
 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Кафедра / викладач, 

якої буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА дисципліни Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

 

Спеціальність, для 

якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги до 

студентів, які 

хочуть обрати 

дисципліну 

Спеціальність 208 «Агроінженерія», перший (бакалаврський) рівень 
Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії 

/Грабар Іван 

Григорович 

Основи технічної 

творчості та наукове 

конструювання с.-г. 

техніки 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та 

практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та 

прийомів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарс

ПРН 06. Формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва. 

ПРН 07. Розв’язувати 

складні інженерно-

технічні задачі, пов’язані 

з функціонуванням 

сільськогосподарської 

техніки та 

технологічними 

процесами виробництва, 

зберігання, обробки та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції. 

ПРН 13. Описувати 

будову та пояснювати 

принцип дії 

сільськогосподарської 

техніки. Вибирати робочі 

органи машин відповідно 

до ґрунтово-кліматичних 

умов та особливостей 

сільськогосподарських 

матеріалів 

 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 

 5 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень  



ької техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів 

аграрного 

виробництва. 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарс

ького 

виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих 

наук.  

СК 04. Здатність 

до конструювання 

машин на основі 

графічних 

моделей 

просторових форм 

та інструментів 

автоматизованого 

проектування. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії 

/Грудовий Роман 

Сергійович  

Проектування та 

аналіз технологічних 

систем 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарс

ької техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів 

аграрного 

виробництва. 

ПРН 4. Знати: 

- основні закони та 

тенденції вдосконалення 

технологічних процесів і 

технічних засобів 

механізації сучасного 

сільськогосподарського 

виробництва; 

- показники якості 

механізованих 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва; 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 

 5 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

 Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 



СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарс

ького 

виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих 

наук. 

СК 07. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та 

комплекси машин. 

- методи 

оптимізації параметрів 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва. 

ПРН 5. Застосовувати 

свої знання і розуміння 

для визначення, 

формулювання і 

вирішення інженерних 

завдань з використанням 

загальновживаних 

методів; 

застосовувати отримані 

знання для аналізу 

інженерних об’єктів, 

процесів і методів; 

ПРН 6. Застосовувати 

отриманні знання для 

аналізу інженерних 

об’єктів, процесів і 

методів. 

ПРН 7. Обирати 

і застосовувати придатні 

аналітичні методи і 

методи моделювання; 

ПРН 8. Здійснювати 

пошук літератури, а 

також використовувати 

бази даних та інші 

джерела інформації;. 

ПРН 11. иявляти, 

формулювати і 

вирішувати інженерні 

завдання відповідно до 

спеціалізації. 

ПРН 17. Аналізувати 

розвиток технологічних 

систем та проектувати для 

їх галузей 

з різних джерел. 

Здатність 

використовувати: 

- у фаховій 

діяльності знання 

таких дисциплін, 

як математика, 

фізика, хімія, 

біологія тощо; 

- відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

застосування 

моделей, що 

виникають в 

агроінженерній 

практиці, і 

проведення 

розрахунків за 

такими моделями.  

Здатність: 

- до 

конструктивно-

геометричного 

мислення на основі 

графічних моделей 

просторових форм; 

- до 

проектування 

деталей машин і 

механічних систем 

з використанням 

інструментів 

автоматизованого 

проектування; 

- до 

використання 

методів і засобів 

забезпечення 



агропромислового 

виробництва. 

єдності 

вимірювань і 

оцінювання їх 

похибок; 

- до 

використання 

методів управління 

якістю, а також 

задач і принципів 

стандартизації. 

Кафедра 

комп’ютерних 

технологій і 

моделювання систем 

/Маєвський 

Олександр 

Володимирович 

Інформаційні 

технології та 

геоінформаційні 

системи 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 

технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 08. Здатність до 

використання 

технічних засобів 

автоматики і систем 

автоматизації 

технологічних 

ПРН 06. Формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва.  

ПРН 07. Розв’язувати 

складні інженерно-

технічні задачі, пов’язані 

з функціонуванням 

сільськогосподарської 

техніки та 

технологічними 

процесами виробництва, 

зберігання, обробки та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

2 курс 

 4 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



процесів в 

аграрному 

виробництві. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Савченко Людмила 

Григорівна 

Інженерна екологія Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та прийомів 

і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарс

ької техніки 

відповідно до 

вимог екології, 

принципів 

оптимального 

природокористува

ння й охорони 

довкілля. 

ПРН 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими та 

професійними знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності. 

ПРН 02. Застосовувати 

міжнародні та національні 

стандарти і практики в 

професійній 

діяльності. 

ПРН09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, що 

виникають у процесі 

професійної діяльності, та 

формувати у майбутнього 

фахівця почуття 

відповідальності за 

виконувану роботу  

ПРН 10. Демонструвати 

повагу до етичних 

принципів, своєю 

поведінкою 

впроваджувати  етичні 

норми взаємовідносин в 

колективі, які сприяють 

досягненню виробничої 

мети. 

Проявляти самостійність і 

відповідальність у роботі 

ПРН 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

4 курс 

 8 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією 

ПРН 20. Оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування. 

Розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему. 

ПРН 22. Визначати 

чисельні значення 

показників оцінювання 

стану охорони праці в 

галузях сільського 

господарства. Розробляти 

заходи з охорони праці і 

безпеки життєдіяльності 

відповідно до правових 

вимог законодавства. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Войцицький 

Анатолій Павлович 

Електротехніка та 

електроніка 

ЗК 01. Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати 

цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод 

ПРН 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими та 

професійними 

знаннями; формулювати 

ідеї, концепції з метою 

використання у 

професійній 

діяльності. 

ПРН 09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, що 

виникають у 

процесі професійної 

Лекції, 

лабораторні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

2 курс 

 4 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



людини і 

громадянина в 

Україні.  

ЗК 02. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної області, 

її місця у загальній 

системі знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, техніки 

і технологій, 

використовувати 

різні види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя.  

ЗК 03. Цінування 

та повага до 

різноманітності та 

мультикультурності

. 

ЗК 08. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

діяльності, та формувати 

у майбутнього фахівця 

почуття 

відповідальності за 

виконувану роботу. 

ПРН 10. Демонструвати 

повагу до етичних 

принципів, своєю 

поведінкою 

впроваджувати етичні 

норми взаємовідносин в 

колективі, які сприяють 

досягненню виробничої 

мети. Проявляти 

самостійність і 

відповідальність у 

роботі. 

 



 

Кафедра туризму 

/ 

Буднік Ольга 

Миколаївна,Лаврине

нко Світлана 

Олександрівна 

Менеджмент і 

маркетинг 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 
організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. СК 

13. Здатність 

організовувати 

роботу та 

забезпечувати 

адміністративне 

управління 
виробничими 

підрозділами, які 

здійснюють 

технічне 

забезпечення 

агропромислового 
виробництва 

відповідно до 

реалізації правових 

вимог безпеки 

життєдіяльності і 

охорони праці; 

аналізувати 

показники 

техногенних та 

природних 

небезпек, а також 

планувати і 
виконувати 

ПРН 21. Визначати 

склад та обсяги 

механізованих робіт, 

потребу в пально-

мастильних матеріалах 

та запасних частинах. 

ПРН 23. Аналізувати 

ринок продукції та 

сільськогосподарської 

техніки. Складати 

бізнесплани виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Виконувати 

економічне 

обґрунтування 

технологічних процесів, 

технологій, матеріально-

технічного забезпечення 
аграрного виробництва. 

Застосовувати методи 

управління проектами 

виробництва продукції 

рослинництва та 

тваринництва. 

Лекції та 

практичні заняття 

Бакалавр,  

4 курс 

7 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



відповідні захисні 

заходи. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії 

/Заць Максим 

Леонідович 

Гідропривод 

сільськогосподарськ

ої техніки 

ЗК 5. Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії. 

ЗК 6. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

 

- основні закони та 

тенденції вдосконалення 

технологічних процесів і 

технічних засобів 

механізації сучасного 

сільськогосподарського 

виробництва; 

- показники якості 

механізованих 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва; 

методи оптимізації 

параметрів технологічних 

процесів 

сільськогосподарського 

виробництва. 

Застосовувати свої 

знання і розуміння для 

визначення, 

формулювання і 

вирішення інженерних 

завдань з використанням 

загальновживаних 

методів; 

застосовувати отримані 

знання для аналізу 

інженерних об’єктів, 

процесів і методів; 

знати: будову та 

принцип дії 

гідропристроїв, сфери 

використання та умови 

Лекції та 

лабораторні 

роботи 

Бакалавр,  

3 курс 

5 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Перелік дисциплін, 

засвоєння яких 

необхідне для 

вивчення 

дисципліни 

1. Нарисна геометрія, 

інженерна та 

комп’ютерна 

графіка. 

2. Вища математика та 

обчислювальна 

техніка. 

3. Матеріалознавство і 

ТКМ. 

4. Теоретична 

механіка. 

5. Теорія машин і  

механізмів. 

6. Механіка матеріалів 

і  конструкцій. 

7. Деталі машин і 

основи   

конструювання. 

8. Підйомно-

транспортні  

машини. 

9. Загальна 

електротехніка. 

10. Основи автоматики 

та автоматизації. 

11. С/г машини. 

12. Гідравліка і 

теплотехніка 

Трактори і 

автомобілі. 



застосування об’ємного і 

динамічного 

гідроприводів, принципи 

їх роботи, загальні вимоги 

до експлуатації і 

технічного 

обслуговування, методи 

розрахунку основних 

параметрів, напрями 

вдосконалення 

гідроприводів та їх 

гідропристроїв;  

уміти: читати і 

складати принципові 

схеми гідроприводів 

сільськогосподарської 

техніки, дотримуватися 

експлуатаційних вимог, 

виявляти причини 

несправностей та усувати 

їх, підбирати 

гідропристрої до певного 

типу гідропривода і 

визначати оптимальні 

режими його роботи. 

 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Грудовий Роман 

Сергійович 

Експлуатація машин 

і обладнання в 

тваринництві 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 
технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

ПРН23.Застосовувати: 

- машини,обладнання 

та транспортні засоби для 

виробництва, переробки, 

зберігання, 

транспортування;  

- методи та обладнання 

для контролю якості 

сільськогосподарської 

продукції. 

ПРН24. Виконувати: 

- монтаж та 

пусконалагодження, 

виробничої та технічної 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 

5 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати: 

- машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання, 

транспортування 

тваринницької 

продукції; 

- принципові 

засади інженерних 

дисциплін, що 



первинної обробки, 

зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 07. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та 

комплекси машин. 

СК 09. Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарсь

кої техніки, 

технологічного 

обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 

експлуатації 

сільськогосподарської 

техніки; 

- дослідження та 

контроль стану 

обладнання та 

технологічних процесів 

 

лежать в основі 

фахової 

спеціалізації; 

- основні закони та 

тенденції 

вдосконалення 

технологічних 

процесів і 

технічних засобів 

механізації 

сучасного 

сільськогосподарсь

кого виробництва; 

- машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання та 

транспортування 

продукції АПК; 

студент повинен 

вміти: 

- застосовувати 

машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання, 

транспортування 

тваринницької 

продукції; 

- планувати та 

виконувати 

інженерні 

дослідження, 

інтерпретувати 

дані і робити 

висновки. 



- вміти працювати 

як самостійно, так і 

в команді, 

проявляти 

самостійність та 

відповідальність у 

роботі, професійну 

повагу до етичних 

принципів, 

демонструвати 

повагу до 

індивідуального та 

культурного 

різноманіття. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Грудовий Роман 

Сергійович 

Експлуатація машин 

і обладнання в 

переробній галузі 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 
технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної 

обробки, 

зберігання, 

транспортування 

та забезпечення 

якості 

сільськогосподарс

ької продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

ПРН18.Забезпечувати 

професійну взаємодію з 

працівниками 

конструкторських бюро, 

машинобудівних заводів, 

дослідницьких 

лабораторій, 

машинновипробувальних 

центрів щодо принципів 

роботи в команді для 

досягнення мети. 

ПРН23.Застосовувати: 

- машини,обладнання 

та транспортні засоби для 

виробництва, переробки, 

зберігання, 

транспортування;  

- методи та обладнання 

для контролю якості 

сільськогосподарської 

продукції. 

ПРН24. Виконувати: 

- монтаж та 

пусконалагодження, 

виробничої та технічної 

експлуатації 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 

5 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

студент повинен 

знати: 

- норми 

технологічного 

проектування, 

будівельні норми, 

правила установки 

та безпеки при 

експлуатації 

електроустановок, 

методики 

проектування і 

конструювання 

технологічних 

систем, правила і 

положення 

експлуатації 

машин і 

обладнання 

переробних 

підприємств, 

норми і вимоги 

монтажу і 

пусконалагодженн

я. 

студент повинен 



СК 07. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарс

ькі агрегати, 

технологічні лінії 

та комплекси 

машин. 

СК 09. Здатність 

виконувати 

монтаж, 

налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарс

ької техніки, 

технологічного 

обладнання, 

систем керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарс

ької техніки та 

технологічного 

обладнання. 

сільськогосподарської 

техніки; 

- дослідження та 

контроль стану 

обладнання та 

технологічних процесів 

вміти: 

- визначати 

терміни роботи 

обладнання, 

ступінь 

зношування 

обладнання, 

терміни 

проведення 

планових і 

попереджувальних 

ремонтних робіт 

машин і 

обладнання, яке 

працює на ділянці 

виробництва 

готової продукції. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Медведський 

Олександр 

Васильович 

Технічна політика 

галузі 

Використання 

навичок щодо 

знання основних 

засад технічної 

політики держави 

щодо інженерно-

технічного 

забезпечення 

агропромислового 

Результати 

навчання (уміння та 

навички): формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва, оцінювати 

роботу машин і засобів 

Лекції, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

Бакалавр,  

3 курс 

6 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Повинен знати: 

основні положення 

та термінологію 

предмета; умови, 

особливість та 

основні напрямки 

технічної і 

наукової політики 

в тваринництві; 



виробництва 

сільськогосподарс

ької продукції, 

науково-технічної 

політики 

регулювання 

інноваційної 

діяльності, 

державною 

програмою 

цільового 

розвитку галузей 

сільськогосподарс

ького 

виробництва, 

системоутворююч

ими факторами 

технічної політики 

в галузях 

тваринництва, 

навчитись 

виявляти 

інноваційні 

пріоритети 

технічного 

оснащення 

виробництва 

продукції 

тваринництва, 

розбиратись у 

наукових засадах 

формування 

технічної політики 

агропромислового 

виробництва, 

встановлювати 

роль науково-

технічного 

прогресу у 

збільшенні обсягів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування, 

розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему 

 

цілі, пріоритети та 

напрямки розвитку 

технічної політики 

в тваринництві 

України; 

організаційну 

структуру 

управління 

науково-технічною 

сферою, права та 

обов’язки 

відповідних 

органів 

регулювання. 



виробництва 

сільськогосподарс

ької продукції, 

виявлення 

резервів у 

виробництві та 

застосування 

енергоощадних 

технологій з 

використанням 

нетрадиційних та 

поновлюваних 

джерел енергії,  

проводити аналіз 

недоліків і переваг 

відомих технічних 

рішень 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Сукманюк Олена 

Миколаївна 

Типові технологічні 

об’єкти і процеси в 

переробній галузі 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та 

практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та 

прийомів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов 

ПРН 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах 

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів. 

ПРН 15. Визначати 

показники якості 

Лекції, практичні Бакалавр,  

3 курс 

6 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати: ведення 

виробництва та 

створення сталого 

і правильного 

технологічного 

режиму мас, 

організація праці і 

управління 

виробництвом, а 

також швидкий та 

систематичний 

контроль за 

виробництвом, 

спосіб організації, 

кратність обробки 

(переробки), рух 

сировини і 

теплових потоків, 

агрегатний стан, 

тепловий ефект; 

умови, за яких 

можна вплинути 



технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією. 

на процес. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Сукманюк Олена 

Миколаївна 

Напрями 

підвищення 

ефективності роботи 

технологічного 

обладнання 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та 

практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та 

прийомів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов 

ПРН 16. Розуміти 

принцип дії машин та 

систем, теплові режими 

машин та обладнання 

аграрного виробництва. 

Визначати параметри 

режимів роботи 

гідравлічних систем та 

теплоенергетичних 

установок 

сільськогосподарського 

призначення. 

ПРН 24. 

Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

Лекції, практичні Бакалавр,  

4 курс 

8 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати: 

- основні 

напрями розвитку 

науково-технічного 

прогресу в 

переробній галузі; 

- основні 

технологічні 

вимоги до 

конструкції 

обладнання з 

переробки 

сільськогосподарсь

кої продукції;  

- особливості 

конструкції та 

принцип дії 

технологічного 

обладнання для 

механізації 

процесів 

переробки 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійович 

Зберігання 

сільськогосподарськ

ої продукції 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

ПРН 06. Формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва. 

ПРН 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Бакалавр,  

4 курс 

7 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати і вміти 

сучасні технології 

та технологічні 

процеси зберігання 

сільськогосподарськ

ої продукції; 



виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та прийомів 

і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 08. 

Здатність вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 
СК 01. 

Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва. 

СК 07. 

Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та 

комплекси машин. 

СК 08. 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах 

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів.  

ПРН 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати 

технології за 

економічними та 

якісними критеріями. 

ПРН 21. Визначати 

склад та обсяги 

механізованих робіт, 

потребу в паливно-

мастильних матеріалах та 

запасних частинах.  

 

перспективні 

напрямки розвитку 

технологій і 

способів зберігання 

та переробки с.-г. 

продукції 



Здатність до 

використання 

технічних засобів 

автоматики і систем 

автоматизації 

технологічних 

процесів в 

аграрному 

виробництві. 

СК 11. 

Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 
СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Медведський 

Олександр 

Васильович 

Методи 

оптимального 

проектування у 

тваринництві 

Здобувачі 

вищої освіти 

набувають 

компетентностей  

використання 

навичок щодо 

знання критеріїв 

оцінки технічного 

Результати 

навчання (уміння та 

навички): формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва, оцінювати 

роботу машин і засобів 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Бакалавр,  

4 курс 

7 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Повинен знати: 

методику синтезу 

технічної 

(технологічної) 

системи; сутність 

традиційних та 

нових методів 

проектування; 



рішення та 

використання 

методів пошуку 

оптимального 

технічного 

(технологічного) 

рішення для 

основних видів 

машин та 

обладнання для 

галузі тваринництва 

агропромислового 

комплексу країни, 

класифікацію 

методів 

проектування, 

способів пошуку 

нових технічних та 

технологічних 

рішень, основних 

шляхів розрахунку 

конструкційно-

технологічних 

параметрів та 

режимів роботи 

машин та 

обладнання для 

механізації 

процесів у 

тваринництві 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування, 

розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему 

 

методику вибору 

стратегії 

проектування 

технічних 

(технологічних) 

систем в 

тваринництві; 

особливості 

виникнення 

технічних та 

фізичних 

суперечностей та 

шляхи їх усунення; 

методику системної 

оцінки технічної 

системи. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Медведський 

Олександр 

Васильович 

Технічні та 

технологічні 

рішення 

ресурсозбереження 

виробництва 

Використання 

навичок щодо 

формування у 

здобувачів вищої 

освіти 

компетентностей 

використання 

навичок з 

технологій та 

технічних рішень 

Результати 

навчання (уміння та 

навички): формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва, оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Бакалавр,  

4 курс 

7 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Повинен знати: 

основи державної 

політики в галузі 

ресурсозбереження, 

методи і критерії 

оцінки ефективності 

використання 

ресурсів з 

урахуванням 

економічних і 



ресурсозберігаючог

о агропромислового 

виробництва, 

професійного 

впровадження 

ресурсоощадних та 

енергозберігаючих 

рішень, оцінювання 

можливостей 

використання 

нетрадиційних 

поновлюваних 

джерел енергії для 

потреб 

агропромислового 

виробництва та 

галузі 

тваринництва, 

зокрема, навчання 

майбутніх 

агроінженерів 

основ енерго- і 

ресурсозбереження, 

встановлення 

структурних 

зв’язків між 

ключовими 

складовими енерго- 

та 

ресурсоощадливост

і, вивчення 

основних шляхів 

зниження витрат 

матеріальних та 

трудових ресурсів і 

енергоносіїв на 

реалізацію 

відповідної 

технології 

виробництва 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування, 

розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему 

екологічних вимог в 

конкретних умовах; 

сучасні 

ресурсозберігаючі 

технології при 

проектуванні та 

реконструкції 

тваринницьких 

об’єктів; основні 

види та 

перспективні 

напрями 

ефективного 

використання 

поновлюваних 

джерел енергії; 

способи і методи 

утилізації відходів 

тваринництва з 

метою отримання 

додаткової енергії; 

способи і методи 

утилізації тепла при 

вентиляції 

тваринницьких 

приміщень, обробці 

й переробці молока 

та інших теплових 

процесів. 



продукції 

тваринництва 

 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Медведський 

Олександр 

Васильович 

Енергетичний аналіз 

механізованих 

процесів у 

тваринництві 

Здобувачі 

вищої освіти 

набувають 

компетентностей 

використання 

навичок щодо 

знання з технологій 

та технічних рішень 

енергозберігаючого 

агропромислового 

виробництва, 

професійного 

впровадження 

енергозберігаючих 

рішень, оцінювання 

можливостей 

використання 

відновлюваної 

енергетики для 

потреб 

агропромислового 

виробництва та 

галузі 

тваринництва, 

зокрема, навчання 

майбутніх 

агроінженерів 

основних шляхів 

зниження витрат 

енергетичних 

ресурсів на 

реалізацію 

відповідної 

технології 

виробництва 

продукції 

тваринництва, 

Результати 

навчання (уміння та 

навички): формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва, оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування, 

розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему 

 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Бакалавр,  

4 курс 

8 семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Повинен знати: 

основи 

енергетичного 

аналізу виробничих 

процесів галузей 

сільського 

господарства, 

методи і критерії 

оцінки ефективності 

використання 

ресурсів з 

урахуванням 

економічних і 

екологічних вимог в 

конкретних умовах; 

сучасні 

ресурсозберігаючі 

технології при 

проектуванні та 

реконструкції 

тваринницьких 

об’єктів; основні 

види та 

перспективні 

напрями 

ефективного 

використання 

поновлюваних 

джерел енергії; 

способи і методи 

утилізації відходів 

тваринництва з 

метою отримання 

додаткової енергії; 

способи і методи 

енергозбереження 

технологічних 



встановлення 

енергетичної 

ефективності 

технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва 

процесів 

тваринництва. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Боровський 

Віктор Миколайович 

Основи керування 

с.-г. технікою та 

ПДР 

Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарс

ької техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів 

аграрного 

виробництва. 

    Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарс

ького 

виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих 

наук. 

 

Знання загальних 

відомостей про 

виробництво чорних і 

кольорових металів; 

будову і класифікацію, 

позначення і галузь 

застосування 

конструкційних 

матеріалів; 

характеристику основних 

неметалевих матеріалів; 

основні зв’язки між 

складом, структурою і 

властивостями металів, 

сплавів, а також 

закономірності їх зміни 

під дією термічного, 

хімічного або 

механічного впливу; 

основні технологічні 

процеси виробництва 

деталей; закономірності 

різання конструкційних 

матеріалів інструментом, 

будову і налагодження 

металорізальних 

верстатів. 

Лекційні заняття 

проводяться в 

аудиторіях, 

обладнаних 

мультимедійним

и засобами, і 

передбачають 

використання 

презентацій. 

Лабораторні 

роботи 

проводяться у 

аудиторіях, 

лабораторіях з 

належним 

обладнанням, 

методичним 

забезпеченням 

та довідковою 

інформацією 

(схеми, плакати, 

нормативи, 

каталоги, 

технічні 

характеристики). 

 

Бакалавр, 3-

й рік, 5-й 

семестр 

208 “Агроінженерія Знання загальних 

відомостей про 

виробництво 

чорних і кольорових 

металів; будову і 

класифікацію, 

позначення і галузь 

застосування 

конструкційних 

матеріалів; 

характеристику 

основних 

неметалевих 

матеріалів; основні 

зв’язки між 

складом, 

структурою і 

властивостями 

металів, сплавів, а 

також 

закономірності їх 

зміни під дією 

термічного, 

хімічного або 

механічного впливу; 

основні 

технологічні 

процеси 

виробництва 

деталей; 

закономірності 

різання 

конструкційних 



матеріалів 

інструментом, 

будову і 

налагодження 

металорізальних 

верстатів. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Куликівський 

Володимир 

Леонідович 

Енергетичний аналіз 

механізованих 

процесів у 

рослинництві 

Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва. 

Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля.  

Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

ПРН 04. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати технології 

за економічними та 

якісними критеріями.  

ПРН 06. Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 
самостійна 

робота 

Бакалавр, 4-

й рік, 8-й 

семестр 

208 “Агроінженерія Студент повинен 

знати: сучасний 

стан і тенденції 

підвищення 

ефективності 

агропромислового 

комплексу; основні 

принципи технічної 

та технологічної 

модернізації 

виробництва 

сільськогосподарськ

ої продукції; 

світовий та 

вітчизняний досвід 

ресурсозбереження 

в сільському 

господарстві; 

технології 

обробітку 

сільськогосподарськ

их культур з 

використанням 

сучасних 

комплексів машин. 



Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Куликівський 

Володимир 

Леонідович 

Проектування 

енергозберігаючих 

механізованих 

процесів у 

рослинництві 

Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та 

комплекси машин.  

Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарсь

кої техніки, 

технологічного 

обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт.  

Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля.  

Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

1. Вибирати машини і 

обладнання та режими їх 

роботи у механізованих 

технологічних процесах 

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів.   

2. Аналізувати ринок 

продукції та 

сільськогосподарської 

техніки. Складати бізнес-

плани виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Виконувати 

економічне 

обґрунтування 

технологічних процесів, 

технологій, матеріально-

технічного забезпечення 

аграрного виробництва. 

Застосовувати методи 

управління проектами 

виробництва продукції 

рослинництва та 

тваринництва.   

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, ІНДЗ 

(індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання). 

Бакалавр, 4-

й рік, 8-й 

семестр 
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знати: технології 

вирощування та 

збирання 

сільськогосподарськ

их культур; 

принципи побудови 

виробничих 

процесів у 

рослинництві; 

засади ресурсного 

забезпечення та 

відповідності 

екологічним 

вимогам процесів; 

особливості 

визначення 

раціонального 

складу МТА та 

технічних засобів; 

теоретичні та 

методологічні 

основи розрахунків 

механізованих 

процесів у 

рослинництві; 

особливості 

проектування 

часткових 

технологічних 

процесів і ліній у 

рослинництві.. 



сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Боровський 

Віктор Миколайович 

Слюсарна справа Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях.  

Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Здатність 

організовувати 

роботу та 

забезпечувати 

адміністративне 

управління 

виробничими 

підрозділами, які 

здійснюють 

технічне 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва 

відповідно до 

реалізації 

правових вимог 

безпеки 

життєдіяльності і 

охорони праці. 

 Аналізувати 

показники 

техногенних та 

природних 

небезпек, а також 

планувати і 

виконувати 

відповідні захисні 

Знати: 

- основні закони та 

тенденції вдосконалення 

технологічних процесів і 

технічних засобів 

механізації сучасного 

сільськогосподарського 

виробництва; 

- показники якості 

механізованих 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва; 

-методи оптимізації 

параметрів 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва. 

Застосовувати свої 

знання і розуміння для 

визначення, 

формулювання і 

вирішення інженерних 

завдань з використанням 

загальновживаних 

методів; 

застосовувати отримані 

знання для аналізу 

інженерних об’єктів, 

процесів і методів; 

Застосовувати отримані 

знання для аналізу 

інженерних об’єктів, 

процесів і методів. 

Виявляти, формулювати і 

вирішувати інженерні 

Лекційні заняття 

проводяться в 

аудиторіях, 

обладнаних 

мультимедійним

и засобами і 

передбачають 

використання 

презентацій. 

Лабораторні 

роботи 

проводяться у 

аудиторіях, 

лабораторіях з 

належним 

обладнанням, 

методичним 

забезпеченням 

та довідковою 

інформацією 

(схеми, плакати, 

нормативи, 

каталоги, 

технічні 

характеристики). 

Бакалавр, 1-

й рік, 2-й 

семестр 
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Знання загальних 

відомостей про 

виробництво 

чорних і кольорових 

металів; будову і 

класифікацію, 

позначення і галузь 

застосування 

конструкційних 

матеріалів; 

характеристику 

основних 

неметалевих 

матеріалів; основні 

зв’язки між 

складом, 

структурою і 

властивостями 

металів, сплавів, а 

також 

закономірності їх 

зміни під дією 

термічного, 

хімічного або 

механічного впливу; 

основні 

технологічні 

процеси 

виробництва 

деталей; 

закономірності 

різання 

конструкційних 

матеріалів 

інструментом, 

будову і 



заходи. завдання відповідно до 

спеціалізації. 

налагодження 

металорізальних 

верстатів. 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Білецький Віктор 

Романович 

Механізація і 

автоматизація 

технологічних 

процесів у 

рослинництві 

Інтегральна 

компетентність. 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та прийомів 

і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 8. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

СК 1. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

ПРН 06. Формулювати 

нові ідеї та концепції 

розвитку 

агропромислового 

виробництва. 

ПРН 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах 

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів. 

ПРН 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати технології 

за економічними та 

якісними критеріями. 

ПРН 21. Визначати 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 
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й рік, 7-й 

семестр 
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технологічних 

процесів аграрного 

виробництва. 

СК 7. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та 

комплекси машин. 

СК 8. Здатність до 

використання 

технічних засобів 

автоматики і систем 

автоматизації 

технологічних 

процесів в 

аграрному 

виробництві. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічно 

обладнання. 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

склад та обсяги 

механізованих робіт, 

потребу в пально-

мастильних матеріалах та 

запасних частинах. 

ПРН 24. Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

 

 



аграрного 

виробництва. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Білецький Віктор 

Романович 

Технічна 

експлуатація 

машинно-

тракторного парку 

Інтегральна 

компетентність. 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування 

певних знань та 

вмінь, 

технологічних 

методів та прийомів 

і характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 

технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

ПРН 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах  

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів. 

ПРН 13. Описувати 

будову та пояснювати 

принцип дії 

сільськогосподарської 

техніки. Вибирати робочі 

органи машин відповідно 

до ґрунтово-кліматичних 

умов та особливостей 

сільськогосподарських 

матеріалів. 

ПРН 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр, 3-

й рік, 6-й 

семестр 
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сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 07. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та  

комплекси машин. 

СК 09. Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження,  

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарсь

кої техніки, 

технологічного 

обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт. 

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне  

 



обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Савченко 

Василь Миколайович 

Екологічні аспекти 

діяльності 

підприємств 

технічного сервісу 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

використовуючи 

основи 

ПРН 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими 

та професійними 

знаннями; формулювати 

ідеї, концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності 

ПРН 09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, 

що виникають у процесі 

професійної діяльності, 

та формувати у 

майбутнього фахівця 

почуття відповідальності 

за виконувану роботу 

ПРН 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 
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й курс, 6 

семестр 
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природничих наук 

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля  

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

 

нормативною 

документацією. 

ПРН 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати 

технології за 

економічними та 

якісними критеріями. 

ПРН 20. Оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування. 

Розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему. 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Савченко 

Василь Миколайович 

Екологічні аспекти 

захищеного ґрунту 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих наук 

СК 10. Здатність 

ПРН 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими та 

професійними знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності 

ПРН 09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, що 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр, 3-

й курс, 6 

семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля  

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

виникають у процесі 

професійної діяльності, та 

формувати у майбутнього 

фахівця почуття 

відповідальності за 

виконувану роботу 

ПРН 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією. 

ПРН 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати технології 

за економічними та 

якісними критеріями. 

ПРН 20. Оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за критеріями 

екологічності та 

ефективності 

природокористування. 

Розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему. 

 



Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Міненко  

Сергій Вікторович 

Експлуатація та 

технічний сервіс 

систем захищеного 

ґрунту 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 

технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 09. Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження,  

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарсь

кої техніки, 

технологічного 

обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт. 

ПРН 07. Розв’язувати 

складні інженерно-

технічні задачі, пов’язані з 

функціонуванням 

сільськогосподарської 

техніки та технологічними 

процесами виробництва, 

зберігання, обробки та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції. 

ПРН 09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, що 

виникають у процесі 

професійної діяльності, та 

формувати у майбутнього 

фахівця почуття 

відповідальності за 

виконувану роботу 

ПРН 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах  

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати комплекси 

машин для механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів. 

ПРН 15. Визначати 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр, 3-

й курс, 6-

семестр 

208 «Агроінженерія Без обмежень 



СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне  

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією. 

ПРН 19. Застосовувати 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності тракторів, 

комбайнів, автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-графіки 

виконання ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

діагностування, технічного 

обслуговування та ремонту 

сільськогосподарської 

техніки 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

Надійність машин та 

обладнання АПВ 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

ПРН 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими та 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

Бакалавр, 4-

й курс, 8 

семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



технологічних 

систем/ Савченко 

Василь Миколайович 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

професійними знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності. 

ПРН 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією 

ПРН 19. Застосовувати 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності тракторів, 

комбайнів, автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-графіки 

виконання ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

діагностування, 

технічного 

обслуговування та 

ремонту 

сільськогосподарської 

техніки. 

ПРН 24. 

Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

 

самостійна 

робота 



технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Міненко  

Сергій Вікторович 

Проектування 

технологічних 

систем та 

культиваційних 

споруд захищеного 

ґрунту 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих наук 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 

технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

конкретних умов 

ПРН 07. Розв’язувати 

складні інженерно-

технічні задачі, пов’язані 

з функціонуванням 

сільськогосподарської 

техніки та 

технологічними 

процесами виробництва, 

зберігання, обробки та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції 

ПРН 11. Виконувати 

експериментальні 

дослідження роботи 

сільськогосподарської 

техніки в конкретних 

умовах використання, 

здійснювати патентний 

пошук. 

ПР 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах  

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалври, 3-

й курс, 6 

семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



аграрного 

виробництва. 

СК 07. Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарсь

кі агрегати, 

технологічні лінії та 

комплекси машин 

СК 08. Здатність до 

використання 

технічних засобів 

автоматики і систем 

автоматизації 

технологічних 

процесів в 

аграрному 

виробництві  

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля. 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів. 

ПР 14. Відтворювати 

деталі машин у 

графічному вигляді 

згідно з вимогами 

системи 

конструкторської 

документації. 

Застосовувати 

вимірювальний 

інструмент для 

визначення параметрів 

деталей машин. 

ПР 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією. 

ПР 19. Застосовувати 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності тракторів, 

комбайнів, автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-графіки 

виконання ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

діагностування, 

технічного 



матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

обслуговування та 

ремонту 

сільськогосподарської 

техніки 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Савченко 

Василь Миколайович 

Технології 

вирощування 

продукції 

рослинництва 

захищеного ґрунту 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

процеси 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих наук 

СК 06. Здатність 

вибирати і 

використовувати 

механізовані 

технології, в тому 

числі в системі 

точного 

землеробства; 

проектувати та 

управляти 

технологічними 

процесами й 

системами 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарсь

кої продукції 

відповідно до 

ПРН 12. Вибирати 

машини і обладнання та 

режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах  

рослинництва, 

тваринництва, первинної 

обробки 

сільськогосподарської 

продукції. Проектувати 

технологічні процеси та 

обґрунтовувати 

комплекси машин для 

механізованого 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Розробляти 

операційні карти для 

виконання механізованих 

технологічних процесів. 

ПРН 13. Описувати 

будову та пояснювати 

принцип дії 

сільськогосподарської 

техніки. Вибирати робочі 

органи машин відповідно 

до ґрунтово-кліматичних 

умов та особливостей 

сільськогосподарських 

матеріалів. 

ПРН 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



конкретних умов 

аграрного 

виробництва. 

СК 08. Здатність до 

використання 

технічних засобів 

автоматики і систем 

автоматизації 

технологічних 

процесів в 

аграрному 

виробництві  

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля. 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією. 

ПРН 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати технології 

за економічними та 

якісними критеріями 

 

Кафедра Теоретичні основи СК 01. Здатність ПРН 01. Володіти Лекції, бакалавр, 4 208 Без обмежень 



машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Савченко 

Василь Миколайович 

економіки 

підприємств 

технічного сервісу 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання. 

СК 13. Здатність 

організовувати 

роботу та 

забезпечувати 

адміністративне 

управління 

виробничими 

підрозділами, які 

здійснюють 

технічне 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва 

відповідно до 

реалізації правових 

вимог безпеки 

гуманітарними, 

природничо-науковими та 

професійними знаннями; 

формулювати ідеї, 

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності. 

ПРН 06.  

Формулювати нові ідеї та 

концепції розвитку 

агропромислового 

виробництва. 

ПРН 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією 

ПРН 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати технології 

за економічними та 

якісними критеріями 

ПРН 23. Аналізувати 

ринок продукції та 

сільськогосподарської 

техніки. Складати бізнес-

плани виробництва 

сільськогосподарської 

продукції. Виконувати 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

курс, 7 

семестр 

«Агроінженерія» 



життєдіяльності і 

охорони праці; 

аналізувати 

показники 

техногенних та 

природних 

небезпек, а також 

планувати і 

виконувати 

відповідні захисні 

заходи. 

СК 14. Здатність 

здійснювати 

економічне 

обґрунтування 

доцільності 

застосування 

технологій та 

технічних засобів в 

агропромисловому 

виробництві, 

інженерно-

технічних заходів з 

підтримання 

машинно-

тракторного парку, 

фермської та іншої 

сільськогосподарсь

кої техніки в 

працездатному 

стані 

економічне 

обґрунтування 

технологічних процесів, 

технологій, матеріально-

технічного забезпечення 

аграрного виробництва. 

Застосовувати методи 

управління проектами 

виробництва продукції 

рослинництва та 

тваринництва. 

ПР 24. Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ Савченко 

Фірмове технічне 

діагностування і 

обслуговування 

машин і обладнання 

АПВ 

СК 01. Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності 

знання будови і 

технічних 

ПРН 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими та 

професійними знаннями; 

формулювати ідеї, 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

бакалавр, 4 

курс, 8 

семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



Василь Миколайович характеристик 

сільськогосподарсь

кої техніки для 

моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва 

СК 09. Здатність 

виконувати монтаж, 

налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарсь

кої техніки, 

технологічного 

обладнання, систем 

керування і 

забезпечувати 

якість цих робіт. 

СК 11. Здатність 

планувати і 

здійснювати 

технічне 

обслуговування та 

усувати відмови 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

технологічного 

обладнання 

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності. 

ПРН 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією 

ПРН 19. Застосовувати 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності тракторів, 

комбайнів, автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-графіки 

виконання ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

діагностування, 

технічного 

обслуговування та 

ремонту 

сільськогосподарської 

техніки. 

ПРН 24. Організовувати 

виробничий процес 

підрозділів з технічного 

забезпечення 

агропромислових 

виробництв. 

 



технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва 

Спеціальність 208 «Агроінженерія» другий (магістерський) рівень 
Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійович 

Система точного 

землеробства 

СК 1. Здатність 

розв’язувати 

складні 

управлінські задачі 

та проблеми в сфері 

аграрного 

виробництва 

СК 4. Здатність 

застосовувати 

сучасні 

інформаційні та 

комп’ютерних 

технології для 

вирішення 

професійних 

завдань 

СК 10. Здатність 

організовувати 

процеси аграрного 

виробництва 

на принципах 

систем точного 

землеробства, 

ресурсозбереження, 

оптимального 

природокористуван

ня та охорони 

природи; 

використовувати 

сільськогосподарсь

кі машини та 

енергетичні засоби, 

що адаптовані до 

використання у 

ПРН 9. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та сучасні 

інформаційні технології 

для вирішення 

професійних завдань. 

ПРН 15. 

Впроваджувати системи 

точного землеробства, 

машини і засоби 

механізації та вибирати 

режими роботи машинно 

тракторних агрегатів для 

механізації технологічних 

процесів у рослинництві. 

 

Лекції, практичні 

заняття, 

самостійна робота 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 2-

семестр 

208 “Агроінженерія Студент повинен 

знати сутність та 

особливості 

отримання, обробки 

та передачі 

інформації у 

новітніх 

технологіях 

сільського 

господарства. 



системі точного 

землеробства. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Грудовий Роман 

Сергійович 

Логістика в АПК СК 5. Здатність 

вирішувати 

оптимізаційні 

задачі для 

ефективного 

машиновикориста

ння в 

рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні і 

транспортуванні 

сільськогосподарс

ької продукції. 

СК 8. Здатність 

використовувати 

методи управління 

й планування 

матеріальних та 

пов’язаних з ними 

інформаційних і 

фінансових 

потоків на основі 

системного 

підходу та 

економічних 

компромісів для 

підвищення 

конкурентоспромо

жності 

підприємств. 

СК 11. Здатність 

до отримання і 

аналізу інформації 

щодо тенденцій 

розвитку аграрних  

наук, технологій і 

техніки в 

агропромисловому 

ПРН 8. Вибирати мету, 

предмет та об’єкт 

досліджень. 

Формулювати робочу 

гіпотезу, закономірності. 

Ставити задачі в наукових 

дослідженнях. 

Обґрунтовувати методи 

теоретичних та 

експериментальних 

досліджень. 

ПРН 9. Створювати 

фізичні, математичні, 

віртуальні моделі для 

вирішування 

дослідницьких, 

проектувальних, 

організаційних, 

управлінських та 

технологічних задач. 

ПРН 10. Володіти 

визначеним колом програм 

та програмних засобів для 

вирішення фахових питань, 

особливостями 

застосування глобальної 

мережі Інтернет для роботи 

з різноманітною 

інформацією. 

ПРН 11.Застосовувати 

знання, уміння та навички 

для вибору раціонального 

складу комплексів машин 

та ефективного його 

використання. 

ПРН 14.Проектувати та 

вибирати методи 

управління та оптимізації 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

 

Магістр - 1 

курс, 2-й 

семестр 

208 “Агроінженерія Студент повинен 

знати: 

- машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання та 

транспортування 

продукції АПК; 

- принципи 

обробки 

інформації 

сучасними 

комп’ютерними 

засобами; 

- основні закони 

та тенденції 

вдосконалення 

технологічних 

процесів і 

технічних засобів 

механізації 

сучасного 

сільськогосподарсь

кого виробництва; 

- показники якості 

механізованих 

технологічних 

процесів 

сільськогосподарсь

кого виробництва; 

- фундаментальні 

основи математики 

та економіки. 

 

студент повинен 

вміти: 



виробництві. матеріальних потоків - користуватись 

засобами 

обчислювальної 

техніки для 

введення, обробки, 

зберігання та 

видачі інформації;  

- аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва. 

- здійснювати 

пошук літератури, 

а також 

використовувати 

бази даних та інші 

джерела 

інформації;. 

- планувати та 

виконувати 

інженерні 

дослідження, 

інтерпретувати 

дані і робити 

висновки; 

- працювати як 

самостійно, так і в 

команді, проявляти 

самостійність та 

відповідальність у 

роботі, професійну 

повагу до етичних 

принципів, 

демонструвати 



повагу до 

індивідуального та 

культурного 

різноманіття; 

- усвідомлювати 

особливості 

функціонування 

підприємств у 

сучасних умовах 

господарювання та 

демонструвати 

розуміння його 

ринкового 

позиціонування. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійович 

Ергономіка СК 6. Здатність 

проектувати й 

використовувати 

мехатронні системи 

машин і засоби 

механізації 

аграрного 

виробництва. 

СК 12. Здатність 

використовувати 

сучасні принципи, 

стандарти та 

методи управління 

якістю, 

забезпечувати 

конкурентоспромо

жність технологій і 

машин у 

виробництві 

сільськогосподарсь

ких культур. 

СК 14. Здатність 

гарантувати 

екологічну 

безпеку у 

сільськогосподарс

ПРН 1. Володіти 

комплексом необхідних 

гуманітарних, 

природничо-наукових та 

професійних знань, 

достатніх для досягнення 

інших результатів 

навчання, визначених 

освітньою програмою. 

ПРН 2.  Розробляти 

енергоощадні, екологічно 

безпечні технології 

виробництва, первинної 

обробки і зберігання 

сільськогосподарської 

продукції. 

ПРН 21.  Розробляти 

заходи з охорони праці в  

сферах аграрного  

виробництва відповідно 

до чинного 

законодавства. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Магістр 1-й 

курс, 3 

семестр 

208 

“Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати:  

- основні 

ергономічні 

принципи 

соціальної роботи; 

ергономічну 

складову 

соціальної роботи 

з випадком, 

родиною, 

груповою 

соціальною 

роботою. 



ькому 

виробництві. 

 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Сукманюк Олена 

Миколаївна 

Проектування і 

розрахунок 

технологічних 

систем у 

тваринництві 

Здатність 

проектувати й 

використовувати 

мехатронні системи 

машин і засоби 

механізації 

аграрного 

виробництва 

Здатність 

проектувати, 

виготовляти і 

експлуатувати 

технології та 

технічні засоби 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

ПРН 2. Розробляти 

енергоощадні, екологічно 

безпечні технології 

виробництва, первинної 

обробки і зберігання 

сільськогосподарської 

продукції 

ПРН 12. Проектувати 

конкурентоспроможні 

технології та обладнання 

для виробництва 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

вимог споживачів і 

законодавства 

ПРН 20. Розробляти і 

реалізувати 

ресурсоощадні та 

природоохоронні 

технології у сфері 

діяльності підприємств 

АПК 

 

Лекції, 

лабораторні, 

самостійна 

робота 

Магістр 1-й 

курс, 2 

семестр 

208 

“Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати: методи 

обґрунтування і 

розробки 

механізованих 

технологічних 

ліній в галузі 

тваринництва; 

критерії оцінки і 

вибору 

технологічних та 

технічних рішень. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Грудовий Р.С. 

Проектування і 

розрахунок 

технологічних 

систем переробних 

підприємств 

СК 7. Здатність 

проектувати, 

виготовляти і 

експлуатувати 

технології та 

технічні засоби 

виробництва, 

первинної 

обробки, 

зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарс

ької продукції. 

СК 11. Здатність до 

ПРН 8. Вибирати мету, 

предмет та об’єкт 

досліджень. 

Формулювати робочу 

гіпотезу, закономірності. 

Ставити задачі в 

наукових дослідженнях. 

Обґрунтовувати методи 

теоретичних та 

експериментальних 

досліджень. 

ПРН 9. Створювати 

фізичні, математичні, 

Лекції, 

лабораторні, 

проблемні 

заняття 

Магістр 1-й 

курс, 2 

семестр 

208 

“Агроінженерія» 

Студент повинен 

знати: 

- машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання та 

транспортування 

продукції АПК; 

- принципи 

обробки 

інформації 

сучасними 



отримання і аналізу 

інформації щодо 

тенденцій розвитку 

аграрних  наук, 

технологій і техніки 

в 

агропромисловому 

виробництві. 

віртуальні моделі для 

вирішування 

дослідницьких, 

проектувальних, 

організаційних, 

управлінських та 

технологічних задач. 

ПРН 10. Володіти 

визначеним колом 

програм та програмних 

засобів для вирішення 

фахових питань, 

особливостями 

застосування глобальної 

мережі Інтернет для 

роботи з різноманітною 

інформацією. 

ПРН 11. Застосовувати 

знання, уміння та 

навички для вибору 

раціонального складу 

комплексів машин та 

ефективного його 

використання. 

ПРН 16.Створювати і 

оптимізувати інноваційні 

технікотехнологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні 

продукції і технічному 

сервісі 

ПРН 21. Розробляти і 

реалізувати 

ресурсозберігаючі та 

природоохоронні 

технології у сфері 

діяльності підприємств 

комп’ютерними 

засобами; 

- основні закони 

та тенденції 

вдосконалення 

технологічних 

процесів і 

технічних засобів 

механізації 

переробки 

сільськогосподарсь

кої продукції; 

 

студент повинен 

вміти: 

- користуватись 

засобами 

обчислювальної 

техніки для 

введення, обробки, 

зберігання та 

видачі інформації;  

- аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва. 

- здійснювати 

пошук літератури, 

а також 

використовувати 

бази даних та інші 

джерела 

інформації;. 

- планувати та 



АПК. 

 

виконувати 

інженерні 

дослідження, 

інтерпретувати 

дані і робити 

висновки; 

- працювати як 

самостійно, так і в 

команді, проявляти 

самостійність та 

відповідальність у 

роботі, професійну 

повагу до етичних 

принципів, 

демонструвати 

повагу до 

індивідуального та 

культурного 

різноманіття; 

- усвідомлювати 

особливості 

функціонування 

переробних 

підприємств у 

сучасних умовах 

господарювання та 

демонструвати 

розуміння його 

ринкового 

позиціонування. 
Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійович 

Інноваційні 

інженерні технології 

в тваринництві 

СК 2.  Здатність 

здійснювати 

наукові та 

прикладні 

дослідження для 

створення нових та 

удосконалення 

існуючих 

технологічних 

систем 

ПРН 12.  Проектувати 

конкурентоспроможні 

технології та обладнання 

для виробництва 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

вимог споживачів і 

законодавства. 

ПРН 16.  Створювати і 

оптимізувати інноваційні 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 2-

семестр 

208 

“Агроінженерія” 

Студент повинен 

вміти і знати 

структуру та 

технологію 

обладнання і 

технічних засобів 

годівлі та 

утримання тварин, 

бджіл, риб, методи 

оцінювання 



сільськогосподарсь

кого призначення, 

пошуку 

оптимальних 

методів їх 

експлуатації. 

Здатність 

застосовувати 

методи теорії 

подібності та 

аналізу 

розмірностей, 

математичної 

статистики, теорії 

масового 

обслуговування, 

системного аналізу 

для розв’язування 

складних задач і 

проблем 

сільськогосподарсь

кого виробництва. 

СК 5. Здатність 

розв’язувати задачі 

оптимізації і 

приймати ефективні 

рішення з питань 

використання 

машин і техніки в 

рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні, 

первинній обробці і 

транспортуванні 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

СК 11. Здатність 

до отримання і 

аналізу інформації 

щодо тенденцій 

техніко-технологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні 

продукції і технічному 

сервісі. 

 

поживних кормів, 

їх класифікацію та 

характеристику, 

технологію 

виробництва 

різних видів 

тваринницької 

продукції, будову, 

робочі процеси і 

регулювання 

фермівської 

техніки, методи 

обґрунтування і 

розрахунку 

основних 

параметрів  та 

режимів роботи 

машин та 

обладнання, 

головні напрямки і 

тенденції розвитку 

науково-

технічного 

прогресу в області 

сільськогосподарсь

кої техніки. 



розвитку аграрних  

наук, технологій і 

техніки в 

аграрному 

виробництві. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійович 

Інноваційні 

інженерні технології 

в переробній галузі 

СК 2.  Здатність 

здійснювати 

наукові та 

прикладні 

дослідження для 

створення нових та 

удосконалення 

існуючих 

технологічних 

систем 

сільськогосподарсь

кого призначення, 

пошуку 

оптимальних 

методів їх 

експлуатації. 

Здатність 

застосовувати 

методи теорії 

подібності та 

аналізу 

розмірностей, 

математичної 

статистики, теорії 

масового 

обслуговування, 

системного аналізу 

для розв’язування 

складних задач і 

проблем 

сільськогосподарсь

кого виробництва. 

СК 5. 

Здатність 

ПРН 12.  Проектувати 

конкурентоспроможні 

технології та обладнання 

для виробництва 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

вимог споживачів і 

законодавства. 

ПРН 16.  Створювати і 

оптимізувати інноваційні 

техніко-технологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні 

продукції і технічному 

сервісі. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 2-

семестр 

208 

“Агроінженерія” 

Згідно вимог 

стандарту до 

випускника 

бакалаврату. 



розв’язувати задачі 

оптимізації і 

приймати ефективні 

рішення з питань 

використання 

машин і техніки в 

рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні, 

первинній обробці і 

транспортуванні 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

СК 11. Здатність 

до отримання і 

аналізу інформації 

щодо тенденцій 

розвитку аграрних  

наук, технологій і 

техніки в аграрному 

виробництві. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії / 

Грудовий Роман 

Сергійович 

Економіка технічних 

систем 

СК 8. Здатність 

використовувати 

методи управління 

й 

планування 

матеріальних та 

пов’язаних з ними 

інформаційних і 

фінансових 

потоків для 

підвищення 

конкурентоспромо

жності 

підприємств  

СК 11. Здатність до 

отримання і аналізу 

інформації щодо 

тенденцій розвитку 

знати: світову 

тенденцію економічної 

оцінки технічних 

систем, техніки та 

організації 

виробництва і 

переробки аграрної 

продукції, технічного 

та виробничо-

технологічного сервісу; 

методи обґрунтування і 

економічного аналізу 

ресурсоощадних 

виробничих систем та 

принципи формування 

прибутку виробничих 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 3-

семестр 

208 

«Агроінженерія» 

студент повинен 

знати: 

- фундаментальні 

основи математики 

та економіки; 

- машини, 

обладнання та 

транспортні засоби 

для виробництва, 

переробки, 

зберігання та 

транспортування 

продукції АПК; 

- принципи 

обробки 

інформації 

сучасними 

комп’ютерними 



аграрних  наук, 

технологій і техніки 

в 

агропромисловому 

виробництві. 

проектів в АПК. 

вміти: оцінювати 

економічний потенціал 

господарства та 

ефективність 

застосування техніки у 

виробничих процесах; 

обґрунтовувати – 

технологічні підстави 

та економічну 

доцільність технічного 

переоснащення 

господарства 

(підприємства), 

кількість та 

характеристики техніки 

і виробничих ресурсів. 

 

 

засобами; 

- основні закони 

та тенденції 

вдосконалення 

технічних систем; 

- показники якості 

механізованих 

технологічних 

процесів 

сільськогосподарсь

кого виробництва; 

- методи 

управління та 

організації 

виробництва в 

АПК. 

 

студент повинен 

вміти: 

- користуватись 

засобами 

обчислювальної 

техніки для 

введення, обробки, 

зберігання та 

видачі інформації;  

- аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва. 

- здійснювати 

пошук літератури, 

а також 

використовувати 



бази даних та інші 

джерела 

інформації;. 

- працювати як 

самостійно, так і в 

команді, проявляти 

самостійність та 

відповідальність у 

роботі, професійну 

повагу до етичних 

принципів, 

демонструвати 

повагу до 

індивідуального та 

культурного 

різноманіття; 

- усвідомлювати 

особливості 

функціонування 

підприємств у 

сучасних умовах 

господарювання та 

демонструвати 

розуміння його 

ринкового 

позиціонування; 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Куликівський 

Володимир 

Леонідович 

Проектування і 

розрахунок 

технологічних 

систем технічного 

сервісу 

Здатність 

використовувати 

сучасні методи 

моделювання 

технологічних 

процесів і систем 

для створення 

моделей 

механізованих 

технологічних 

процесів 

сільськогосподарсь

кого виробництва.  

Здатність 

ПРН. Розробляти 

енергоощадні, екологічно 

безпечні технології 

виробництва, первинної 

обробки і зберігання 

сільськогосподарської 

продукції. 

ПРН. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та сучасні 

інформаційні технології 

для вирішення 

професійних завдань. 

ПРН. Розробляти і 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 2-

семестр 

208 

“Агроінженерія” 

Студент повинен 

знати: сутність 

чинної системи 

технічного 

обслуговування 

(ТО) техніки;и 

загальні відомості 

про ремонтно-

обслуговуючу базу 

АПК України; 

методи та 

нормативно-

технічну 

документацію для 



проектувати й 

використовувати 

мехатронні системи 

машин і засоби 

механізації 

аграрного 

виробництва. 

Здатність 

проектувати, 

виготовляти і 

експлуатувати 

технології та 

технічні засоби 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

реалізувати 

ресурсоощадні та 

природоохоронні 

технології у сфері 

діяльності підприємств 

АПК. 

 

планування обсягу 

робіт з ТО машин; 

організацію 

планово-

запобіжної 

системи ТО 

машин; методику 

визначення 

параметрів 

організації 

виробничого 

процесу на 

підприємствах ТО; 

організацію 

інноваційної 

діяльності на 

підприємствах ТО; 

організацію 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

підприємств ТО; 

методику техніко-

економічної 

оцінки інженерних 

рішень. 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Білецький Віктор 

Романович 

Інноваційні 

інженерні технології 

в рослинництві 

СК 2. Здатність 

здійснювати 

наукові та 

прикладні 

дослідження для 

створення нових та 

удосконалення 

існуючих 

технологічних 

систем 

сільськогосподарсь

кого призначення, 

пошуку 

оптимальних 

ПРН 12. Проектувати 

конкурентоспроможні 

технології та обладнання 

для виробництва 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

вимог споживачів і 

законодавства. 

ПРН 16. Створювати і 

оптимізувати інноваційні 

техніко-технологічні 

системи в рослинництві, 

тваринництві, зберіганні 

продукції і технічному 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 2-

семестр 

208 

“Агроінженерія” 

Без обмежень 



методів їх 

експлуатації. 

Здатність 

застосовувати 

методи теорії 

подібності та 

аналізу 

розмірностей, 

математичної 

статистики, теорії 

масового 

обслуговування, 

системного аналізу 

для розв’язування 

складних задач і 

проблем 

сільськогосподарсь

кого виробництва. 

СК 5. Здатність 

розв’язувати задачі 

оптимізації і 

приймати ефективні 

рішення з питань 

використання 

машин і техніки в 

рослинництві, 

тваринництві, 

зберіганні, 

первинній обробці і 

транспортуванні 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

СК 11. Здатність до 

отримання і аналізу 

інформації щодо 

тенденцій розвитку 

аграрних  наук, 

технологій і техніки 

в аграрному 

виробництві. 

сервісі. 

 



Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Білецький Віктор 

Романович 

Проектування і 

розрахунок 

технологічних 

систем у 

рослинництві 

СК 3. Здатність 

використовувати 

сучасні методи 

моделювання 

технологічних 

процесів і систем  

для створення 

моделей 

механізованих 

технологічних 

процесів 

сільськогосподарсь

кого виробництва. 

СК 6. Здатність  

проектувати й 

використовувати  

мехатронні системи 

машин і засоби 

механізації 

аграрного 

виробництва. 

СК 7. Здатність 

проектувати, 

виготовляти і 

експлуатувати 

технології та 

технічні засоби 

виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання та 

транспортування 

сільськогосподарсь

кої продукції. 

ПРН 2. Розробляти 

енергоощадні, екологічно 

безпечні технології 

виробництва, первинної 

обробки і зберігання 

сільськогосподарської 

продукції. 

ПРН 9. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та сучасні 

інформаційні технології 

для вирішення 

професійних завдань. 

ПРН 20. Розробляти і 

реалізувати 

ресурсоощадні та 

природоохоронні 

технології у сфері 

діяльності підприємств 

АПК. 

 

Лекції, 

лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий), 1-й 

курс, 2-

семестр 

208 

“Агроінженерія” 

Без обмежень 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

Інноваційні 

інженерні технології 

в технічному сервісі 

СК 02. Здатність 

проектувати 

механізовані 

технологічні 

ПРН 01. Володіти 

гуманітарними, 

природничо-науковими 

та професійними 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

208 

«Агроінженерія» 

Без обмежень 



систем/  

Міненко Сергій 

Вікторович 

процеси 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

використовуючи 

основи 

природничих наук 

СК 10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарсь

кої техніки 

відповідно до вимог 

екології, принципів 

оптимального 

природокористуван

ня й охорони 

довкілля  

СК 12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати 

науково-технічну 

інформацію для 

організації 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

аграрного 

виробництва. 

знаннями; формулювати 

ідеї, концепції з метою 

використання у 

професійній діяльності 

ПРН 09. Виявляти, 

узагальнювати та 

вирішувати проблеми, 

що виникають у процесі 

професійної діяльності, 

та формувати у 

майбутнього фахівця 

почуття відповідальності 

за виконувану роботу 

ПРН 15. Визначати 

показники якості 

технологічних процесів, 

машин та обладнання і 

вибирати методи їх 

визначення згідно з 

нормативною 

документацією. 

ПР 17. Вибирати та 

застосовувати 

механізовані технології 

відповідно до 

агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати 

технології за 

економічними та 

якісними критеріями. 

ПР 20. Оцінювати 

роботу машин і засобів 

механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності 

та ефективності 

природокористування. 

робота 



Розробляти заходи зі 

зниження негативного 

впливу 

сільськогосподарської 

техніки на екосистему. 

 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», перший (бакалаврський) рівень 
Кафедра вищої та 

прикладної 

математики/ 

 Коваль Тетяна 

Леонідівна 

Математичні методи 

і моделі в 

електротехніці і 

електротехнологіях 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов.(ІК) Здатність 

до абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу(ЗК 1.) 

 

ПРН 07. Здійснювати 

аналіз процесів в 

електроенергетичному, 

електротехнічному та 

електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

ПРН 08. Обирати і 

застосовувати придатні 

методи для аналізу і 

синтезу лектромеханічних 

та електроенергетичних 

систем із заданими 

показниками. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Бакалавр 2 

курс, 4 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати основні 

поняття шкільного 

курсу математики і 

фізики, теоретичні 

основи 

електротехніки, 

повинен 

вміти:логічно, 

абстрактно 

мислити, 

аналізувати та 

синтезувати; 

робити 

елементарні 

перетворення 

алгебраїчних 

виразів;бачити 

функціональні 

залежності. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Маєвський 

Олександр 

Володимирович 

Основи ГІС 

технологій 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

СК 15. Здатність 

застосовувати 

ПРН 02. Знати і 

розуміти теоретичні 

основи метрології та 

електричних вимірювань, 

методики збору та 

структуризації інформації 

у галузі геоінформатики, 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс, 5 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Без обмежень 



новітні 

інформаційні 

технології та 

спеціалізовані 

прикладні програми 

для вирішення 

інженерних завдань 

в енергетиці та 

електротехніці. 

фотограмметрії та ДЗЗ, 

методи обробки цифрових 

зображень в середовищах 

спеціальних пакетів, 

програм та ГІС, принципи 

роботи пристроїв 

автоматичного керування, 

релейного захисту та 

автоматики, мати навички 

здійснення відповідних 

вимірювань і 

використання зазначених 

пристроїв для вирішення 

професійних завдань. 

ПРН 17. 

Розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі з 

проектування і технічного 

обслуговування 

електромеханічних 

систем, 

електроустаткування 

електричних станцій, 

підстанцій, систем та 

мереж, проведення 

моніторингу стану 

електричних мереж і 

систем з використанням 

ГІС технологій . 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Гончаренко Юрій 

Павлович 

Основи будови  

об’єктів генерації та 

розподілу 

електроенергії 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні 

проблеми під час 

професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетик

ПРН 07. Здійснювати 

аналіз процесів в 

електроенергетичному, 

електротехнічному та 

електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

ПРН 17. Розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі з проектування і 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 2 

курс, 4 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати принципи 

будови об’єктів 

генерації та 

вироблення 

електричної 

енергії, склад 

будови та 

принципи 

розподілу 

електроенергії між 



и, електротехніки 

та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування 

теорій та методів 

фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

СК6. Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з проблемами 

виробництва, 

передачі та 

розподілення 

електричної енергії. 

. 

технічного 

обслуговування 

електромеханічних 

систем, 

електроустаткування 

електричних станцій, 

підстанцій, систем та 

мереж, проведення 

моніторингу стану 

електричних мереж і 

систем з використанням 

ГІС технологій . 

споживачами  

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Коновалав 

Олександр 

Васильович 

Автоматизація 

технологічних 

процесів 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

ПРН 7. Здійснювати 

аналіз процесів в 

електроенергетичному, 

електротехнічному та 

електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс , 6 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: технологічні 

та наукові основи 

автоматизації 

сільськогосподарсь

кого виробництва, 

системи 

автоматизації, 

принципи 

автоматизації 

типових 

технологічних 



навчання, що 

передбачає 

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

процесів, вміти 

складати і читати 

схеми 

автоматизації, що 

виконані на 

релейних та 

типових логічних 

елементах, 

досліджувати 

автоматичні 

системи 

управління, 

аналізувати роботу 

окремих елементів 

та автоматичної 

системи в цілому, 

налагоджувати 

автоматичну 

систему на 

заданий режим 

роботи, усувати 

можливі 

неполадки під час 

роботи систем. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Коновалав 

Олександр 

Васильович 

Електротехнології в 

освітленні 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки . 

СК 15. Здатність 

застосовувати 

новітні 

інформаційні 

технології та 

ПР 06. Застосовувати 

прикладне програмне 

забезпечення, 

мікроконтролери та 

мікропроцесорну техніку 

для вирішення 

практичних проблем у 

професійній діяльності. 

ПРН 07. Здійснювати 

аналіз процесів в 

електроенергетичному, 

електротехнічному та 

електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс , 6 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: технологію 

виробництва, 

передачі та 

розподілу 

електричної 

енергії; задачі 

електропостачання 

агропромислового 

комплексу; будову, 

конструкцію і 

електричні схеми 

електроустановок 

систем 

електропостачання

; режими роботи 



спеціалізовані 

прикладні програми 

для вирішення 

інженерних завдань 

в енергетиці та 

електротехніці . 

ПРН 09. Уміти оцінювати 

енергоефективність та 

надійність роботи 

електроенергетичних, 

електротехнічних та 

електромеханічних 

систем. 

систем 

електропостачання 

та їх елементів; 

основні методи 

розрахунків 

параметрів і 

режимів 

електричних 

мереж та 

установок. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/  

Савченко Людмила 

Григорівна 

Інженерна екологія   СК 8. Здатність 

виконувати 

професійні 

обов’язки із 

дотриманням вимог 

правил техніки 

безпеки, охорони 

праці, виробничої 

санітарії та охорони 

навколишнього 

середовища. 

СК 11. Здатність 

оперативно 

вживати ефективні 

заходи в умовах 

надзвичайних 

(аварійних) 

ситуацій в 

електроенергетични

х та 

електромеханічних 

системах. 

ПР 12. Розуміти 

основні принципи і 

завдання технічної та 

екологічної безпеки 

об’єктів електротехніки 

та електромеханіки, 

враховувати їх при 

прийнятті рішень. 

РН 13. Розуміти 

значення традиційної та 

відновлюваної енергетики 

для успішного 

економічного розвитку 

країни. 

ПР 16. Знати вимоги 

нормативних актів, що 

стосуються інженерної 

діяльності, захисту 

інтелектуальної власності, 

охорони праці, техніки 

безпеки та виробничої 

санітарії, враховувати їх 

при прийнятті рішень. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 2 

курс,  4 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: технологію 

виробництва, 

передачі та 

розподілу 

електричної 

енергії; задачі 

електропостачання 

агропромислового 

комплексу; 

принципи і 

завдання технічної 

та екологічної 

безпеки об’єктів 

електротехніки та 

електромеханіки ;  

знати вимоги 

нормативних актів, 

що стосуються 

інженерної 

діяльності,  

виробничої 

санітарії, 

враховувати їх при 

прийнятті рішень. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Прядко Володимир 

Монтаж 

електрообладнання, 

систем захисту та 

керування 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу. 

ЗК 7. Здатність 

ПР 01. Знати і 

розуміти принципи 

роботи електричних 

систем та мереж, 

силового обладнання 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 2 

курс, 4 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати:основні 

нормативні 

документи; 

структуру  



Анатолійович працювати в 

команді. 

ЗК 8. Здатність 

працювати 

автономно. 

СК07. Здатність 

розробляти проекти 

електротехнічного 

та 

електромеханічного 

устаткування із 

дотриманням вимог 

законодавства, 

стандартів і 

технічного 

завдання. 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

електричних станцій та 

підстанцій, пристроїв 

захисного заземлення та 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

ПРН 02. Знати і 

розуміти теоретичні 

основи метрології та 

електричних вимірювань, 

принципи роботи 

пристроїв автоматичного 

керування, релейного 

захисту та автоматики, 

мати навички здійснення 

відповідних вимірювань і 

використання зазначених 

пристроїв для вирішення 

професійних завдань. 

ПРН 18. Вміти 

самостійно вчитися, 

опановувати нові знання і 

вдосконалювати навички 

роботи з сучасним 

обладнанням, 

вимірювальною технікою 

та прикладним 

програмним 

забезпеченням. 

електромонтажної  

організації  та  

організацію 

електромонтажних 

робіт; 

класифікацію 

електроустановок, 

приміщень та 

обладнання, 

типи схем; правила 

виконання 

електричних схем; 

умовні графічні та 

літерні познаки на 

схемах; 

 призначення, 

основні елементи 

конструкції 

енергетичного 

обладнання та 

апаратури 

керування і 

захисту: вміти: 

виконувати 

монтаж 

нескладних 

електричних схем, 

мати навички 

роботи з 

проектною 

документацією,  

використовувати 

основний 

інструмент, 

пристрої та 

механізми, які 

використовуються 

при виконанні 

електромонтажних 

робіт; 



  практичні  навички  

організації  

електромонтажних  

робіт у виробничих 

умовах; 

основні правила 

організації охорони 

праці. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Палійчук Володимир 

Костянтинович 

Теплоенергетичні 

установки і системи 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і 

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 6. Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з проблемами 

Знати і розуміти 

принципи роботи 

електричних систем та 

мереж, силового 

обладнання електричних 

станцій та підстанцій, 

пристроїв захисного 

заземлення та 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

Знати принципи роботи 

біоенергетичних, 

вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та 

сонячних енергетичних 

установок. 

ПР17. Розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі з проектування і 

технічного 

обслуговування 

електромеханічних 

систем, 

електроустаткування 

електричних станцій, 

підстанцій, систем та 

мереж. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс, 8 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: закони 

термодинаміки, 

застосування їх 

для аналізу роботи 

теплових машин, 

теплообмінників і 

теплоенергетичних 

установок. 



виробництва, 

передачі та 

розподілення 

електричної енергії. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Молодецька 

Катерина Валеріївна 

 Управління 

проектами 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

СК 04. Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з проблемами 

метрології, 

електричних 

вимірювань, 

роботою пристроїв 

автоматичного 

керування, 

релейного захисту 

та автоматики. 

СК 7. Здатність 

розробляти проекти 

електроенергетично

го, 

електротехнічного 

та 

електромеханічного 

устаткування із 

дотриманням вимог 

законодавства, 

стандартів і 

технічного 

завдання. 

ПРН 01. Знати і розуміти 

принципи роботи 

електричних систем та 

мереж, силового 

обладнання електричних 

станцій та підстанцій, 

пристроїв захисного 

заземлення та 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

ПРН 17. Розв’язувати 

складні задачі з 

проектування 

електричних систем, 

електричних станцій та 

підстанцій, електричних 

мереж. 

ПРН 19. Застосовувати 

придатні емпіричні і 

теоретичні методи для 

зменшення втрат 

електричної енергії при її 

виробництві, 

транспортуванні, 

розподіленні та 

використанні та 

використання в даних 

цілях стартап проектів 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс, 8 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: концептуальні 

знання, набуті 

у процесі навчання 

та професійної 

діяльності,  

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень; 

розв’язувати 

складні задачі з 

проектування 

електричних 

систем, 

електричних 

станцій та 

підстанцій, 

електричних мереж; 

 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Ярош Ярослав 

Перспективні 

технології в 

електроенергетиці, 

нетрадиційні та 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

Знати принципи 

роботи біоенергетичних, 

вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

Бакалавр 3 

курс , 5 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: напрямки 

розвитку нових 

технологій в 



Дмитрович відновлювальні 

джерела енергії 

СК06. Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з проблемами 

виробництва, 

передачі та 

розподілення 

електричної енергії. 

СК10.Усвідомлення 

необхідності 

постійно 

розширювати 

власні знання про 

нові технології в 

електроенергетиці, 

електротехніці та 

електромеханіці 

СК 15. Здатність 

застосовувати 

новітні 

інформаційні 

технології та 

спеціалізовані 

прикладні програми 

для вирішення 

інженерних завдань 

в енергетиці та 

електротехніці. 

сонячних енергетичних 

установок. 

Розуміти 

значення традиційної та 

відновлюваної енергетики 

для успішного 

економічного розвитку 

країни. 

 

робота енергетиці; принципи 

побудови джерел 

нетрадиційної та 

віднолювальної 

енергії; використання 

новітніх методів 

управління 

енергетичних 

комплексів  

 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Гончаренко Юрій 

Павлович 

Основи 

прогнозування 

енергоспоживання 

та розвитку 

енергоринку в 

регіоні 

СК02. Здатність 

вирішувати 

практичні задачі із 

залученням методів 

математики, фізики 

та електротехніки. 

СК06. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

ПРН01. Знати і 

розуміти принципи 

роботи електричних 

систем та мереж, 

силового обладнання 

електричних станцій та 

підстанцій, пристроїв 

захисного заземлення та 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 4 

курс, 8 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: -визначення та 

розуміння понять i 

категорій 

прогнозування 

процесів; 

методологічні основи 

прогнозування 

розвитку 



проблеми. 

СК 16. Здатність 

здійснювати 

прогнозування 

використання 

енергоресурсів, 

розвитку 

енергоринку та 

споживання 

електроенергії. 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

ПРН 02. Знати і 

розуміти теоретичні 

основи метрології та 

електричних 

вимірювань, методики 

збору та структуризації 

інформації у галузі 

геоінформатики, 

фотограмметрії та ДЗЗ, 

методи обробки 

цифрових зображень в 

середовищах 

спеціальних пакетів, 

програм та ГІС, 

принципи роботи 

пристроїв 

автоматичного 

керування, релейного 

захисту та автоматики, 

мати навички 

здійснення відповідних 

вимірювань і 

використання 

зазначених пристроїв 

для вирішення 

професійних завдань. 

ПРН07. 

Здійснювати аналіз 

процесів в 

електроенергетичному, 

електротехнічному 

та електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

енергоринку; 

 методику вибору 

основних моделей 

прогнозування; 

 основні методи та 

моделі 

короткострокового, 

середньострокового 

та довгострокового 

прогнозування; 

методику 

прогнозування 

процесів на основі 

кореляційного 

зв’язку та на підставі 

парних нелінійних 

моделей; основні 

методи виявлення та 

вилучення 

мультиколінеарності 

лiнiйних 

багатофакторних 

моделей 

прогнозування; 

вміти : вибирати 

методи та моделі 

короткострокового і 

середньострокового 

прогнозування; 

аналізувати та 

корегувати 

статистичні дані 

щодо розвитку 

енергоринку; 

 



комплексах і системах. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/  

Ключник Юрій 

Валентинович 

Технічні засоби 

обліку витрат енергії 

та енергоносіїв 

СК04.Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з проблемами 

метрології, 

електричних 

вимірювань, 

роботою пристроїв 

автоматичного 

керування, 

релейного захисту 

та автоматики. 

СК 06. Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з проблемами 

виробництва, 

передачі та 

розподілення 

електричної енергії. 

ПРН 02. Знати і розуміти 

теоретичні основи 

метрології та електричних 

вимірювань, принципи 

роботи пристроїв 

автоматичного керування, 

релейного захисту та 

автоматики, мати навички 

здійснення відповідних 

вимірювань і 

використання зазначених 

пристроїв для вирішення 

професійних завдань. 

ПРН09. Уміти оцінювати 

енергоефективність та 

надійність роботи 

електроенергетичних, 

електротехнічних та 

електромеханічних 

систем. 

ПРН 17. Розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі з проектування і 

технічного 

обслуговування 

електромеханічних 

систем, проведення 

моніторингу стану 

електричних мереж і 

систем з використанням 

ГІС технологій . 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс, 6 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: нормативні 

документи щодо 

обліку витрат 

енергоносіїв; 

принципи будови 

засобів контролю та 

вимірювання 

споживаної 

електроенергії; 

Організацію та 

принципи роботи 

систем АСКОЕ 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Кухарець Микола 

Миколайович 

Енергетичний 

менеджмент та 

маркетинг 

Інтегральна 

компетентність. 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

ПРН 01. Знати і розуміти 

принципи роботи 

електричних систем та 

мереж, силового 

обладнання електричних 

станцій та підстанцій, 

пристроїв захисного 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр (4 

курс), 7 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

мати змістовну 

різнобічну інженерну 

підготовку, яка 

включає вивчення 

дисциплін 

електротехнічного, 



практичні проблеми 

під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає  

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і  

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 2.  Здатність  

застосовувати  

знання  у  

практичних  

ситуаціях. 

СК 06. Здатність 

вирішувати 

комплексні 

спеціалізовані 

задачі і практичні 

проблеми, пов’язані 

з проблемами 

виробництва, 

передачі та 

розподілення 

електричної енергії. 

заземлення та 

грозозахисту та уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

ПРН 09. Уміти оцінювати 

енергоефективність та 

надійність роботи 

електроенергетичних, 

електротехнічних та 

електромеханічних 

систем. 

ПР19. Застосовувати 

придатні емпіричні і 

теоретичні методи для 

зменшення втрат 

електричної енергії при її 

виробництві, 

транспортуванні, 

розподіленні та 

використанні 

 

теплотехнічного, 

економічного та 

інформаційно-

комунікаційного 

профілів. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Кухарець Микола 

Миколайович 

Економіка і 

організація 

енергетичної служби 

Інтегральна 

компетентність. 

Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані 

задачі та 

вирішувати 

практичні проблеми 

ПРН19. Застосовувати 

придатні емпіричні і 

теоретичні методи для 

зменшення втрат 

електричної енергії при 

її виробництві, 

транспортуванні, 

розподіленні та 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Бакалавр (4 

курс), 7 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

мати змістовну 

різнобічну інженерну 

підготовку, яка 

включає вивчення 

дисциплін 

електротехнічного, 

теплотехнічного, 



під час професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає  

застосування теорій 

та методів фізики та 

інженерних наук і  

характеризуються 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. 

ЗК 2.  Здатність  

застосовувати  

знання  у  

практичних  

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми 

 

використанні 

 

економічного та 

інформаційно-

комунікаційного 

профілів. 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», другий (магістерський) рівень 
Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Кухарець Микола 

Миколайович 

Економічні 

розрахунки в 

інженерній 

діяльності 

Здатність 

проводити 

економічні 

розрахунки під час 

професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки та 

інших видів 

інженерної 

діяльності або у 

Оцінювати 

ефективність роботи 

споживачів енергії та 

здійснювати контроль та 

інвестуванням заходів 

економії енергії; надавати  

консультативні послуги 

щодо питань економії 

енергії на підприємстві 

(організації).  

Проводити аналіз 

споживання енергії з 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Магістр 1 

курс, 2 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

мати змістовну 

різнобічну 

інженерну 

підготовку, яка 

включає вивчення 

дисциплін 

електротехнічного, 

теплотехнічного 

профілів і 

спроможний 

проводити 

математичні 



процесі навчання. урахуванням оцінки 

заходів економії 

енергоспоживання та 

розробляти пропозиції 

щодо вдосконалення 

виробничого процесу. 

розрахунки. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Гончаренко Юрій 

Павлович 

Системи 

електропостачання 

та енергозбереження 

Здатність 

розв’язувати 

складні проблеми і 

задачі під час 

професійної 

діяльності у галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

або у процесі 

навчання, що 

передбачає 

проведення 

досліджень та/або 

здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю 

умов і вимог. 

Здатність виявляти 

та оцінювати 

ризики. 

Здатність 

досліджувати та 

визначати 

проблему і 

ідентифікувати 

обмеження, 

включаючи ті, що 

пов’язані з 

Ініціювати застосування 

енергозберігаючих 

технологій. Уміння 

обґрунтовувати 

необхідність 

впровадження систем 

відновлюваної енергетики 

і синтезувати такі системи 

з традиційними 

системами 

електропостачання. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий) рівень, 2 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: технологію 

виробництва, 

передачі та 

розподілу 

електричної енергії; 

задачі 

електропостачання 

агропромислового 

комплексу; будову, 

конструкцію і 

електричні схеми 

електроустановок 

систем 

електропостачання; 

режими роботи 

систем 

електропостачання 

та їх елементів; 

основні методи 

розрахунків 

параметрів і 

режимів 

електричних мереж 

та установок. 

Студент повинен 

знати: нормативні 

документи щодо 

проектування систем 

автоматизації 

сільськогосподарсько



проблемами 

охорони природи, 

сталого розвитку, 

здоров’я і безпеки 

та оцінками 

ризиків в 

електроенергетиці

, електротехніці та 

електромеханіці. 

го виробництва 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Гончаренко Юрій 

Павлович 

Електричні мережі і 

системи 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати 

проблеми. 

Знати і розуміти 

принципи роботи 

електричних систем та 

мереж, силового 

обладнання електричних 

станцій та підстанцій, 

пристроїв захисного 

заземлення та 

грозозахисного, уміти 

використовувати їх для 

вирішення практичних 

проблем у професійній 

діяльності. 

здійснювати аналіз 

процесів в 

електроенергетичному, 

електротехнічному та 

електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

комплексах і системах. 

Обирати і застосовувати 

придатні методи для 

аналізу і синтезу 

електромеханічних та 

електричних систем із 

заданими показниками. 

Уміти оцінювати 

енергоефективність та 

надійність роботи 

електроенергетичних, 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

 

Магістр 1 

курс, 2 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Без обмежень 



електротехнічних та 

електромеханічних 

систем. 

Застосовувати придатні 

методи для зменшення 

витрат електроенергії 

при її транспортуванні 

та використанні. 

Механіки та 

інженерії 

агроекосистем / 

Кухарець С.М. 

Принципи побудови 

та роботи систем 

фотоелектричного 

перетворення енергії 

- Здатність до 

судження про 

нетрадиційні та 

відновлювані 

джерела енергії, 

питомі та кількісні 

енергетичні 

характеристики та 

про розподіл їх 

енергетичного 

потенціалу в світі 

та в Україні, 

переваги та 

недоліки їх 

використання, а 

також роль 

нетрадиційних та 

відновлюваних 

джерел енергії в 

житті людини та у 

виробництві 

електричної 

енергії. 

- Вміння 

самостійно 

аналізувати 

процеси одержання 

електричної та 

теплової енергії, 

навички 

конструювання та 

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. 

Знання особливостей 

функціонування, 

конструювання та 

підключення установок та 

систем для отримання 

електричної та теплової 

енергії 

 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

 

Магістр 1 

курс, 2 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Без обмежень 



налагодження 

установок для 

одержання 

електричної та 

теплової енергії 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Кухарець Микола 

Миколайович 

Енергетичний 

менеджмент і аудит 

Здатність реалізації 

політики 

енергозбереження 

та впровадження 

енергоефективних 

технологій і 

обладнання; 

здійснення 

енергетичного 

аудиту та 

енерготехнологічно

го обстеження;  

керування попитом 

енергоспоживачів, 

у т.ч. із залученням 

альтернативних 

джерел енергії; 

реалізація проектів 

енерговикористанн

я та 

енергосервісних 

контрактів;  

формування систем 

енергетичного 

менеджменту;  

керування 

енергозабезпечення

м підприємств. 

Практикувати 

енергетичний аудит та 

розрахунки установок 

різного призначення з 

метою створення  

енергоощадних 

освітлювальних систем. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Магістр 2 

курс, 3 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

мати змістовну 

різнобічну 

інженерну 

підготовку, яка 

включає вивчення 

дисциплін 

електротехнічного, 

теплотехнічного, 

економічного та 

інформаційно-

комунікаційного 

профілів і 

спроможний 

вирішувати 

технічні, 

економічні, 

організаційні та 

юридичні питання 

реалізації проектів з 

підвищення 

енергоефективності 

Механіки та 

інженерії 

агроекосистем / 

Кухарець С.М. 

Інноваційні 

технології 

одержання теплової 

та електричної 

- Здатність до 

судження про 

нетрадиційні та 

відновлювані 

- Знання коренів 

енергетичної проблеми 

та підходи до її 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

 

Магістр 2 

курс, 3 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Без обмежень 



енергії джерела енергії, 

питомі та кількісні 

енергетичні 

характеристики та 

про розподіл їх 

енергетичного 

потенціалу в світі 

та в Україні, 

переваги та 

недоліки їх 

використання, а 

також роль 

нетрадиційних та 

відновлюваних 

джерел енергії в 

житті людини та у 

виробництві 

електричної 

енергії 

- Вміння 

самостійно 

аналізувати 

процеси одержання 

електричної та 

теплової енергії, 

навички 

конструювання та 

налагодження 

установок для 

одержання 

електричної та 

теплової енергії 

розв’язання; види, 

джерела та фізичні 

основи функціонування 

об’єктів відновлюваної 

енергетики; 

особливостей розрахунку 

та конструювання 

основних параметрів 

установок та агрегатів 

систем відновлюваної 

енергетики 

- Знання особливостей 

функціонування, 

конструювання та 

підключення установок 

та систем для отримання 

електричної та теплової 

енергії 

 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Гончаренко Юрій 

Павлович 

Методи аналізу та 

дослідження 

прогнозування 

розвитку 

енергоринку регіону 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здійснювати 

аналіз процесів в 

електроенергетичному, 

електротехнічному та 

електромеханічному 

обладнанні, відповідних 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

 

Магістр 2 

курс, 3 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Без обмежень 



Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми.. 

комплексах і системах. 

Обирати і 

застосовувати придатні 

методи для аналізу і 

синтезу 

електромеханічних та 

електроенергетичних 

систем із заданими 

показниками. 

Розв’язувати 

складні задачі з 

проектування 

електричних систем, 

електричних станцій та 

підстанцій, електричних 

мереж. 

Застосовувати 

придатні методи для 

зменшення втрат 

електроенергії при її 

транспортуванні та 

використанні. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Ярош Ярослав 

Дмитрович 

Система управління 

електрогосподарство

м виробництва та 

розподілом 

електроенергії 

За результатами 

вивчення 

навчальної 

дисципліни студент 

мати такі 

компетентності, 

щодо критичного 

осмислення 

проблем 

енергозабезпечення 

та здатності 

-. Проводити аналіз 

споживання енергії з 

урахуванням оцінки 

заходів економії 

енергоспоживання та 

розробляти пропозиції 

щодо вдосконалення 

виробничого процесу. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий) рівень, 3 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: теоретичні 

засади технології 

проектування 

електропостачальних 

систем промислових і 

цивільних об'єктів з 

використанням 

автоматизованих 

систем проектування. 



використовувати 

існуючі системи 

відновлюваної 

енергетики. 

- Здатність 

виявляти та 

оцінювати ризики. 

- Розв’язання 

складних задач в 

ході роботи 

системи управління 

виробництвом, 

розподілом і 

споживанням 

електроенергії. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та/ 

Ярош Ярослав 

Дмитрович 

Системи обліку та 

регулювання 

поживання 

енергоресурсів і 

енергоносіїв 

За результатами 

вивчення 

навчальної 

дисципліни студент 

мати такі 

компетентності, 

щодо критичного 

осмислення 

проблем 

енергозабезпечення 

та здатності 

використовувати 

існуючі системи 

відновлюваної 

енергетики. 

- Здатність вчитися 

та оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

- Здатність 

- Оцінювати 

ефективність роботи 

споживачів енергії та 

здійснювати контроль та 

інвестуванням заходів 

економії енергії; надавати 

консультативні послуги 

щодо питань економії 

енергії на підприємстві 

(організації).  

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Другий 

(магістерськ

ий) рівень, 3 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Студент повинен 

знати: види 

мінеральних та 

альтернативних 

видів палива; − 

перспективи 

застосування різних 

джерел енергії; − 

екологічні та 

соціальні норми, що 

пов’язані з 

використанням 

різних джерел 

енергії. 



використовувати 

існуючі засоби 

обліку та 

регулювання 

енерговикористанн

ям, оволодівати 

новими, 

обґрунтовувати 

необхідність їх 

впровадження. 

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Оцінка впливу на 

довкілля 

ЗК 04. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 08. Здатність 

виявляти та 

оцінювати ризики. 

СК 11. Здатність 

досліджувати та 

визначати 

проблему і 

ідентифікувати 

обмеження, 

включаючи ті, що 

пов’язані з 

проблемами 

охорони природи, 

сталого розвитку, 

здоров’я і безпеки 

та оцінками 

ризиків в 

електроенергетиці, 

електротехніці та 

електромеханіці. 

ПРН 01. Виявляти 

проблеми і 

ідентифікувати 

обмеження, що пов’язані 

з проблемами здоров’я і 

безпеки людини та 

оцінками ризиків в 

галузі 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

Другий 

(магістерськ

ий) рівень, 3 

семестр 

141 

«Електроенергетика

, електротехніка та 

електромеханіка» 

Без обмежень 

  



Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», перший (бакалаврський) рівень 
Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії 

/Грудовий Р.С. 

Проектування та 

аналіз технологічних 

систем 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 6. Здатність 

проведення 

досліджень на 

певному рівні. 

ЗК 7. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою. 

ЗК 10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. ЗК 14. 

Базові знання з 

фундаментальних 

наук в обсязі, 

необхідному для 

освоєння 

професійно-

орієнтованих 

дисциплін. ФК 1. 

Здатність 

застосовувати 

типові аналітичні 

РН 1) Знання і розуміння 

засад технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 6) Відшуковувати 

потрібну наукову і 

технічну інформацію в 

доступних джерелах, 

зокрема, іноземною 

мовою, аналізувати і 

оцінювати її. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  
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Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

 Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

Здатність 

використовувати: 

- у фаховій 

діяльності знання 

таких дисциплін, 

як математика, 

фізика, хімія, 

біологія тощо; 

- відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

застосування 

моделей, що 

виникають в 

агроінженерній 

практиці, і 

проведення 

розрахунків за 

такими моделями.  

Здатність: 

- до 

конструктивно-

геометричного 

мислення на основі 



методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних завдань 

галузевого 

машинобудування, 

ефективні кількісні 

методи математики, 

фізики, інженерних 

наук, а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудування. 

ФК 2. Здатність до 

самостійного 

прийняття 

конструкторсько-

технологічних 

рішень та 

розроблення 

відповідної 

конструкторської та 

технологічної 

документації. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

розв'язування 

професійних задач і 

графічних моделей 

просторових форм; 

- до 

проектування 

деталей машин і 

механічних систем 

з використанням 

інструментів 

автоматизованого 

проектування; 

- до 

використання 

методів і засобів 

забезпечення 

єдності 

вимірювань і 

оцінювання їх 

похибок; 

- до 

використання 

методів управління 

якістю, а також 

задач і принципів 

стандартизації. 



практичних 

проблем галузевого 

машинобудування.  

ФК 4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. 

ФК 5. Здатність 

втілювати 

інженерні розробки 

у галузевому 

машинобудуванні з 

урахуванням 

технічних, 

організаційних, 

правових, 

економічних та 

екологічних 

аспектів за усім 

життєвим циклом 

машини: від 

проектування, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання 

працездатності, 

діагностики та 

утилізації. 

ФК 6. Здатність 

застосовувати 

комп'ютеризовані 

системи 

проектування та 

спеціалізоване 

прикладне 

програмне 

забезпечення для 



вирішення 

інженерних завдань 

в галузі 

машинобудування. 

ФК 8. Здатність 

приймати ефективні 

рішення щодо 

вибору 

конструкційних 

матеріалів, 

обладнання, 

процесів та 

поєднувати теорію і 

практику для 

розв'язування 

інженерного 

завдання. 

ФК 9. Здатність 

реалізовувати 

творчий та 

інноваційний 

потенціал у 

проектних 

розробках в сфері 

галузевого 

машинобудування. 

ФК 11. Здатність 

розробляти плани і 

проекти у сфері 

галузевого 

машинобудування 

за невизначених 

умов, спрямовані на 

досягнення мети з 

урахуванням 

наявних обмежень, 

розв'язувати 

складні задачі і 



практичні проблеми 

підвищування 

якості продукції та 

її контролювання. 

ФК 12. Здатність 

володіти методами 

прогнозування 

перспективного 

розвитку техніки в 

галузі загального і 

спеціального (по 

галузях) 

машинобудування. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії 

/Грабар І.Г. 

Основи технічної 

творчості та наукове 

конструювання  

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення. 

ЗК 14. Базові 

знання з 

фундаментальних 

наук в обсязі, 

необхідному для 

освоєння 

професійно-

орієнтованих 

дисциплін. ФК 1. 

Здатність 

застосовувати 

типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних завдань 

галузевого 

машинобудування, 

ефективні кількісні 

методи математики, 

фізики, інженерних 

РН 1) Знання і розуміння 

засад технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 2) Знання та 

розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

РН 3) Знати і розуміти 

системи автоматичного 

керування об'єктами та 

процесами галузевого 

машинобудування, мати 

навички їх практичного 

використання. 

РН 6) Відшуковувати 

потрібну наукову і 

технічну інформацію в 

доступних джерелах, 

зокрема, іноземною 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

3 курс 
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Без обмежень  



наук, а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудування. 

ФК 2. Здатність до 

самостійного 

прийняття 

конструкторсько-

технологічних 

рішень та 

розроблення 

відповідної 

конструкторської та 

технологічної 

документації. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

розв'язування 

професійних задач і 

практичних 

проблем галузевого 

машинобудування.  

ФК 4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. 

ФК 9. Здатність 

реалізовувати 

мовою, аналізувати і 

оцінювати її. 

РН 12) Застосовувати 

засоби технічного 

контролю для оцінювання 

параметрів об'єктів і 

процесів у галузевому 

машинобудуванні. 

  



творчий та 

інноваційний 

потенціал у 

проектних 

розробках в сфері 

галузевого 

машинобудування. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Грабар І.Г 

Мехатроніка ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). ФК 

1. Здатність 

застосовувати 

типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних завдань 

галузевого 

машинобудування, 

ефективні кількісні 

методи математики, 

фізики, інженерних 

наук, а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудування. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

РН 1) Знання і розуміння 

засад технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 2) Знання та 

розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

РН 4) Здійснювати 

інженерні розрахунки для 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

галузевому 

машинобудуванні. 

РН 8) Розуміти відповідні 

методи та мати навички 

конструювання типових 

вузлів та механізмів 

відповідно до 

поставленого завдання. 

РН 10) Розуміти 

проблеми охорони праці 

та правові аспекти 

Лекції, 

лабораторні, 

проблемні 

заняття 
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принципи для 

розв'язування 

професійних задач і 

практичних 

проблем галузевого 

машинобудування.  

ФК 5. Здатність 

втілювати 

інженерні розробки 

у галузевому 

машинобудуванні з 

урахуванням 

технічних, 

організаційних, 

правових, 

економічних та 

екологічних 

аспектів за усім 

життєвим циклом 

машини: від 

проектування, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання 

працездатності, 

діагностики та 

утилізації. 

ФК 6. Здатність 

застосовувати 

комп'ютеризовані 

системи 

проектування та 

спеціалізоване 

прикладне 

програмне 

забезпечення для 

інженерної діяльності у 

галузевому 

машинобудуванні, 

навички прогнозування 

соціальних й екологічних 

наслідків реалізації 

технічних завдань. 

 



вирішення 

інженерних завдань 

в галузі 

машинобудування. 

ФК 9. Здатність 

реалізовувати 

творчий та 

інноваційний 

потенціал у 

проектних 

розробках в сфері 

галузевого 

машинобудування. 

Кафедра процесів, 

машин і обладнання 

в агроінженерії/ 

Дерев’янко Дмитро 

Аксентійов 

Дизайн та 

ергономіка АПВ 

машин 

ЗК 4. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел. 

ЗК 11 . Здатність 

працювати в 

команді. 

ФК 1. Здатність 

застосовувати 

типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних 

завдань 

галузевого 

машинобудуванн

я, ефективні 

кількісні методи 

математики, 

РН 2) Знання та 

розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

РН 4) Здійснювати 

інженерні розрахунки для 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

галузевому 

машинобудуванні. 

РН 8) Розуміти 

відповідні методи та мати 

навички конструювання 

типових вузлів та 

механізмів відповідно до 

поставленого завдання. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр -4 курс, 7-

й семестр 

Без обмежень 



фізики, 

інженерних наук, 

а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудуванн

я. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

розв'язування 

професійних 

задач і 

практичних 

проблем 

галузевого 

машинобудуванн

я.  

ФК 5. Здатність 

втілювати 

інженерні 

розробки у 

галузевому 

машинобудуванні 

з урахуванням 

технічних, 

організаційних, 

правових, 



економічних та 

екологічних 

аспектів за усім 

життєвим циклом 

машини: від 

проектування, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання 

працездатності, 

діагностики та 

утилізації. 

ФК 6. Здатність 

застосовувати 

комп'ютеризовані 

системи 

проектування та 

спеціалізоване 

прикладне 

програмне 

забезпечення для 

вирішення 

інженерних 

завдань в галузі 

машинобудуванн

я. 

ФК 8. Здатність 

приймати 

ефективні 

рішення щодо 

вибору 

конструкційних 

матеріалів, 

обладнання, 

процесів та 

поєднувати 



теорію і практику 

для розв'язування 

інженерного 

завдання. 

 

Кафедра 

машиновикористанн

я та сервісу 

технологічних 

систем/ 

Боровський В.М. 

Основи керування 

технікою 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність 

планувати та 

управляти часом. 

ЗК 10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК 13. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, 

наукові цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної 

області, її місця у 

загальній системі 

знань про 

Здатність 

використовувати у 

фаховій діяльності знання 

будови і технічних 

характеристик 

сільськогосподарської 

техніки для моделювання 

технологічних процесів 

аграрного виробництва. 

          Здатність 

проектувати механізовані 

технологічні процеси 

сільськогосподарського 

виробництва, 

використовуючи основи 

природничих наук. 

Здатність 

комплектувати 

оптимальні 

сільськогосподарські 

агрегати, технологічні 

лінії та комплекси машин. 

Застосовувати 

стратегії та системи 

відновлення 

працездатності тракторів, 

комбайнів, автомобілів, 

сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

Складати плани-графіки 

виконання ремонтно-

обслуговуючих робіт. 

Виконувати операції 

Лекційні заняття 

проводяться в 

аудиторіях, 

обладнаних 

мультимедійним

и засобами, і 

передбачають 

використання 

презентацій. 

Лабораторні 

роботи 

проводяться у 

аудиторіях, 

лабораторіях з 

належним 

обладнанням, 

методичним 

забезпеченням 

та довідковою 

інформацією 

(схеми, плакати, 

нормативи, 

каталоги, 

технічні 

характеристики). 
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Знання загальних 

відомостей про 

виробництво 

чорних і 

кольорових 

металів; будову і 

класифікацію, 

позначення і 

галузь 

застосування 

конструкційних 

матеріалів; 

характеристику 

основних 

неметалевих 

матеріалів; основні 

зв’язки між 

складом, 

структурою і 

властивостями 

металів, сплавів, а 

також 

закономірності їх 

зміни під дією 

термічного, 

хімічного або 

механічного 

впливу; основні 

технологічні 

процеси 

виробництва 

деталей; 

закономірності 



природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та 

форми рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення 

здорового 

способу життя. 

діагностування, 

технічного 

обслуговування та 

ремонту 

сільськогосподарської 

техніки. 

РН 7) Готувати 

виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи 

автоматичні системи 

підтримування життєвого 

циклу. 

РН 9) Обирати і 

застосовувати потрібне 

обладнання, інструменти 

та методи. 

РН 10) Розуміти 

проблеми охорони праці 

та правові аспекти 

інженерної діяльності у 

галузевому 

машинобудуванні, 

навички прогнозування 

соціальних й екологічних 

наслідків реалізації 

технічних завдань. 

 

різання 

конструкційних 

матеріалів 

інструментом, 

будову і 

налагодження 

металорізальних 

верстатів. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Ярош Ярослав 

Дмитрович 

Системи 

відновлювального 

енергопостачання 

 

Здатність особи 

розв'язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у певній 

галузі професійної 

РН 1) Знання і 

розуміння засад 

технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс, 6 

семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Студент повинен 

знати: 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 

діяльності,  

включаючи певні 



діяльності або у 

процесі навчання, 

що передбачає 

застосування 

певних теорій та 

методів відповідних 

наук і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов. ЗК 2. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ФК 13. Здатність 

розроблення 

комплексних 

заходів з 

діагностування і 

технічного 

обслуговування 

механіко-

технологічних 

систем та 

спеціальних 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 5) Аналізувати 

інженерні об'єкти, 

процеси та методи. 

 

знання сучасних 

досягнень 



будівель і споруд. 

Здатність до 

адаптації систем 

автоматизованого 

проектування 

(АСУП) для 

реалізації 

спеціальних 

конструкторських 

задач. 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Войцицький 

Анатолій Павлович 

Електротехніка та 

електроніка 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ФК 8. Здатність 

приймати ефективні 

рішення щодо 

вибору 

конструкційних 

матеріалів, 

обладнання, 

процесів та 

поєднувати теорію і 

практику для 

розв'язування 

інженерного 

завдання. 

Результати навчання 

(уміння та навички):  

- фізичні процеси, 

що мають місце в 

елементах, пристроях і 

системах електричних 

схем;  

- - методи синтезу, 

розрахунку та 

моделювання 

електромагнітних кіл 

постійного та змінного 

струму електронних 

пристроїв; 

-  - залежності між 

електричними та 

конструктивними 

параметрами 

електромеханічних 

пристроїв;  

- - структурні 

параметри та вихідні 

характеристики елементів 

електричних систем АТЗ;  

- - критерії та 

методи оптимізації 

електромеханічних 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 2 

курс, 4 

семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Студент повинен 

знати: 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 

діяльності,  

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 



систем; 

РН 1) Знання і розуміння 

засад технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології/ 

Войцицький 

Анатолій Павлович 

Теорія 

автоматичного 

управління 

ЗК 2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ФК 1. Здатність 

застосовувати 

типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних 

завдань 

галузевого 

машинобудуванн

я, ефективні 

кількісні методи 

математики, 

фізики, 

інженерних наук, 

а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

РН 7) Готувати 

виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи 

автоматичні системи 

підтримування життєвого 

циклу. 

РН 12) Застосовувати 

засоби технічного 

контролю для оцінювання 

параметрів об'єктів і 

процесів у галузевому 

машинобудуванні. 

РН 14) Розробляти деталі 

та вузли машин із 

застосуванням систем 

автоматизованого 

проектування. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 3 

курс, 6 

семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Студент повинен 

знати: 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 

діяльності,  

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 



розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудуванн

я. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

розв'язування 

професійних 

задач і 

практичних 

проблем 

галузевого 

машинобудуванн

я.  

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Динаміка і міцність ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 14. Базові 

знання з 

фундаментальних 

наук в обсязі, 

необхідному для 

освоєння 

професійно-

орієнтованих 

дисциплін. ФК 5. 

Здатність втілювати 

інженерні розробки 

у галузевому 

машинобудуванні з 

урахуванням 

РН 1) Знання і 

розуміння засад 

технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 7) Готувати 

виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи 

автоматичні системи 

підтримування життєвого 

циклу. 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

 

Бакалавр - 2 

курс, 4-й 

семестр 

133 - «Галузеве 

машинобудування»

» 

Без обмежень 



технічних, 

організаційних, 

правових, 

економічних та 

екологічних 

аспектів за усім 

життєвим циклом 

машини: від 

проектування, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання 

працездатності, 

діагностики та 

утилізації. 

ФК 6. Здатність 

застосовувати 

комп'ютеризовані 

системи 

проектування та 

спеціалізоване 

прикладне 

програмне 

забезпечення для 

вирішення 

інженерних 

завдань в галузі 

машинобудуванн

я. ФК 8. Здатність 

приймати 

ефективні 

рішення щодо 

вибору 

конструкційних 

матеріалів, 

обладнання, 

процесів та 

РН 12) 

Застосовувати засоби 

технічного контролю для 

оцінювання параметрів 

об'єктів і процесів у 

галузевому 

машинобудуванні. 

 



поєднувати 

теорію і практику 

для розв'язування 

інженерного 

завдання. 

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Оцінка впливу на 

довкілля 

Здатність 

особи розв'язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у певній 

галузі професійної 

діяльності або у 

процесі навчання, 

що передбачає 

застосування 

певних теорій та 

методів відповідних 

наук і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов.  

ЗК 8. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо. 

ЗК 13. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

РН 10) Розуміти 

проблеми охорони праці 

та правові аспекти 

інженерної діяльності у 

галузевому 

машинобудуванні, 

навички прогнозування 

соціальних й екологічних 

наслідків реалізації 

технічних завдань. 

РН 15) Знання та 

розуміння проблем 

екологічної та 

техногенної безпеки 

машинобудівних 

виробництв. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр -4 

курс, 8-й 

семестр 

133 - «Галузеве 

машинобудування» 

Без обмежень 



історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної області, 

її місця у загальній 

системі знань про 

природу і 

суспільство та у 

розвитку 

суспільства, техніки 

і технологій, 

використовувати 

різні види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Проектування 

машинобудівних 

дільниць, цехів, 

підприємств 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 14. Базові 

знання з 

фундаментальних 

наук в обсязі, 

необхідному для 

освоєння 

професійно-

орієнтованих 

дисциплін. ФК 5. 

Здатність втілювати 

інженерні розробки 

у галузевому 

машинобудуванні з 

урахуванням 

технічних, 

РН 5) Аналізувати 

інженерні об'єкти, 

процеси та методи. 

РН 6) Відшуковувати 

потрібну наукову і 

технічну інформацію в 

доступних джерелах, 

зокрема, іноземною 

мовою, аналізувати і 

оцінювати її. 

РН 13) Розуміння 

структури і служб 

підприємств галузевого 

машинобудування. 

 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

 

Бакалавр -3 

курс, 6-й 

семестр 

133 - «Галузеве 

машинобудування» 

Без обмежень 



організаційних, 

правових, 

економічних та 

екологічних 

аспектів за усім 

життєвим циклом 

машини: від 

проектування, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання 

працездатності, 

діагностики та 

утилізації. 

ФК 2. Здатність до 

самостійного 

прийняття 

конструкторсько-

технологічних 

рішень та 

розроблення 

відповідної 

конструкторської та 

технологічної 

документації. 

ФК 4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. 

ФК 11. Здатність 

розробляти плани і 

проекти у сфері 

галузевого 

машинобудування 

за невизначених 



умов, спрямовані на 

досягнення мети з 

урахуванням 

наявних обмежень, 

розв'язувати 

складні задачі і 

практичні проблеми 

підвищування 

якості продукції та 

її контролювання. 

ФК 12. 

Здатність володіти 

методами 

прогнозування 

перспективного 

розвитку техніки в 

галузі загального і 

спеціального (по 

галузях) 

машинобудування. 

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Основи 

конструювання 

машин АПВ 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 6. Здатність 

проведення 

досліджень на 

певному рівні. 

ФК 1. Здатність 

застосовувати 

типові аналітичні 

методи та 

комп'ютерні 

програмні засоби 

для розв'язування 

інженерних завдань 

РН 1) Знання і 

розуміння засад 

технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

галузевого 

машинобудування 

відповідної галузі. 

РН 2) Знання та 

розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

РН 3) Знати і 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття 

Бакалавр -3 

курс, 6-й 

семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Без обмежень 



галузевого 

машинобудування, 

ефективні кількісні 

методи математики, 

фізики, інженерних 

наук, а також 

відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

розв'язування 

інженерних задач 

галузевого 

машинобудування. 

ФК 3. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові факти, 

концепції, теорії, 

принципи для 

розв'язування 

професійних задач і 

практичних 

проблем галузевого 

машинобудування.  

ФК 8. Здатність 

приймати ефективні 

рішення щодо 

вибору 

конструкційних 

матеріалів, 

обладнання, 

процесів та 

поєднувати теорію і 

практику для 

розв'язування 

розуміти системи 

автоматичного керування 

об'єктами та процесами 

галузевого 

машинобудування, мати 

навички їх практичного 

використання. 

РН 4) Здійснювати 

інженерні розрахунки для 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

галузевому 

машинобудуванні. 

РН 5) Аналізувати 

інженерні об'єкти, 

процеси та методи. 

РН 6) 

Відшуковувати потрібну 

наукову і технічну 

інформацію в доступних 

джерелах, зокрема, 

іноземною мовою, 

аналізувати і оцінювати її. 

РН 9) Обирати і 

застосовувати потрібне 

обладнання, інструменти 

та методи. 

РН 14) Розробляти 

деталі та вузли машин із 

застосуванням систем 

автоматизованого 

проектування. 

 



інженерного 

завдання. 

 

Кафедра механіки 

та інженерії 

агроекосистем/ 

Шелудченко Б.А. 

 

Сучасні методи 

проектування машин 

та обладнання АПВ 

ЗК 4. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 6. Здатність 

проведення 

досліджень на 

певному рівні. 

ЗК 9. Здатність 

мотивувати людей 

та рухатися до 

спільної мети. 

ЗК 10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

К 14. Базові 

знання з 

фундаментальних 

наук в обсязі, 

необхідному для 

освоєння 

професійно-

орієнтованих 

РН 2) Знання та 

розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

РН 4) Здійснювати 

інженерні розрахунки для 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

галузевому 

машинобудуванні. 

РН 5) Аналізувати 

інженерні об'єкти, 

процеси РН 8) Розуміти 

відповідні методи та мати 

навички конструювання 

типових вузлів та 

механізмів відповідно до 

поставленого завдання. 

РН 11) Вільно 

спілкуватися з 

інженерним 

співтовариством усно і 

письмово державною та 

іноземною мовам. 

 

Лекції, 

лабораторні, 

проблемні 

заняття 

 

Бакалавр -

4 курс, 8-й 

семестр 

133 - «Галузеве 

машинобудування» 

Без обмежень 



дисциплін. ФК 2. 

Здатність до 

самостійного 

прийняття 

конструкторсько-

технологічних 

рішень та 

розроблення 

відповідної 

конструкторської та 

технологічної 

документації. 

ФК 4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. 

ФК 9. Здатність 

реалізовувати 

творчий та 

інноваційний 

потенціал у 

проектних 

розробках в сфері 

галузевого 

машинобудування. 

ФК 11. Здатність 

розробляти плани і 

проекти у сфері 

галузевого 

машинобудування 

за невизначених 

умов, спрямовані на 

досягнення мети з 

урахуванням 

наявних обмежень, 



розв'язувати 

складні задачі і 

практичні проблеми 

підвищування 

якості продукції та 

її контролювання. 

ФК 12. Здатність 

володіти методами 

прогнозування 

перспективного 

розвитку техніки в 

галузі загального і 

спеціального (по 

галузях) 

машинобудування. 

Кафедра механіки та 

інженерії 

агроекосистем 

/Карпюк Н. М./ 

Економічна 

ефективність 

конструкторських 

рішень 

СК 03. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. 

СК. 06. Здатність 

визначати техніко-

економічну 

ефективність 

типових систем та 

їхніх складників на 

основі 

застосовування 

аналітичних 

методів СК 09. 

Здатність 

використовувати 

знання на засадах 

комерційної та 

економічної 

діяльності 

РН 4. Здійснювати 

інженерні розрахунки для 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

галузевому 

машинобудуванні. 

РН 16. Знання та 

розуміння економічної 

доцільності інженерно-

технічних рішень в галузі 

машинобудування. 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

4 курс 

 8 семестр 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

 Знання та 

розуміння 

предметної області 

та розуміння 

професії. 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

 

 

Кафедра механіки та 

інженерії 

Надійність 

технологічних 

СК 12. Здатність 

володіти методами 

РН 4. Здійснювати 

інженерні розрахунки для 

Лекції, практичні, 

проблемні заняття 

Бакалавр,  

4 курс 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

Здатність 

використовувати: 



агроекосистем 

/Шелудченко Б. А./ 

 

систем АПВ прогнозування 

перспективного 

розвитку техніки в 

галузі загального і 

спеціального (по 

галузях) 

машинобудування. 

СК 13. Здатність 

розроблення 

комплексних 

заходів з 

діагностування і 

технічного 

обслуговування 

механіко-

технологічних 

систем. 

вирішення складних задач 

і практичних проблем у 

галузевому 

машинобудуванні. 

РН5) Аналізувати 

інженерні об'єкти, 

процеси та методи. 

РН12) 

Застосовувати засоби 

технічного 

контролювання для 

оцінювання параметрів 

об'єктів і процесів у 

галузевому 

машинобудуванні. 

 8 семестр - у фаховій 

діяльності знання 

таких дисциплін, як 

математика, фізика, 

хімія, біологія тощо; 

- відповідне 

комп'ютерне 

програмне 

забезпечення для 

застосування 

моделей, що 

виникають в 

агроінженерній 

практиці, і 

проведення 

розрахунків за 

такими моделями.  

Здатність: 

- до 

конструктивно-

геометричного 

мислення на основі 

графічних моделей 

просторових форм; 

- до 

проектування 

деталей машин і 

механічних систем з 

використанням 

інструментів 

автоматизованого 

проектування; 

- до 

використання 

методів і засобів 

забезпечення 

єдності вимірювань 

і оцінювання їх 

похибок; 

- до 



використання 

методів управління 

якістю, а також 

задач і принципів 

стандартизації. 

Спеціальність 133 «Галезеве машинобудування», доктор філософії 

Кафедра процесів, 

машин і 

обладнання в 

агроінженерії / 

Медведський О.В. 

Проектування та 

дослідження 

технічних систем в 

рослинництві 

Використання 

навичок щодо 

знання критеріїв 

оцінки технічного 

рішення та 

використання 

методів пошуку 

оптимального 

технічного 

(технологічного) 

рішення для 

основних видів 

машин та 

обладнання для 

галузі 

рослинництва 

агропромислового 

комплексу країни, 

класифікацію 

методів 

проектування, 

способів пошуку 

нових технічних 

та технологічних 

рішень, основних 

шляхів 

розрахунку 

конструкційно-

технологічних 

параметрів та 

режимів роботи 

Вести пошук 

інформації до 

проектних рішень; 

визначати потребу та 

формулювати мету та 

задачі проектування; 

складати і 

реалізовувати 

структуру проекту 

технічної системи; 

вибирати оптимальний 

фізичний принцип дії 

до реалізації функції 

технічної системи; 

визначатись з 

раціональним 

технічним рішенням 

для оптимального 

рішення за вибраним 

фізичним принципом 

дії; виконувати 

параметричний синтез 

технічного рішення; 

вибирати критерії 

оцінки технічного 

рішення; 

використовувати 

методи оптимального 

технічного 

(технологічного) 

рішення. 

Лекції, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота, ІНДЗ 

(індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання). 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машиннобудуванн

я 

Без обмежень 



сільськогосподарс

ьких машин та 

знарядь для 

виконання 

агротехнічних 

операцій у 

рослинництві 

Кафедра процесів, 

машин і 

обладнання в 

агроінженерії / 

Медведський О.В. 

Проектування та 

дослідження 

технічних систем в 

тваринництві 

Використання 

навичок щодо 

знання критеріїв 

оцінки технічного 

рішення та 

використання 

методів пошуку 

оптимального 

технічного 

(технологічного) 

рішення для 

основних видів 

машин та 

обладнання для 

галузі 

тваринництва 

агропромислового 

комплексу країни, 

класифікацію 

методів 

проектування, 

способів пошуку 

нових технічних 

та технологічних 

рішень, основних 

шляхів 

розрахунку 

конструкційно-

технологічних 

Вести пошук 

інформації до 

проектних рішень; 

визначати потребу та 

формулювати мету та 

задачі проектування; 

складати і 

реалізовувати 

структуру проекту 

технічної системи; 

вибирати оптимальний 

фізичний принцип дії 

до реалізації функції 

технічної системи; 

визначатись з 

раціональним 

технічним рішенням 

для оптимального 

рішення за вибраним 

фізичним принципом 

дії; виконувати 

параметричний синтез 

технічного рішення; 

вибирати критерії 

оцінки технічного 

рішення; 

використовувати 

методи оптимального 

технічного 

Лекції, 

лабораторні, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без обмежень 



параметрів та 

режимів роботи 

машин та 

обладнання для 

механізації та 

автоматизації 

технологічних 

процесів у 

тваринництві 

(технологічного) 

рішення. 

Кафедра процесів, 

машин і 

обладнання в 

агроінженерії / 

Медведський О.В. 

Проектування та 

дослідження 

технічних систем в 

переробній галузі 

Використання 

навичок щодо 

знання критеріїв 

оцінки технічного 

рішення та 

використання 

методів пошуку 

оптимального 

технічного 

(технологічного) 

рішення для 

основних видів 

машин та 

обладнання для 

галузі 

рослинництва 

агропромислового 

комплексу країни, 

класифікацію 

методів 

проектування, 

способів пошуку 

нових технічних 

та технологічних 

рішень, основних 

шляхів 

розрахунку 

Вести пошук 

інформації до 

проектних рішень; 

визначати потребу та 

формулювати мету та 

задачі проектування; 

складати і 

реалізовувати 

структуру проекту 

технічної системи; 

вибирати оптимальний 

фізичний принцип дії 

до реалізації функції 

технічної системи; 

визначатись з 

раціональним 

технічним рішенням 

для оптимального 

рішення за вибраним 

фізичним принципом 

дії; виконувати 

параметричний синтез 

технічного рішення; 

вибирати критерії 

оцінки технічного 

рішення; 

використовувати 

Лекції, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота, ІНДЗ 

(індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання). 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без обмежень 



конструкційно-

технологічних 

параметрів та 

режимів роботи 

машин та 

обладнання в 

переробній галузі 

методи оптимального 

технічного 

(технологічного) 

рішення. 

Кафедра процесів, 

машин і 

обладнання в 

агроінженерії / 

Грабар І.Г. 

Експериментальні 

методи в наукових 

дослідженнях 

Комплексність та 

системний підхід 

до проведення 

наукових 

досліджень на 

рівні доктора 

філософії. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних наукових 

джерел. Здатність 

працювати з 

різними 

джерелами 

інформації, 

аналізувати та 

синтезувати її, 

виявляти не 

вирішені раніше 

задачі (проблеми) 

або їх частини, 

формулювати 

наукові гіпотези. 

Здатність 

генерувати нові 

науково-

Знання та розуміння 

методів наукових 

досліджень. Володіння 

спеціальними 

розділами 

статистичних методів 

та теорії ймовірності 

Створювати нові 

знання через 

оригінальні 

дослідження, якість 

яких може бути 

визнана на 

національному та 

міжнародному рівнях. 

Брати участь у 

наукових дискусіях на 

міжнародному рівні, 

відстоювати свою 

власну позицію на 

конференціях, 

семінарах та форумах. 

Формулювати мету, 

задачі, об’єкт та 

предмет дослідження.  

Лекції, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота, ІНДЗ 

(індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання). 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без обмежень 



теоретичні та 

практично 

спрямовані ідеї 

(креативність). 

Володіння 

мистецтвом 

виявлення та 

встановлення 

закономірностей в 

наукових 

дослідженнях.  

Володіння 

сучасними 

методами 

організації та 

проведення 

експериментальн

их досліджень 

механічних 

систем, вміння 

кількісного 

виміру режимів та 

умов силового та 

температурного  

їх навантаження 

як в стаціонарній, 

так і 

нестаціонарній 

постановці. 

Вміння 

користуватись 

сучасними 

системами збору, 

реєстрації, 

обробки та 

збереження 



експериментально

ї інформації про 

режими роботи 

дослідних та 

серійних зразків 

машин в 

лабораторних та 

польових умовах. 

Кафедра вищої та 

прикладної 

математики / 

Журавльов В.Ф. 

Сучасні методи 

дослідження 

крайових задач 

Володіння 

сучасними 

методами 

організації та 

проведення 

експериментальн

их досліджень 

механічних 

систем, вміння 

кількісного 

виміру режимів та 

умов силового та 

температурного  

їх навантаження 

як в стаціонарній, 

так і 

нестаціонарній 

постановці. 

Вміння 

користуватись 

сучасними 

системами збору, 

реєстрації, 

обробки та 

збереження 

експериментально

ї інформації про 

режими роботи 

Знання та розуміння 

теорії та методології 

системного аналізу, 

знання та розуміння 

етапів реалізації 

системного підходу при 

дослідженні процесів 

та явищ у механічній 

інженерії. 

Знання та розуміння 

методів наукових 

досліджень. Глибока 

фундаментальна 

підготовка в галузі 

сучасної математики, 

теоретичної механіки, 

опору матеріалів, теорії 

машин і механізмів, 

деталей машин, 

конструювання машин, 

володіння нарисною 

геометрією та 

кресленням на рівні 

вище програми 

інженерних 

спеціальностей 

університету. 

Володіння 

Лекції, 

лабораторні, 

семінар 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 
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дослідних та 

серійних зразків 

машин в 

лабораторних та 

польових умовах. 

Комплексність у 

виявленні, 

постановці та 

вирішенні 

наукових задач та 

проблем у галузі 

механічної 

інженерії. 

Здатність брати 

участь у 

критичному 

діалозі. Здатність 

брати участь у 

наукових 

дискусіях на 

міжнародному 

рівні, відстоювати 

свою власну 

позицію. 

спеціальними 

розділами 

статистичних методів 

та теорії ймовірності. 

Виявляти та 

вирішувати наукові 

задачі та проблеми у 

галузі галузевого 

машинобудуванн. 

Формулювати мету, 

задачі, об’єкт та 

предмет дослідження. 

Формувати структуру 

дисертаційного 

дослідження та 

рубрикацію його 

змістовного 

наповнення, а також 

представляти власні 

результати на розгляд 

колег. 

Кафедра вищої та 

прикладної 

математики / 

Журавльов В.Ф. 

Математичне 

моделювання та 

планування 

експерименту 

Володіння 

сучасними 

методами 

організації та 

проведення 

експериментальн

их досліджень 

механічних 

систем, вміння 

кількісного 

виміру режимів та 

умов силового та 

Знання та розуміння 

теорії та методології 

системного аналізу, 

знання та розуміння 

етапів реалізації 

системного підходу при 

дослідженні процесів 

та явищ у механічній 

інженерії. 

Знання та розуміння 

методів наукових 

досліджень. Володіння 

Лекції, 

лабораторні, 

семінар 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 
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температурного  

їх навантаження 

як в стаціонарній, 

так і 

нестаціонарній 

постановці. 

Вміння 

користуватись 

сучасними 

системами збору, 

реєстрації, 

обробки та 

збереження 

експериментально

ї інформації про 

режими роботи 

дослідних та 

серійних зразків 

машин в 

лабораторних та 

польових умовах. 

Комплексність у 

виявленні, 

постановці та 

вирішенні 

наукових задач та 

проблем у галузі 

механічної 

інженерії. 

Здатність брати 

участь у 

критичному 

діалозі. Здатність 

брати участь у 

наукових 

дискусіях на 

спеціальними 

розділами 

статистичних методів 

та теорії ймовірності. 

Виявляти та 

вирішувати наукові 

задачі та проблеми у 

галузі галузевого 

машинобудуванн. 



міжнародному 

рівні, відстоювати 

свою власну 

позицію. 

Механіки та 

інженерії 

агроекосистем / 

Шелудченко Б.А. 

Оцінка впливу на 

довкілля технічних 

систем 

Комплексність та 

системний підхід 

до проведення 

наукових 

досліджень на 

рівні доктора 

філософії. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних наукових 

джерел. Здатність 

працювати з 

різними 

джерелами 

інформації, 

аналізувати та 

синтезувати її, 

виявляти не 

вирішені раніше 

задачі (проблеми) 

або їх частини, 

формулювати 

наукові гіпотези. 

Здатність бути 

критичним та 

самокритичним. 

Здатність 

критично 

сприймати та 

Повинен знати: 

 етапи циклу 

задоволення потреб при 

створенні 

господарських об’єктів; 

 стадії 

розроблення та 

проектування 

техногенних об’єктів та 

технічних систем; 

 основні 

положення Закону 

України «Про оцінку 

впливу на довкілля»; 

 значення та 

місце проекту ОВД 

(оцінка впливу на 

довкілля), як складової 

частини робочого 

проекту на створення 

об’єктів виробничої 

інфраструктури, 

техногенних об’єктів та 

технічних систем; 

повинен вміти: 

 визначити 

найважливіші чинники 

проектних об’єктів та 

систем; 

 вміти 

сформулювати мету 

проекту; 

1. Вербальні – 

лекції з 

використанням 

засобів для 

наочної 

демонстрації 

окремих питань 

теоретичної 

частини курсу. 

2. Лабораторні 

заняття, 

домашні 

завдання, 

проведення 

усного 

опитування. 

3. Перевірка і 

оцінювання 

знань – 

контрольні 

письмові 

опитування по 

темах, модульні 

контрольні 

роботи, 

розрахунково-

графічні роботи. 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 
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аналізувати чужі 

думки й ідеї, 

шукати власні 

шляхи вирішення 

проблеми, 

рецензувати 

наукові публікації 

та автореферати, 

здійснювати 

критичний аналіз 

власних 

матеріалів. 

Здатність 

генерувати нові 

науково-

теоретичні та 

практично 

спрямовані ідеї 

(креативність). 

Володіння 

мистецтвом 

виявлення та 

встановлення 

закономірностей в 

наукових 

дослідженнях.  

Володіння 

сучасними 

методами 

організації та 

проведення 

експериментальн

их досліджень 

механічних 

систем, вміння 

кількісного 

 організувати та 

самостійно провести 

експериментальне 

дослідження; 

 виявити та 

встановити 

закономірність 

розвитку процесу чи 

явища, що 

досліджується; 

 організувати 

проведення  

експериментальних 

досліджень в режимі 

автоматизованої 

реєстрації, з 

максимальним 

використанням 

досягнень ІТ,  а також 

узагальнити та 

оформити результати 

досліджень. 



виміру режимів та 

умов силового та 

температурного  

їх навантаження 

як в стаціонарній, 

так і 

нестаціонарній 

постановці. 

Вміння 

користуватись 

сучасними 

системами збору, 

реєстрації, 

обробки та 

збереження 

експериментально

ї інформації про 

режими роботи 

дослідних та 

серійних зразків 

машин в 

лабораторних та 

польових умовах. 

Здатність до 

підприємництва 

та прояву 

ініціативи щодо 

впровадження у 

виробництво 

результатів 

дисертаційного 

дослідження. 

Вміння 

самостійно 

аналізувати 

складні процеси, 



навички 

конструювання, 

виготовлення та 

налагодження 

дослідних зразків 

патентних рішень. 

Електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної 

екології / Ярош 

Я.Д. 

Біоенергетичні 

комплекси та 

системи 

Володіння 

сучасними 

методами 

організації та 

проведення 

експериментальн

их досліджень 

механічних 

систем, вміння 

кількісного 

виміру режимів та 

умов силового та 

температурного  

їх навантаження 

як в стаціонарній, 

так і 

нестаціонарній 

постановці. 

Вміння 

користуватись 

сучасними 

системами збору, 

реєстрації, 

обробки та 

збереження 

експериментально

ї інформації про 

режими роботи 

дослідних та 

серійних зразків 

Знання коренів 

енергетичної проблеми 

та підходи до її 

розв’язання; види, 

джерела та фізичні 

основи функціонування 

об’єктів відновлюваної 

енергетики в аграрному 

виробництві; 

особливостей 

розрахунку та 

конструювання 

основних параметрів 

установок та агрегатів 

біоенергетичних систем 

в аграрному 

виробництві; 

особливості 

енергозбереження із 

використанням 

відновлюваної 

енергетики. 

Виявляти та 

вирішувати наукові 

задачі та проблеми у 

галузі галузевого 

машинобудуванн. 

Формулювати мету, 

задачі, об’єкт та 

предмет дослідження. 

1. Вербальні – 

лекції з 

використанням 

засобів для 

наочної 

демонстрації 

окремих питань 

теоретичної 

частини курсу. 

2. Лабораторні 

заняття, 

домашні 

завдання, 

проведення 

усного 

опитування. 

3. Перевірка і 

оцінювання 

знань – 

контрольні 

письмові 

опитування по 

темах, модульні 

контрольні 

роботи, 

розрахунково-

графічні роботи. 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 
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машино- 

будування 
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машин в 

лабораторних та 

польових умовах. 

Здатність до 

судження про 

нетрадиційні та 

відновлювані 

джерела енергії, 

питомі та 

кількісні 

енергетичні 

характеристики та 

про розподіл їх 

енергетичного 

потенціалу в світі 

та в Україні, 

переваги та 

недоліки їх 

використання, а 

також роль 

нетрадиційних та 

відновлюваних 

джерел енергії в 

житті людини та в 

функціонуванні 

аграрного та 

промислового 

виробництва. 

Вміння 

самостійно 

аналізувати 

складні процеси, 

навички 

конструювання, 

виготовлення та 

налагодження 

Формувати структуру 

дисертаційного 

дослідження та 

рубрикацію його 

змістовного 

наповнення, а також 

представляти власні 

результати на розгляд 

колег. 



дослідних зразків 

патентних рішень. 

Машиновикориста

ння та сервісу 

технологічних 

систем / Савченко 

В.М. 

Технічний сервіс 

інженерних систем 

Здатність 

розв’язувати 

складні завдання і 

проблеми 

галузевого 

машинобудування

, що передбачає 

проведення 

досліджень та/або 

здійснення 

інновацій та 

характеризується 

невизначеністю 

умов і вимог 

Оцінювати, 

контролювати та 

керувати 

технологічними 

процесами 

виготовлення, 

випробування, 

технічного сервісу та 

ремонту машин за 

допомогою технічних 

засобів автоматизації та 

систем керування. 

Аналізувати та 

систематизувати 

інформацію щодо 

шляхів удосконалення 

існуючих і розроблення 

нових технологій, 

корегувати і 

розробляти та/або 

впроваджувати нові 

стандарти на 

машинобудівну 

продукцію.  

Знати класифікацію, 

принципи побудови і 

функціонування машин 

і обладнання 

галузевого 

машинобудування. 

Вибирати та 

застосовувати для 

реконструкції, 

технічного 

Лекції, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота, ІНДЗ 

(індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання). 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 
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переоснащення або 

будівництва 

підприємств сучасне 

обладнання, 

інформаційно-

комунікаційні 

технології, системи 

автоматизованого 

проектування та 

програмного  

Застосовувати знання 

для розв’язання задач 

аналізу та синтезу у 

сфері технічного 

сервісу.  

Системно осмислювати 

та застосовувати творчі 

здібності до 

формування 

принципово нових ідей 

у технічному сервісі 

машин та обладнання. 

Механіки та 

інженерії 

агроекосистем / 

Кухарець С.М. 

Космічні системи 

в агровиробництві 

Глибоке 

володіння 

сучасними 

методами 

організації та 

проведення 

наукових 

досліджень в 

галузі механічної 

інженерії на 

основі сучасної 

математики 

(лінійна алгебра, 

векторний та 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології при 

спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, 

обробці, аналізі, 

інтерпретації даних. 

Застосовувати сучасні 

дослідницькі технології 

та методи досліджень у 

галузевому 

машинобудуванні. 

1. Вербальні – 

лекції з 

використанням 

засобів для 

наочної 

демонстрації 

окремих питань 

теоретичної 

частини курсу. 

2. Лабораторні 

заняття, 

домашні 

завдання, 

проведення 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 
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тензорний аналіз, 

похідні та 

інтеграли, лінійні 

та нелінійні 

диференціальні 

рівняння та їх 

розв'язки), 

механіки (аналіз 

статичних систем, 

володіння 

кінематичним 

аналізом 

складних систем, 

динамічний 

аналіз, 

розрахунки на 

міцність при 

статичному та 

динамічному 

навантаженні. 

Володіння 

сучасними 

методами 

організації та 

проведення 

експериментальн

их досліджень 

механічних 

систем, вміння 

кількісного 

виміру режимів та 

умов силового та 

температурного  

їх навантаження 

як в стаціонарній, 

так і 

усного 

опитування. 

3. Перевірка і 

оцінювання 

знань – 

контрольні 

письмові 

опитування по 

темах, модульні 

контрольні 

роботи, 

розрахунково-

графічні роботи. 



нестаціонарній 

постановці. 

Вміння 

користуватись 

сучасними 

системами збору, 

реєстрації, 

обробки та 

збереження 

експериментально

ї інформації про 

режими роботи 

дослідних та 

серійних зразків 

машин в 

лабораторних та 

польових умовах. 

Вміння 

самостійно 

аналізувати 

складні процеси, 

навички 

конструювання, 

виготовлення та 

налагодження 

дослідних зразків 

патентних рішень. 

Механіки та 

інженерії 

агроекосистем / 

Кухарець С.М. 

Комп’ютерні 

технології 

проектування 

технічних систем 

Комплексність у 

володінні 

інформацією 

щодо сучасного 

стану і тенденцій 

розвитку світової 

і вітчизняної 

машинобудівної 

та аграрної науки. 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології при 

спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, 

обробці, аналізі, 

інтерпретації даних. 

Знання та розуміння 

1. Вербальні – 

лекції з 

використанням 

засобів для 

наочної 

демонстрації 

окремих питань 

теоретичної 

частини курсу. 

Освітньо - 

науковий 

ступінь 

доктор 

філософії 

133 «Галузеве 

машино- 

будування 

Без обмежень 



Володіння 

сучасними 

методами 

організації та 

проведення 

експериментальн

их досліджень 

механічних 

систем, вміння 

кількісного 

виміру режимів та 

умов силового та 

температурного  

їх навантаження 

як в стаціонарній, 

так і 

нестаціонарній 

постановці. 

Вміння 

користуватись 

сучасними 

системами збору, 

реєстрації, 

обробки та 

збереження 

експериментально

ї інформації про 

режими роботи 

дослідних та 

серійних зразків 

машин в 

лабораторних та 

польових умовах. 

Вміння 

самостійно 

аналізувати 

методів наукових 

досліджень. Глибока 

фундаментальна 

підготовка в галузі 

сучасної математики, 

теоретичної механіки, 

опору матеріалів, теорії 

машин і механізмів, 

деталей машин, 

конструювання машин, 

володіння нарисною 

геометрією та 

кресленням на рівні 

вище програми 

інженерних 

спеціальностей 

університету. 

Володіння 

спеціальними 

розділами 

статистичних методів 

та теорії ймовірності. 

2. Лабораторні 

заняття, 

домашні 

завдання. 

3. Перевірка і 

оцінювання 

знань – 

контрольні 

письмові 

опитування по 

темах, модульні 

контрольні 

роботи, 

розрахунково-

графічні роботи. 



складні процеси, 

навички 

конструювання, 

виготовлення та 

налагодження 

дослідних зразків 

патентних рішень. 

 


