб 
Г.А., Кухарець С.М., 
Чуба В.В., Марус О.А. 
Київ : НУБіП України, 
2018. 254 с.
5. 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.) 
6. Ярош Я.Д., Голуб 
Г.А., Цивенкова Н.М., 
Кухарець С.М., 
Медведський О.В., 
Чуба В.В. 
Виробництво і 
використання 
генераторного газу з 
сільськогосподарської 
рослинної сировини: 
монографія. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 224 с.
7. 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.
8. 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.



9. Забродський П. М., 
Шелудченко Б. А., 
Кухарець С. М. Деталі 
машин: навч. пос., 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2021. 168 
с.

П.п. 4
1. Забродський П.М., 
Кухарець С.М. 
Методичні вказівки і 
завдання до 
лабораторної роботи з 
курсу «Механіка 
матеріалів і 
конструкцій»: навч.-
методичне видання 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 38 с
2. Кухарець С.М., 
Вензовська Н.П., 
Плужніков О.Б. 
Методичні вказівки та 
завдання до 
лабораторних і 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Нарисна 
геометрія та технічне 
креслення» для 
студентів інженерних 
спеціальностей: навч.-
методичне видання, 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 66 с
3. Гідравліка та 
теплотехніка : 
конспект лекцій / 
Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., 
Білецький В.Р., 
Плужніков О.Б. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 118 с.

П.п. 7
Член постійної 
спеціалізована вченої 
ради  із захисту 
дисертацій Д 
26.249.01 при 
Інституті 
відновлюваної 
енергетики НАН 
Україн

П.п. 8
1. Член редколегії 
наукового журналу 
(кат. Б) «Наукові 
горизонти. Scientific 
Horizons».
2. Член наукового 
комітету міжнародної 
конференцій (збірник 
праць індексується в 
Web of Science) ‘Rural 
Development 2021: 
Challenges for 
Sustainable 
Bioeconomy and 
Climate Change’

П.п. 19.
Голова правління ГО 
«Поліські інноваційні 
технології».

173283 Молодецька професор, Обліку та Диплом 13 Кібербезпека в Житомирський 



Катерина 
Валеріївна

Сумісництв
о

фінансів доктора наук 
ДД 007590, 

виданий 
05.07.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040515, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
001889, 
виданий 

24.09.2020

енергосистема
х

військовий орденів 
Жовтневої Революції і 
Червоного Прапора 
інститут 
радіоелектроніки 
імені С.П. Корольова, 
2006, кваліфікація – 
бакалавр з 
комп’ютеризованих 
систем, автоматики та 
управління, напрям 
підготовки – 
«Комп’ютеризовані 
системи, автоматика і 
управління», диплом 
МО №13630066 від 
31.07.2006 р.

Житомирський 
військовий орденів 
Жовтневої Революції і 
Червоного Прапора 
інститут 
радіоелектроніки 
імені С.П. Корольова, 
2007, кваліфікація – 
інженер-
системотехнік, 
спеціальність – 
«Системи управління і 
автоматики», диплом 
МО № 13632781 від 
22.06.2007 р.

Кандидат технічних 
наук, 01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. «Підвищення 
точності моделювання 
фізичних процесів і 
полів на основі 
прямих і зворотних 
диференціальних 
спектрів», диплом ДК 
№003448 від 
22.12.2011 р.

Доцент кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат 12ДЦ 
№040515, від 
22.12.2014 р.

Доктор технічних 
наук, 21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 
«Методологія 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах», диплом ДД 
№007590 від 
05.07.2018 р.

Професор кафедри 
комп’ютерних 
технологій і 
моделювання систем, 
атестат АП №001889, 
від 24.09.2020 р.

Лауреат стипендії 
Кабінету Міністрів 
України для молодих 
учених в 2016–2018 



рр. (Постанова 
президії Комітету з 
державних премій 
України в галузі науки 
і техніки № 6 від 
10.10.2016 р.).

Закордонне 
стажування: Cuiavian 
University in 
Wloclawek (Влацлавек, 
Польща). Сертифікат 
про проходження 
науково-педагогічного 
«Prospects for 
Implementation of the 
European Experience of 
Modelling in the 
Educational Process of 
Higher Education 
Institutions of 
Ukraine» 
(«Перспективи 
імплементації 
європейського досвіду 
моделювання в 
освітній процес 
закладів вищої освіти 
України»). Дата 
видачі 27.10.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 
1. Molodetska K., 
Tymonin Yu., 
Melnychuk I. The 
conceptual model of 
information 
confrontation of virtual 
communities in social 
networking services. 
International Journal of 
Electrical and 
Computer Engineering. 
2020. Vol. 10, No. 1. PP. 
1043–1052.
2. Hryshchuk R., 
Molodetska K., 
Tymonin Yu. Modelling 
of conflict interaction of 
virtual communities in 
social networking 
services on an example 
of anti-vaccination 
movement. Conflict 
Management in Global 
Information Networks : 
Proc. of the 
International Workshop 
on CMiGIN 2019. 2019. 
Vol-2588. PP. 250–264. 
URL: http://ceur-
ws.org/Vol-
2588/paper21.pdf.
3. Молодецька-
Гринчук К. В. Метод 
виявлення ознак 
інформаційних 
впливів у соціальних 
інтернет-сервісах за 
змістовними 
ознаками. 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. 2017. № 
2(41). С. 117–126.
4. Molodetska K., 



Tymonin Y., O. 
Markovets, A. 
Melnychyn 
Phenomenological 
model of information 
operation in social 
networking services. 
Indonesian Journal of 
Electrical Engineering 
and Computer Science. 
2020. Vol. 19, No. 2. 
PP. 1171–1180.
5. Грищук Р. В., 
Молодецька-Гринчук 
К. В. Методологія 
побудови системи 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки держави у 
соціальних інтернет-
сервісах. Захист 
інформації. 2017. Т. 
19, № 4. С. 254–262.

п.п.3. 
Грабар І. Г., Грищук Р. 
В., Молодецька К. В. 
Безпекова 
синергетика: 
кібернетичний та 
інформаційний 
аспекти: монографія / 
за заг. ред. д.т.н., 
проф. Р. В. Грищука. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 280 с.

п.п.4.
1. Молодецька К. В., 
Сугоняк І. І. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
“Бази даних”. Вид. 2-
ге, доп. і перероб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 46 с.
2. Величко О. С., 
Молодецька К. В. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсових 
робіт з дисципліни 
“Об’єктно-орієнтоване 
програмування”. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 42 с.
3. Моделювання 
систем: методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт. 
Уклад.: К. В. 
Молодецька, О. М. 
Николюк, С. М. 
Васько. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. 108 с.

п.п.5.
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
технічних наук зі 
спеціальності 21.05.01 
– інформаційна 
безпека держави у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.861.06 при 
Державному 
університеті 
телекомунікацій 30 



травня 2018 р.

п.п.7. 
Виступила офіційним 
опонентом:
1. Сукало Аліни 
Сергіївни “Методи 
моделювання задач 
цифрової обробки 
сигналів засобами 
гіперкомплексних 
обчислень”, поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. 21 жовтня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.002.02.
2. Рабчуна Дмитра 
Ігоровича “Методи 
ресурсної оптимізації 
захисту 
інформаційних систем 
підприємства в умовах 
динамічного 
інформаційного 
протистояння”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 2 квітня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада 
Д26.861.06.
3. Шукліна Германа 
Вікторовича 
“Методика 
формування моделі 
державного 
регулювання 
кібернетичної безпеки 
фондового ринку на 
основі теорії 
диференціальних 
рівнянь із 
запізненням”, подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 21.05.01 
– інформаційна 
безпека держави. 21 
травня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д26.861.06.
4. Вуса Володимира 
Антоновича на тему 
“Математичне та 
програмне 
забезпечення протидії 
інформаційній 
пропаганді в 
соціальних 
середовищах 
інтернету”, подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.03 – 
математичне та 
програмне 



забезпечення 
обчислювальних 
машин і систем. 12 
грудня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д35.052.05.
5. Веретюка Сергія 
Михайловича на тему 
“Підвищення 
ефективності 
управління життєвим 
циклом 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій”, подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 05.13.06 
– інформаційні 
технології. 20 квітня 
2021 р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
73.052.04.
6. Бржевської 
Зореслави 
Михайлівни на тему 
“Методика оцінки 
достовірності 
інформації в умовах 
інформаційного 
протиборства”, подану 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії з галузі 
знань 12 Інформаційні 
технології за 
спеціальністю 125 
Кібербезпека. 22 
квітня 2021 р. 
Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.861.008.
7. Улічева Олександра 
Сергійовича “Модель 
та методи поширення 
інформаційних 
впливів у соціальних 
мережах в умовах 
інформаційного 
протиборства”, подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю
21.05.01 – 
інформаційна безпека 
держави. 13 травня 
2021 р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.062.17.
8. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.06 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) технічних 
наук за 
спеціальностями 
05.13.21 «Системи 
захисту інформації» 
та 21.05.01 
«Інформаційна 
безпека держави». 
Наказ МОН 11.07.2019 
№ 975.

п.п.8.



Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
«Методологія 
побудови сучасних 
інформаційних 
технологій аналізу та 
відображення стану 
інформаційної та 
екологічної безпеки 
держави» на 2019-
2022 роки. 
Державний 
реєстраційний номер 
0119U101362. 
Член редакційної 
колегії журналу 
“Системи обробки 
інформації” 
(Харківський 
національний 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба), що 
входить до переліку 
наукових фахових 
видань, 
рекомендованих 
МОН.

п.п.9.
Член акредитаційної 
комісії експертизи 
підготовки бакалаврів 
з напряму підготовки 
6.170103 “Управління 
інформаційною 
безпекою” у 
Центральноукраїнсько
му національному 
технічному 
університеті (наказ 
МОН №313-л від 
17.04.2019 р.) і у 
Державному 
університеті 
телекомунікацій 
(наказ МОН №164-л 
від 04.03.2019 р.)

п.п.12.
1. Hryshchuk R. V., 
Molodetska K. V. The 
theoretical basis of 
system construction of 
the state information 
security in social 
networking services. 
Aviation in the XXI-st 
century : 8 World 
Congress, 10-12 
October, 2018. Kyiv : 
NAU, 2018. P. 3.1.8–
3.1.12.
2. Молодецька К. В. 
Аналіз підходів до 
моделювання 
конфліктної взаємодії 
акторів у соціальних 
інтернет-сервісах. 
Побудова 
інформаційного 
суспільства: ресурси і 
технології 
[Електронний ресурс] 
: Матер. XVIІI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 19-20 вер. 2019 
р. К. : УІНТЕІ, 2019. C. 
181–184. URL: 
http://www.uintei.kiev.



ua/sites/default/files/m
olodecka.pdf
3. Грищук Р. В., 
Молодецька К. В. 
Підвищення 
інформаційної 
стійкості віртуальних 
спільнот у соціальних 
інтернет-сервісах. 
Інформація, 
комунікація, 
суспільство 2019 
[Електронний ресурс] 
: Матер. 8-ї Міжнар. 
наук. конф. IКС-2019, 
16–18 трав. 2019, 
Чинадієво. Львів: 
Вид-во Львівської 
політехніки, 2019. 
URL: http://ics.skid-
lp.info/ICS2019Proceed
ings.pdf, вільний. С. 
88–89.
4. Молодецька К. В., 
Тимонін Ю. О. 
Моделювання 
інформаційного 
впливу в соціальних 
інтернет-сервісах на 
основі системної 
динамки. 
Інформаційна безпека 
та інформаційні 
технології : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 24–25 квіт. 
2019. Х.: ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2019. С. 15.
5. Молодецька К. В. 
Концептуальні засади 
побудови системи 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки суб’єктів 
економічної 
діяльності. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
Матер. ІV Міжнар. 
наук.-практ. форуму, 
25 жовт. 2018 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 49–52.

п.п.14.
Керівник лабораторії 
Noosphere Engineering 
School – центру 
досліджень і 
проєктної діяльності, 
створеного на базі 
університету спільно з 
ГО “Асоціація 
Ноосфера”.

п.п.15.
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН у 
2020/2021 н.р. (наказ 
№23 управління 
освіти і науки 
Житомирської 
обласної адміністрації 
від 23.02.2021 р.).



п.п.16.
Активний NetAcad 
Instructor (Cisco 
Networking Academy). 
Свідоцтва інструктора 
курсів:
IT Essentials: PC 
Hardware and Software 
(28.05.2020 р.);
Cybersecurity 
Essentials 
(09.08.2020).

48499 Ярош 
Ярослав 
Дмитрович

декан, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільськи
й державний 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність:  
обладнання 

харчовихвироб
ництв, Диплом 
доктора наук 
ДД 009409, 

виданий 
16.12.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022051, 
виданий 

11.12.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028376, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

професора AП 
002342, 
виданий 

09.02.2021

15 Біоенергетичні 
системи

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

п.п. 1. 
1. Rationale for the 
parameters of 
equipment for 
production and use of 
biodiesel in agricultural 
production / G. Golub, 
S. Kukharets, Yarosh 
Y.D. [et all] // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
№ 2/1 (86). – P. 28-33 
(https://doi.org/10.155
87/1729-
4061.2017.95937,)
2. Integrated use of 
bioenergy conversion 
technologies in 
agroecosystems/ Golub 
G.A., Kukharets S.M., 
Yarosh Y.D., Kukharets 
V.V // INMATEH – 
Agricultural 
Engineering.– 2017. – 
Vol. 51, No.1. – Р. 93–
100.
3. Golub G., Kukharets 
S., Yarosh Y., Zavadska 
O. Diversified 
production and 
bioenergy conversion 
for rural development. 
Proceedings of the 8th 
International Scientific 
Conference Rural 
Development 2017. 
2018. pp. 333-337. 
(http://doi.org/10.1554
4/RD.2017.186).
4. 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,).
5.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).
6. 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/ 
10.15587/1729-
4061.2018.147545).
7. Golub G., Kukharets 
S., Yarosh Y., Chuba V., 
Medvedskyi O. 
Modeling of the Disk 
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О.І. Моделювання 
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”від ідеї — до ринку» 
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кінетики утворення  
кластерів в області 
порогу перколяції. 
Матеріали 
Міжнародної 
конференції 
«Біоенергетичні 
системи». –Житомир, 
Поліський 
національний 
університет. – 2021. – 
5 с.
4. Грабар І.Г., 
Пастухов В.І.,Левик 
А.С., Левик С.А.Аналіз 
відмов та підвищення 
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категорій у сучасній 
англійській мові 
(атрибути, 
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релятиви оцінки)» на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К. 64051.16 
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лінгвістики 
Навчально- наукового 
інституту іноземної 
філології 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 6-10 
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професійній 
підготовці 
спеціалістів: 
проблеми та 
стратегії». 
Кропивницький: РВВ 
КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2017.  C. 
22–24.
9. Соловйова Л.Ф. 



Семантичні 
характеристики 
атрибутів оцінки у 
сучасній англійській 
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англійської мови 
«ТІСОЛ-УКРАЇНА» .
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проходження 
стажування №111-н 
Дата видачі 27.05.2016 
р.

176391 Литвинчук 
Ірина 
Леонідівна
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власність

Доктор економічних 
наук -  ДД № 007484 
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спеціальність 
08.00.03 – Економіка 
та управління 
національним 
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забезпечення аграрної 
економіки»
Доцент кафедри 
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інтелектуальної 
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відділі, свідоцтво 
№9/ст від 25.03.2016 
р.; МОН України та 
Державна наукова 
установа 
«Український інститут 
науково-технічної 
експертизи та 
інформації», 
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Вища математика: 
навч. пос. для 
студентів галузі знань 
12 «інформаційні 
технології» / В. П. 
Журавльов, І. П. 
Слюсаренко, М. П. 
Фомін, Я. Д. Ярош. – 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. – 254 с.
П.п. 4. 
1. Журавльов В. П. 
Системи випадкових 
величин: методичні 
вказівки до 
практичних занять 
для студентів 
інженерних та 
економічних 
спеціальностей / В. П. 
Журавльов, І. П. 
Слюсаренко, М. П. 
Фомін - Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. – 36 с.
2. Журавльов В. П. 
Випадкові події: 
методичні вказівки до 
практичних занять 
для студентів 
інженерних та 
економічних 
спеціальностей / В. П. 
Журавльов, І. П. 
Слюсаренко, М. П. 
Фомін - Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. – 31 с.
3. Журавльов В. П. 
Прикладні задачі для 
економістів: 
методичні 



рекомендації для 
практичних занять 
для економістів/ В. П. 
Журавльов, І. П. 
Слюсаренко, М. П. 
Фомін - Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. – 32 с.

П.п. 7
Опонування  
дисертацій:
1. КОЗЛОВОЇ Н. О. 
«Нетеровi крайовi 
задачi для 
iнтегральних та 
iнтегро-
диференцiальних 
рiвнянь» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата фiзико-
математичних наук зі 
спеціальності 01.01.02 
– диференцiальнi 
рівняння, захищеної 
19 березня 2018 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.37 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка.
2. ПЕЛЕХАТОЇ О.Б. 
«Загальні крайовi 
задачi 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;
3. МАСЛЮК Г.О. 
«Загальні крайовi 
задачi 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.
4. ДВОРНИКА А. В. 
«Коливнi розв’язки
звичайних та 
iмпульсних систем
диференцiальних 
рiвнянь» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата фiзико-
математичних наук зі 
спеціальності 01.01.02 
– диференцiальнi 
рівняння, захищеної 7 
вересня 2020 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.206.02 
Інституту математики 



НАН України.
5. МИСЛО Ю. М. 
«Асимптотично 
майже перiодичнi 
розв’язки рiвнянь iз 
запiзненням та 
iмпульсною дiєю», на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фiзико-математичних 
наук
за спецiальнiстю 
01.01.02 – 
диференцiальнi 
рiвняння, 111 – 
математика, 
захищеної 7 травня 
2021 р. на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.206.02 
Інституту математики 
НАН України.
6. СКУТАРЯ І. Д. 
«Асимптотичне 
інтегрування систем 
диференціальних 
рівнянь із малим 
параметром при 
частині похідних», 
подану до захисту на 
здобуття  наукового 
ступеня кандидата 
фiзико-математичних 
наук за спеціальністю 
01.01.02 – 
диференціальні 
рівняння, 111 – 
математика, 
захищеної 14 травня 
2021 р. на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 76.051.02 
Чернівецького 
національного 
університету імені 
Юрія Федьковича.

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 

14 Безпека праці в 
енергоустановк
ах та 
цивільний 
захист

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.»

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.



кандидата наук 
ДK 026601, 

виданий 
01.02.2015

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
Сертифікат наукового 
стажування KR-
300321/034 
(Сільськогосподарськ
ий університеті ім. 
Гуго Коллонтая (м. 
Краків, Польща) у 
співпраці із польсько-
українською 
фундацією «Інститут 
Міжнародної 
Академічної і 
Наукової Співпраці» 
(IIASC) з 12 жовтня 
2020 р. по 30 березня 
2021 р.).
П.п. 1
1. 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 і 
транспортного 
комплексів. – 2016. – 
№6. – С. 100-105/
2. 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. 1(25). – 
C.111-118 
3. Савченко Л. Г. 
Дослідження рівня 
виробничого 
травматизму та 
профзахворюваності 
при вирощуванні 
продукції 
рослинництва в 
умовах відкритого та 
захищеного ґрунту 
України / Л. Г. 
Савченко,  В. М. 
Савченко// Вісн. 
Харківського нац. 
техн. ун-ту сільського 
госп-ва ім. П. 
Василенка. – 2017. – 
Вип. 180. – С. 160–168 
4. Савченко Л. Г. 
Аналіз системи 
цивільного захисту в 
АПК України / Л. Г.  
Савченко, С.М.,  
Кухарець В. М. 
Савченко// Вісник 
ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 
(58), т. 1. – С.285-293 
5. Савченко Л. Г. 
Дослідження рівня 
професійного ризику, 
виробничого 
травматизму та 
профзахворюваності в 
галузі тваринництва 
України / Л. Г. 
Савченко,  В. М. 
Савченко, 
Н.М.Цивенкова// 
Вісник Нац. техн. ун-
ту "ХПІ" : зб. наук. пр. 
Сер. : Механіко-
технологічні системи 
та комплекси. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 
2017. – № 19 (1241). – 
С. 151-156 
6. Савченко Л. Г. 
Гігієнічна оцінка 
впливу технічного 
стану систем 
керування 
вологісними та 
температурними 
режимами в теплиці 
на виробничий 
персонал/ Л. Г. 
Савченко,  В. М. 
Савченко, 
С.В.Міненко// 
Технічний сервіс 
агропромислового, 
лісового і 
транспортного 
комплексів. – 2018. – 
№11. – С. 280-285 
7. Савченко Л. Г. 
Аналіз  впливу 



мікроклімату в 
промислових 
теплицях на 
виробничий персонал 
/ Л. Г. Савченко,  В. М. 
Савченко, 
С.В.Міненко// 
Інженерія 
природокористування
.- 2018. – №2 (10). – С. 
122-129 (0,4 ум. Арк.)
8. Савченко Л. Г. 
Загальна оцінка умов 
праці та оцінка 
професійного ризику 
виробничого 
персоналу 
промислових теплиць 
/ Л. Г. Савченко,  В. М. 
Савченко, 
С.В.Міненко// 
Наукові Горизонти.- 
2018. – №4 (67). – С. 
32-38 (0,35 ум арк.)
9. Бойко А. І. Аналіз 
впливу технічного 
стану систем 
підживлення рослин 
двоокисом вуглецю на 
виробничий персонал 
теплиць /А.І. Бойко, 
Л. Г. Савченко,  В. М. 
Савченко// Вісник 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка. – 
2019. – Вип. 198. – С. 
422–421
10. Савченко Л. Г. 
Researching the impact 
of optical radiation and 
illumination for 
production personnel / 
Л. Г. Савченко,  В. М. 
Савченко// Екологічні 
науки : науково-
практичний журнал/ 
Головний редактор 
О.І. Бондар. – К. : 
ДЕА, 2019. – № 1(25). 
Т. 1. – С 109-112
11. Савченко В.М., 
Міненко С.В., 
Савченко Л.Г. 
Проблеми екології та 
екологічна політика 
діяльності 
підприємств 
технічного сервісу. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Сер. 
Технічні науки. 2021. 
Вип. 32 (71). №2. 
С.216- 223 
12. Савченко Л.Г., 
Савченко В.М., 
Міненко С.В. 
Використання 
сучасних 
електротехнічних 
засобів та способів УФ 
знезараження стічних 
вод. Компютерно-
інтегровані технології: 



освіта,наука,виробниц
тво. 2021. №43. С.134-
138 

П.п. 3.
Войцицьцкий А.П., 
Савченко Л.Г. 
Інженерна 
екологія:теоретичні 
основи та 
лабараторно-
розрахунковий 
практикум: 
навч.посіб. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 207 с.

П.п. 4.
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.п. 8.
Є відповідальним 
виконавцем наукової 
теми «Забезпечення 
надійності та 
довговічності 
технологічних систем 
при вирощуванні 
продукції захищеного 
ґрунту» 
реєстраційний номер 
0115U004605

П.п. 11.
Консультування ТОВ 
«ДГС-Україна»  з 
питань охорони праці 
в галузі,  інженерної 
екології, безпеки 
праці в 
енергоустановках та 
цивільного захисту

П.п. 14.
Керівництво 
студентом Павлюком  
А., який зайняв 
призове місце на I 



етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 208 
«Агроінженерія» (м. 
Харків,  2017).

 
 

  
 
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

ПРН 05. 
Використовувати 
методи аналізу та 
моделювання 
лінійних та 
нелінійних 
електричних кіл 
постійного та 
змінного струмів.

Моделювання 
електротехнічних 
пристроїв та процесів

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 15. Визначити 
методи, заходи і 
засоби покращення 
стану енерго- і 
ресурсозбереження 
на підприємстві; 
розрахувати 
ефективність 
упровадження 
заходів з енерго- і 
ресурсозбереження 
в т. ч. енергетично 
автономних 
систем.

Енергоефективність та 
енергоавтономні 
системи

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Кваліфікаційна робота МН 04 – робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 



анотування, рецензування, 
складання реферату тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 14. Знання 
коренів 
енергетичної 
проблеми та 
підходи до її 
розв’язання; види, 
джерела та фізичні 
основи 
функціонування 
об’єктів 
відновлюваної 
енергетики; 
особливостей 
розрахунку та 
конструювання 
основних 
параметрів 
установок та 
агрегатів систем 
відновлюваної 
енергетики.

Біоенергетичні 
системи

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 13. 
Реконструювати 
існуючі електричні 
мережі та системи 
з метою 
підвищення їх 
надійності, 
ефективності 
експлуатації та 
продовження 
ресурсу.

Принципи будови 
електричних мереж і 
систем в 
електроенергетиці та 
електромагнітна 
сумісність

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 12. Володіти 
методами 
математичного 
моделювання 
об’єктів та 
процесів у 
електроенергетич
них, 
електротехнічних 
те 
електромеханічних 
системах.

Математичне 
забезпечення 
магістерських програм

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

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).



(вивчення термінів, 
виконання індивідуальних 
завдань).

Моделювання 
електротехнічних 
пристроїв та процесів

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 11. Ініціювати 
застосування 
енергозберігаючих 
технологій. Уміння 
обґрунтовувати 
необхідність 
впровадження 
систем 
відновлюваної 
енергетики і 
синтезувати такі 
системи з 
традиційними 
системами 
електропостачанн
я. 

Біоенергетичні 
системи

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 10. 
Аналізувати 
процеси в 
електроенергетич
ному, 
електротехнічном
у та 
електромеханічном
у обладнанні і 
відповідних 
комплексах і 
системах.

Методи аналізу та 
синтезу енергетичних 
систем

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 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).



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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 09. 
Окреслювати план 
заходів з 
підвищення 
надійності, безпеки 
експлуатації та 
продовження 
ресурсу 
електроенергетич
ного, 
електротехнічного 
та 
електромеханічног
о обладнання і 
відповідних 
комплексів і 
систем. 

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Технічне 
обслуговування та 
ремонт 
енергообладнання і 
засобів автоматики

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Енергоефективність та 
енергоавтономні 
системи

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Моделювання 
електротехнічних 
пристроїв та процесів

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 

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).



завдань).
ПРН 08. 
Проектувати 
сучасні системи 
електрифікації, 
автоматизації та 
електропостачанн
я в цілому та їх 
вузли й елементи 
зокрема.

Проектування систем 
електрифікації, 
автоматизації та 
електропостачання

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 07.  
Поглиблені знання 
математичного  
апарату для  
аналізу, 
оптимізації, 
моделювання  
електротехнічних 
пристроїв та  
процесів в них. 
Розробляти 
математичні 
моделі 
електротехнічних  
пристроїв,  систем,  
процесів відповідно 
до 
заданих умов.

Математичне 
забезпечення 
магістерських програм

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда, 
тематичне обговорення 
тощо); 
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття); 
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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Методи аналізу та 
синтезу енергетичних 
систем

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 06. 
Інтегрувати 

Кібербезпека в 
енергосистемах

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

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 



фундаментальні 
та спеціальні 
знання для 
розв’язування 
складних задач 
інформаційної 
безпеки та  
кібербезпеки в 
енергосистемах. 

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

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 04. 
Обґрунтовано 
вибирати методи 
проведення 
експериментальни
х досліджень, 
застосовувати 
раціональну 
техніку 
експерименту, 
проводити обробку 
та аналіз 
отриманих 
результатів.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 03. Вільно 
спілкуватись усно і 
письмово 
державною та 
іноземною мовами 
з сучасних наукових 
і технічних 
проблем 
електроенергетик
и, електротехніки 
та 
електромеханіки.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2) 

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



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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень

ПРН 02. 
Дотримуватись 
та захищати 
право 
інтелектуальної 
власності, 
застосовувати 
систему правової 
охорони та 
майнових прав 
інтелектуальної 
власності.

Інтелектуальна 
власність

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 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);
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 01. Виявляти 
проблеми і 
ідентифікувати 
обмеження, що 
пов’язані з 
проблемами 
здоров’я і безпеки 
людини та 
оцінками ризиків в 
галузі 
електроенергетик
и, електротехніки 
та 
електромеханіки.

Безпека праці в 
енергоустановках та 
цивільний захист

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

ПРН 16. 
Поєднувати різні 
форми науково-
дослідної роботи і 
практичної 
діяльності з метою 
подолання розриву 
між теорією і 
практикою, 
науковими 
досягненнями і їх 
практичною 
реалізацією.

Переддипломна 
практика

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

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПРН 17. 
Дотримуватись 
принципів та 

Методи аналізу та 
синтезу енергетичних 
систем

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

ФО 01 – екзамен; 
ФО 03 – усний контроль; 
ФО 07 – завдання 



правил академічної 
доброчесності в 
освітній та 
науковій 
діяльності.

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).

(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Моделювання 
електротехнічних 
пристроїв та процесів

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 07 – завдання 
(розрахункові, ситуаційні, 
кваліфікаційні, 
індивідуальні).

Переддипломна 
практика

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

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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).

ФО5 – захист   звіту з 
практики, кваліфікаційної 
роботи;
ФО 06 – виступи на 
наукових заходах.
ФО8 – презентації 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

 


