ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
Заклад вищої освіти

Львівський національний аграрний університет

Освітня програма

19388 Агроінженерія

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Спеціальність

208 Агроінженерія

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/
Використані скорочення:
ID

ідентифікатор

ВСП

відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО

Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО

заклад вищої освіти

ОП

освітня програма
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Загальні відомості
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 162
Повна назва ЗВО

Львівський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО

00493735

ПІБ керівника ЗВО

Снітинський Володимир Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт
ЗВО

http://www.lnau.edu.ua

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
https://registry.edbo.gov.ua/university/162

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
ID освітньої програми в ЄДЕБО

19388

Назва ОП

Агроінженерія

Галузь знань

20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність

208 Агроінженерія

Спеціалізація (за наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Тип освітньої програми

Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму
здійснюється на основі ступеня
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший
бакалавр

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

Кафедра сільськогосподарської техніки ЛНАУ

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

Кафедра експлуатації і технічного сервісу машин ім. професора О.Д.
Семковича, кафедра автомобілів і тракторів, кафедра фізики та
інженерної механіки, кафедра вищої математики, кафедра енергетики,
кафедра електротехнічних систем, кафедра машинобудування, кафедра
екології, кафедра гуманітарної освіти, кафедра іноземних мов, кафедра
права, кафедра управління проектами та безпеки виробництва, кафедра
тваринництва і кормовиробництва, кафедра інформаційних систем та
технологій, кафедра технологій у рослинництві

Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП

Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира
Великого, 1

Освітня програма передбачає
присвоєння професійної
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання

Українська

ID гаранта ОП у ЄДЕБО

189272

ПІБ гаранта ОП

Семен Ярослав Васильович

Посада гаранта ОП

Доцент

Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП

jsemen@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП

+38(050)-142-25-54

Додатковий телефон гаранта ОП

+38(068)-708-09-93
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Форми здобуття освіти на ОП

Термін навчання

заочна

4 р. 7 міс.

очна денна

3 р. 10 міс.

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
Вперше освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (баклаврського) рівня за
спеціальністю 208 «Агроінженерія» (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство») з присвоєнням кваліфікації
Бакалавр з агроінженерії було розроблено робочою групою науково-педагогічних працівників факультету механіки
та енергетики і впроваджено в навчальний процес у 2016 році.
Зазначеній спеціальності передувала підготовка фахівців за спеціальністю «Механізація сільського господарства»,
яка тривала з 1947 року по 2011 рік та за напрямом підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового
виробництва» впродовж 2008 – 2019 рр.
Перший набір студентів на навчання за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» зі спеціальності 208
«Агроінженерія» був проведений у 2016 році.
Із введенням в дію Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні
науки та продовольство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки
України за № 1340 від 05.12.2018 р.) виникла необхідність внесення змін в чинну освітньо-професійну програму
підготовки фахівців у ЛНАУ.
До складу робочої групи, яка розробила освітньо-професійну програму, що акредитується, увійшли науковопедагогічні працівники факультету механіки та енергетики ЛНАУ, представники студентської спільноти, наукових
установ і агровиробничих підприємств – потенційних роботодавців:
1. Семен Ярослав Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарської техніки, гарант
програми;
2. Крупич Олег Михайлович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри сільськогосподарської техніки;
3. Пйонтик Юрій Людвігович, кандидат технічних наук, завідувач відділу механізації сільськогосподарського
виробництва інституту сільського господарства Карпатського регіону НААНУ;
4. Мягкота Степан Васильович, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри фізики та інженерної
механіки;
5. Нетлюх Андрій Володимирович, старший інженер з експлуатації сільськогосподарської техніки компанії
«Контінентал фармерз груп»;
6. Саламаха Олександр Сергійович, студент факультету механіки та енергетики ЛНАУ.
Освітньо-професійну програму схвалено методичною комісією факультету механіки та енергетики (протокол № 13
від 19 травня 2020 р.), рекомендовано вченою радою факультету механіки та енергетики Львівського національного
аграрного університету (протокол № 7 від 03.06.2020 р.), затверджено вченою радою Львівського національного
аграрного університету (протокол № 11 від 30.06.2020 р.) та введено в дію наказом ректора (№ 93 від 30 червня
2020 р.).
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)
Рік
навчанн
я

Навчальний
рік, у якому
відбувся
набір
здобувачів
відповідного
року
навчання

Обсяг
набору на
ОП у
відповідно
му
навчально
му році

Контингент студентів на
відповідному році навчання
станом на 1 жовтня поточного
навчального року

У тому числі іноземців

ОД

З

ОД

З

1 курс

2020 - 2021

74

58

11

0

0

2 курс

2019 - 2020

92

62

32

0

0

3 курс

2018 - 2019

74

4

39

0

0

4 курс

2017 - 2018

84

12

2

0

0

5 курс

2016 - 2017

98

2

0

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл)

програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень

19388 Агроінженерія
31588 Агроінженерія
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другий (магістерський) рівень

19407 Агроінженерія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)
рівень

програми відсутні

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

Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО

67995

16906

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

67995

16906

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

0

0

Приміщення, здані в оренду

0

0

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП
Документ

Назва файла

Хеш файла

Освітня програма

208 ОПП БАК 2020-25.pdf

98FsuQg3wVLqcwZiYtS4qsterST3OyFltOmaXtmFMw8=

Навчальний план за ОП

НП 208-Агроінженерія.pdf

ySlLTEEBjQA0CAvt8IjMzMsL/RLMOjcqF2/hkC99fps=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рец._Андрєєва .pdf

uJl0H3BV9iRPg3Kpntev8K2vUidLogimeSfk5orL8ME=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рец._Біскуб І.О..pdf

EMZLwK8kRtJ7xYOqOfomHPCNDTls+06YP9hpKSwwm
+s=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рец._Сало Я.М..pdf

hE+NQfhHbHRI1lLKfokrJRhTgNlX0eu0b0wu4KufS9Y=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рец._Мороз Д.В..pdf

kzpEJNDM8Xyu/YQBuS7OPJLwTvIYD43Hw6lGBSCbB2
4=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рец._Юрас Р.І..pdf

7YpAsYWiC4WpgEsRC4DjbgPZVPkzrd6+lIsbbsH5rhg=

1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Ціллю освітньої програми є підготовка фахівців, здатних розв'язувати спеціалізовані завдання та прикладні задачі,
пов’язані зі застосуванням сільськогосподарської техніки і механізованих технологій виробництва, первинної
обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування та усунення
відмов, управління механізованими технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють
технічне забезпечення агропромислового підприємства.
Особливістю освітньої програми є акцент на підготовку фахівців з врахуванням особливостей агропромислових
формувань західного регіону України, долучення здобувачів до європейського освітнього простору через поглиблене
вивчення іноземних мов впродовж навчання за ОПП та змоги мовного стажування під час проходження навчальних,
технологічних і виробничих практик за кордоном, надання здобувачам широких можливостей для формування
індивідуальних освітніх траєкторій, що передбачають їх участь у програмах академічної мобільності, зокрема
трансферу у вітчизняні й закордонні навчальні заклади й перехід на дуальну форму навчання, передбачених
Стратегією розвитку ЛНАУ на період 2020-2025 р.р. Для формування у здобувачів вищої освіти за ОПП
«Агроінженерія» окремих спеціальних компетентностей передбачається залучення до навчального процесу фахівців
з виробницта
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО
Стратегічна мета розвитку Львівського НАУ – окреслення основних напрямів підвищення якості освітнього та
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наукового процесу, інтернаціоналізація діяльності та покращення матеріально-технічної бази. Розвиток Львівського
НАУ закладено у його: Статуті, затвердженим МОНУ за №259 від 17.02.2017 р.; Стратегії розвитку, затвердженій
рішенням Конференції трудового колективу, протокол №1 від 14.01.2020 р.; Концепції підготовки фахівців для с.-г.
виробництва; Положенні про організацію освітнього процесу, введеного в дію наказом ректора за № 76 від
20.02.2020 р.
Цілі ОПП «Агроінженерія» повністю відповідають місії та стратегічній меті Львівського НАУ щодо підготовки
висококваліфікованих фахівців інженерного профілю для АПК України та світу через надання освітніх послуг
належної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, практичній підготовці і професійній діяльності,
поглибленого співробітництва та формування тісних взаємозв’язків із закордонними освітніми й науковими
установами. Всі установчі документи містяться на офіційному сайті університету за посиланням:
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html.
Становлення та постійне удосконалення ОПП «Агроінженерія» пов’язане також з можливостями та перспективами
подальшого розвитку університету та постійно зростаючими потребами у фахівцях з високоефективного
використання техніки під час виробництва, первинної обробки, зберігання і транспортування сільськогосподарської
продукції, ремонту та технічного обслуговування машин і обладнання
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:
- здобувачі вищої освіти та випускники програми
Підвищення вимог до сучасних спеціалістів інженерного профілю, здатних самостійно вирішувати широке коло
питань, пов’язаних із функціонуванням новітньої с.-г. техніки, здійсненням інноваційної діяльність в галузі
аграрного виробництва і технічного сервісу машин зумовило необхідність врахування під час навчального процесу
думки здобувачів вищої освіти та випускників ОПП.
В межах ОПП «Агроінженерія» інтереси перших з них враховані тим, що в процесі формування освітніх компонент
робоча група, до складу якої входив здобувач вищої освіти Олександр Саламаха, керувалась потребою студентів
набути не тільки загальні і фахові компетентності, передбачені стандартом вищої освіти, але й досягнути додаткових
програмних результатів навчання, завдяки яким підвищується їх конкурентоспроможність під час
працевлаштування. За їх пропозицією до переліку вибіркових компонет було внесено дисципліни «Система
«машина-поле», «Електронні вимірювальні пристрої».
Під час онлайн-обговорення ОПП (https://www.facebook.com/mechLNAU/posts/2965952893457792 ) випускники, які
працюють на посадах сервісних інженерів, зокрема Андрій Магера запропонував зробити акцент на кращому
вивченні сучасних техологій і засобів технічої діагностики сільськогосподарської техніки у віддаленому режимі.
Після обговорення компетентності було cкореговано, а до навчального плану вибірних компонент було внесено
дисципліну «Компʼютерна діагностика сільськогосподарської техніки».
- роботодавці
До широкого обговорення (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/mex/mf.html?start=5) і безпосередньої розробки
ОПП було залучено зовнішніх стейкхолдерів – представників підприємств, які займаються виробництвом с.-г.
продукції (компанія «Контінентал фармерз груп», «Агрофірма «Медобори», ФГ «Кухарський П.М», ПП «Західний
Буг») та компаній, що здійснюють її передпродажну підготовку і сервісне обслуговування (ТОВ «Компанія ЛАН»,
ТОВ «Хорш Україна», ТОВ «Агросем», ТзОВ «Агротера»).
В результаті постійних консультацій і обговорень стейкхолдерами було сформульовано низку пропозицій та
підвищених вимог щодо окремих програмних результатів навчання, зокрема до поглибленого вивчення
конструкцій і налаштування на необхідні режими роботи новітньої сільськогосподарської техніки й засобів малої
механізації, їх гідроприводів і керування в системах точного землеробства, які були враховані під час формування
освітніх компонент ОПП. Для посилення професійної складової змісту підготовки здобувачів було змінено вибіркові
компоненти ОПП, збільшено кількість дисциплін, до викладання яких залучатимуться роботодавці, розширено
розділи з принципу роботи сучасних електронних систем с.-г. техніки, механізмів обміну інформації між
електронними блоками, компʼютерної діагностики й фірмового обслуговування техніки. Збільшено обсяг
практичної підготовки здобувачів, а в їх кваліфікаційних роботах враховуватимуться пропозиції конкретного
роботодавця й напрямок його виробничої діяльності.
- академічна спільнота
Під час формування цілей та прогнозованих результатів навчання за ОПП було враховано інтереси академічної
спільноти, представники якої брали участь у її обговоренні
(https://www.facebook.com/mechLNAU/posts/2965952893457792 ) та розробці. До обговорення залучалися науковці з
НДІ, науково-педагогічні працівники університету та інших ЗВО України, наукові інтереси яких збігаються з
освітніми компонентами ОПП, яка акредитується.
Академічна спільнота запропонувала включити в ОПП формування компетентностей, які пов’язані з методами
математичного моделювання та обчислення, а також навиками роботи з прикладними і спеціалізованими
комп'ютерними програмами для вирішення задач спеціальності, здатністю здійснювати лабораторні дослідження
робочих органів, вузлів, механізмів і систем машин та агрегатів з метою перевірки їх роботоздатності в різних
режимах та умовах роботи.
До обговорення ОПП були залучені представники ННЦ ІМЕСГ, зокрема к.т.н. Днесь В.І., пропозиції якого
враховано під час розробки програмних результатів навчання щодо вибору оптимальних методів і засобів
управління агробіологічним потенціалом поля, застосування технології змінних норм внесення технологічних
матеріалів у системах точного землеробства.
Більшу частину запропонованих змін в ОПП взято до уваги. Врахування чи відхилення пропозицій обумовлено
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баченням робочої групи сутності ОПП та її відповідністю стандарту спеціальності.
- інші стейкхолдери
Пропозицій від інших груп стейкхолдерів не надходило
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці
Під час формування цілей та програмних результатів навчання ОПП було здійснено аналіз тенденцій розвитку
спеціальності та ринку праці (шляхом опитування та вивчення необхідної інформації на сайтах потенційних
стейкхолдерів) щодо вимог та вмінь, якими повинен володіти претендент на вакантні посади у підприємствах,
пов’язаних із сільськогосподарським виробництвом. Фахівці інженерної служби великих господарств, які
займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, повинні забезпечити ефективне використання
різноманітної техніки і підтримання її в роботоздатному стані під час вирощування, збирання, транспортування та
зберігання врожаю. Для працівників агроінженерного профілю фермерських господарств, крім зазначених
результатів навчання, важливими є питаннями розробки бізнес-плану та правове забезпечення діяльності. Компанії
(https://lanclaas.com.ua/vakansiyi/), які займаються передпродажною підготовкою і сервісним обслуговуванням с.- г.
техніки, потребують фахівців, які повинні володіти ПК, знати іноземну мову, вміти проводити переговори з
клієнтами, планувати і проводити ремонти сільськогосподарської техніки іноземного виробництва тощо.
Вказані питання повністю враховано в програмних результатах навчання запропонованої ОПП.
Цілі та програмні результати навчання ОПП «Агроінженерія» відображають тенденції розвитку спеціальності й
сучасного ринку праці у Львівській області та цілому в Україні
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано галузевий та регіональний контекст
Під час роботи над ОПП значну увагу розробниками було приділено галузевому і регіональному контексту.
Оновлення ОПП здійснювалося відповідно до діючої «Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027
років» (https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf). В ній наголошено, що в с.-г. виробництві
області спостерігається позитивна динаміка індексу виробництва валової сільськогосподарської продукції (3 місце
серед регіонів України), яка забезпечується через запровадження інтенсивних ресурсозберігаючих технологій,
поглиблення спеціалізації виробництва, поліпшення структури посівних площ, розширення переробки та
зберігання продукції. Тому цілі й програмні результати навчання, які обумовлені необхідністю підготовки
інженерних кадрів для агропромислових формувань регіону, сформульовано з врахуванням вказаних тенденції.
Зважаючи на основні завданнями Галузевої програми розвитку садівництва України на період до 2025 року
(https://a7d.com.ua/agropoltika/zakon/nakazi_minap/1011-galuzeva-programa-rozvitku-sadivnictva-ukrayini.html), якою
передбачено впровадження інноваційних технологіїй виробництва й удосконалення системи зберігання та
переробки плодів і ягід, здійснення наукового забезпечення галузі садівництва, розробники ОПП доповнили
перелік вибіркових освітніх компонент дисциплінами «Технології та обладнання переробки с.-г. продукції» і
«Машини для збирання плодів та ягід», прийнявши до уваги потребу в спеціалістах для згаданої галузі
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
При формуванні цілей і програмних результатів ОПП було враховано досвід аналогічних програм провідних
вітчизняних ЗВО: Харківського НТУСГ ім. Петра Василенка, Подільського ДАТУ, НУБіП України, Миколаївського
НАУ, Таврійського ДАТУ ім. Дмитра Моторного та ін.
Також під час розробки ОПП, визначення мети та програмних результатів навчання враховано досвід програм
іноземних партнерів, з якими укладено угоди про співпрацю: Краківського сільськогосподарського університету.
Варшавського університету наук про життя (Польща); Русенського університету ім. А. Кинчева (Болгарія);
Словацького аграрного університету в Нітрі. Конкурентоздатною ОПП робить те, що вона передбачає отримання
фахових знань здобувачів під час їх трансферу у закордонні ЗВО, зокрема у Краківський сільськогосподарський
університет та Варшавський університет наук про життя. Покращенню компонент ОПП сприяє набутий досвід
викладачів випускової кафедри під час проходження шестимісячного закордонного стажування Крупича О.М.,
Левка С.І. у Краківському сільськогосподарському університеті, Буртака В.В. у Варшавському університеті наук про
життя, у процесі викладання на посаді професора Кузьмінського Р.Д. у Краківському сільськогосподарському
університеті та університеті «Люблінська Політехніка».
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
ОПП «Агроінженерія» галузі знань «Аграрні науки та продовольство» дозволяє досягнути результатів навчання,
визначених стандартом вищої освіти для першого рівня вищої освіти (бакалавр), затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 № 1340 через реалізацію загальних і фахових компетентностей та
програмних результатів навчання в межах освітніх компонент (навчальних дисциплін) нормативної й вибіркової
складових навчального плану підготовки фахівців.
Результати навчання відображені у вигляді сукупності знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих
студентами у процесі засвоєння освітніх компонент освітньо-професійної програми, яка акредитується. Набуття
компетентностей реалізовується через використання таких методів навчання як проведення лекційних, практичних
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або лабораторних занять, виконання індивідуальних та самостійних завдань. Оцінювання отриманих знань
здійснюється комплексно (вибіркове експрес-опитування під час лекцій, тестування та письмовий контроль під час
практичних занять та усну компоненту). Підсумування рівня знань відбувається під час виставлення залікових та
екзаменаційних оцінок. Засвоєння теоретичних знань та здобуття практичних навичок досягається в процесі
проходження навчальної, технологічної, виробничої та передкваліфікаційної практик (19 кредитів ЄКТС). Під час
виконання курсових робіт (5 кредитів ЄКТС) та кваліфікаційної роботи (14 кредитів ЄКТС) відбувається остаточне
закріплення здобутих теоретичних та практичних знань. Програмні результати навчання, зазначені в ОПП, що
акредитується, повністю відповідають результатам навчання, визначених зазначеним стандартом, й доповнені
трьома додатковими, запропонованими робочою групою.
Викладання навчальних дисциплін програми здійснюють НПП з науковимм ступенями доктора (кандидата) наук
і/або вченим званням професора (доцента) із залученням до педагогічної роботи за сумісництвом досвідчених
спеціалістів з виробництва. Практикується проведення лекцій та семінарів провідними вітчизняними та
зарубіжними фахівцями. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення ОПП складається із спеціалізованих
лабораторій з діючими робочими органами с.г. техніки і обладнанням провідних вітчизняних і зарубіжних
компаній (Horsch, Elvorti, Claas, Agree 2,0, Mexatronica, John Deere) аудиторій, комп’ютерних класів, бібліотеки,
інтернет-ресурсів тощо. Навчальні приміщення обладнані комп’ютерними робочими місцями й прикладним
програмним забезпеченням. Навчальний процес передбачає виїзні практичні заняття студентів у спеціалізовані
підприємства та філії кафедр. Досягти необхідних результатів навчання дозволяє навчально-методичне
забезпечення ОПП (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/mex/navplanmeh261015/6527-navplanen2021bak.html),
запровадження електронних курсів та інтерактивних технологій навчання, використання платформ дистанційного
навчання MOODLE та ZOOM, наявність підручників і посібників, періодичних видань відповідного профілю.
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та
продовольство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки
України за № 1340 від 05.12.2018.

2. Структура та зміст освітньої програми
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності)?
180
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
60
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОПП, яка акредитується, відповідає предметній області спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20
«Аграрні науки та продовольство».
Освітні компоненти ОПП та навчальний план підготовки фахівців відповідають об’єктам вивчення та професійній
діяльності майбутнього випускника.
Об’єкти вивчення – явища та процеси, пов’язані з ефективним функціонуванням сільськогосподарської техніки і
механізованими технологіями в агропромисловому виробництві.
ОПП відповідає об’єкту вивчення, оскільки включає дисципліни, які розглядають фундаментальні закони природи і
основні фізичні закони механіки, термодинаміки, електрики та магнетизму, методи побудови математичних
моделей, що описують рух і рівновагу механічних систем, закони біології та екології щодо живих систем і
агропромислового середовища, фізичні основи надійності машин, розглядає об’єкти, явища й процеси
технологічного, фізичного, екологічного, економічного, соціального та організаційно-правового характеру; формує
підходи щодо створення безпечних умов праці.
Теоретичний зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності і полягає у наданні знань з теорій та законів
фундаментальних і загальноінженерних наук, зокрема теорій диференціальних рівнянь, ймовірності, теплообміну,
електричних і магнітних кіл, законів термодинаміки, механіки твердих тіл, рідин і газів; вивченні наукових й
соціально-економічних принципів і методів, на яких базуються механізовані технології виробництва, первинної
обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, серед яких: аналітичні методи і методи
математичного аналізу й моделювання, методи оптимізації параметрів технологічних процесів с.-г. виробництва,
обробки експериментальних даних, діагностування вузлів і агрегатів машин, проектування та забезпечення
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взаємозамінності, контролю якості с.-г. продукції, визначення показників надійності з’єднань, вузлів, деталей та
машин, захисту від техносферних небезпек, методи управлінського, інформаційного, правового забезпечення
виробництва.
Засвоєння методик і вивчення технологій, визначених у предметній області стандартом вищої освіти спеціальності
«Агроінженерія» забезпечується такими обов’язковими компонентами ОПП:
- методики комплектування агрегатів, технологічних ліній та оцінювання їх роботи (освітні компоненти: ОК16,
ОК17, ОК27, ОК28, ОК30, ОК31);
- технології виробництва, моніторингу, первинної обробки, зберігання і транспортування сільськогосподарської
продукції (освітні компоненти: ОК13, ОК14, ОК16, ОК17, ОК18, ОК27, ОК28, ОК31);
- ремонту та технічного обслуговування машин і обладнання (освітні компоненти: ОК26, ОК29).
Зміст ОПП має чітку структуру, а освітні компоненти, включені до неї, логічно взаємопов’язані.
Програмні результати навчання, які корелюють із загальними компетентностями, передбачені стандартом вищої
освіти, досягаються вивченням обов’язковими дисциплінами гуманітарного циклу.
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?
Формування індивідуальної освітньої траєкторії у ЛНАУ здійсню’ється з урахуванням здібностей, інтересів та
мотивації здобувачів вищої освіти та реалізується через індивідуальні навчальні плани, передбачені "Положенням
про індивідуальні навчальні плани студентів ЛНАУ". План складається на підставі навчального плану, містить
нормативні та вибіркові дисципліни. За його реалізацію відповідає здобувач, а контроль за виконанням здійснює
декан факультету. Індивідуальна освітня траєкторія ґрунтується на виборі навчальних дисциплін, видів практик,
курсових робіт, можливостями навчатися за індивідуальним графіком згідно "Положення про порядок навчання за
індивідуальним графіком студентів ЛНАУ" та за дуальною формою згідно «Тимчасового положення про дуальну
форму здобуття вищої та фахової перед вищої освіти». Нормативна документація доступна за адресою:
http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html.
Якісному формуванню індивідуальної траєкторії здобувача сприяє дорадча діяльність, що спрямована на
висвітлення окремих особливостей компонент ОПП, яку отримує здобувач під час співбесіди з гарантом ОПП,
завідувачами випускних кафедр, кураторами академічних груп або шляхом аналізу силабусів дисциплін.
Основна задача викладачів – продемонструвати переваги запропонованих в ОПП компетентностей та програмних
результатів навчання, набуття яких є основною передумовою потенційного працевлаштування на місця праці,
запропонованих роботодавцями.
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Згідно пп. 2.22 «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному аграрному
університеті» (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html) здобувачі мають право вільного вибору
навчальних дисциплін (не менше двох приблизно рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору). У структурі
компонент ОПП виокремлено блок навчальних дисциплін вільного вибору студента – не менше 25 %. Варіативна
частина компонент в ОПП «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» складає 60 кредитів ЄКТС (25 %) і
схвалена рішенням методичної ради факультету механіки та енергетики ЛНАУ (протокол № 13 від 19.05.2020 р.),
рішенням вченої ради факультету механіки та енергетики ЛНАУ (протокол № 7 від 03.06.2020 р.), а також
затверджена рішенням вченої ради Львівського НАУ (протокол № 11 від 30.06.2020 р.). Вона відображає соціальне
та регіональне замовлення на підготовку фахівців заявленої спеціальності з урахуванням аналізу їх майбутньої
професійної діяльності і запроваджується в межах обсягів часу, передбачених ОПП, яка акредитується та
навчальним планом для забезпечення права вільного вибору студента. Процедура формування вибіркової частини
кожним здобувачем вищої освіти реалізується через «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському
національному аграрному університеті». При цьому методичні комісії факультетів формують перелік вибіркових
дисциплін професійної та загальної підготовки, які можуть читатися на кафедрах відповідного факультету.
Загальноуніверситетський перелік вибіркових дисциплін розглядається на засіданні методичної комісії університету
та затверджується наказом ректора. Затверджений перелік оприлюднюється на сайті університету
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/plannavproc/indyvnavplan.html).
Час на вивчення вибіркових дисциплін загальної підготовки відображається в робочому навчальному плані без
конкретизації назв самих дисциплін.
Вибіркові дисципліни професійної підготовки відображаються в ОПП і навчальному плані спеціальності 208
«Агроінженерія».
Процедура вибору вибіркових дисциплін передбачає:
– ознайомлення студентів із переліком вибіркових дисциплін загальної та професійної підготовки;
– організацію вільного вибору студентами дисциплін через написання заяв;
– визначення за результатами аналізу заяв кількості студентів, які зголосилися вивчати дисципліни професійної
підготовки та дисциплін загальноуніверситетського вибору;
– уточнення навчальним відділом університету списків студентів, які вибрали дисципліни професійної підготовки та
дисципліни загальноуніверситетського вибору для формування груп.
Студентам, які вибрали дисципліни, навколо яких згрупувалась недостатня кількість осіб, надають можливість
здійснити повторний вибір дисциплін з врахуванням обмежень щодо чисельності здобувачів у академічній групі.
Після остаточного узгодження формується індивідуальний план студента на поточний навчальний рік.
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Для підвищення ефективності практичної складової в освітньому процесі та формування професійних і
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дослідницьких навичок здобувачів ОПП і навчальний план передбачає чотири види практик обсягом 19 кредитів
ЄКТС: навчальну, технологічну з керування с.-г. технікою, виробничу в с.-г. підприємствах та передкваліфікаційну.
Їх частка у структурі компонент ОПП становить 8%.
Здобувачі проходять практику у встановлені терміни згідно графіку освітнього процесу, виконують індивідуальну
програму, формують і захищають звіт. Навчальну і технологічну практики проходять на базі відповідних кафедр
університету, а виробничу й передкваліфікаційну – у провідних підприємствах регіону різних форм власності на
підставі укладених угод про співпрацю або філіях кафедр на виробництві. Студентам надається можливість, за
погодженням з кафедрою с.-г. техніки, самостійно обирати місце проходження практик в Україні і за кордоном.
Під час проходження практик студенти набувають таких основних компетентностей: здатність застосовувати знання
у практичних ситуаціях, здатність комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, технологічні лінії та
комплекси машин, здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування і усувати відмови
сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання, здатність здійснювати лабораторні дослідження
робочих органів, вузлів, механізмів і систем машин та агрегатів з метою перевірки їх роботоздатності в різних
режимах та умовах роботи.
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП
результатам навчання ОП
ОПП містить освітні компоненти, засвоєння яких сприяє системному розвитку власних «softskills», притаманних
сучасному фахівцю. Передовсім це «Філософія», «Історія України», «Правознавство», «Трудове право», «Українська
мова», «Іноземна мова» – дисципліни, які формують соціально адаптовану особистість, здатну усвідомлювати
цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини й громадянина (ЗК10), зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства (ЗК2), своєю поведінкою впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють
досягненню виробничої мети, проявляти самостійність і відповідальність у роботі (ПР10), вести бесіду-діалог
загального характеру, користуватися правилами мовного етикету, проводити аналітичне опрацювання іншомовних
джерел з метою отримання професійної інформації (ПР25).
Проходження здобувачами навчальної, технологічної, виробничої та передкваліфікаційної практик сприяє
налагодженню співробітництва і порозуміння з колегами, прояву характеру й лідерських якостей, праці в критичних
умовах та логічному і системному мисленню, формує здатність аргументувати вибір методів розв’язування
спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення (ФК18). Участь
здобувачів у середовищі студентського самоврядування та мистецьких заходах формує у них здатність цінувати та
поважати різноманітність та мультикультурність (ЗК3).
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти –
бакалавр, галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності – 208 «Агроінженерія» відсутній.
Професійна кваліфікація не надається.
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною
роботою)?
Обсяг ОПП «Агроінженерія» бакалаврського рівня становить 240 кредитів ЄКТС, співвідношення обов’язкових
компонент до вибіркових – 75% до 25%. Вивчення усіх освітніх компонентів (дисциплін) здійснюється через
аудиторні заняття та самостійне освоєння студентом. Аудиторні заняття передбачають проведення лекцій (обсяг
становить не більше 50 % контактних годин), практичних або лабораторних занять (обсяг для окремих дисциплін
складає 2/3 від аудиторних годин). Згідно «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському
національному аграрному університеті», введеного в дію наказом ректора за № 55 від 21.04.2016 р.
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html) аудиторне тижневе навантаження за денною формою
навчання, як правило, не перевищує 24 год., а обсяги навчальних дисциплін мають бути кратними цілому числу
кредитів ЄКТС, мінімальний обсяг навчальної дисципліни − 3 кредити ЄКТС. Співвіднесення обсягу окремих
освітніх компонентів ОПП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти визначається на
підсумковому засіданні кафедри сільськогосподарської техніки ЛНАУ, де за результатами екзаменаційних сесій
викладацький склад кафедри пропонує зменшення або збільшення фактичного часу для вивчення того чи іншого
освітнього компоненту для досягнення програмних результатів навчання. Пропозиції кафедри враховуються під час
розробки навчального плану для здобувачів вищої освіти.
Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти,
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
У рамках ОПП підготовка здобувачів за дуальною формою освіти здійснюється відповідно до тимчасового
положення «Про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти»
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html). Дуальна форма освіти організовується в суб’єктах
господарювання, діяльність яких відповідає профілю ОПП. Вже укладено попередніх 11 угод з господарствами і
ведеться робота по відповідності їх матеріально-технічної бази якості наданню освітніх послуг і практичного
навчання з наступним укладанням тристоронньої угоди: ЛНАУ – студент – підприємство. До індивідуального плану
студента вносяться зміни, роблячи акцент на самостійну роботу, на яку відводиться не менше 2/3 загального часу
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вивчення дисциплін, причому теоретична їх складова викладається в університеті, а практична – на виробництві.
Здобувачі можуть вибирати освітні компоненти не тільки із запропонованих в ОПП ОС «Бакалавр», але й ОПП
інших рівнів освіти та спеціальностей.
За дуальної форми навчання на ОПП студенти вибирають курсові роботи і їх тематику, наближену до виробничої
діяльності господарства, формують теми кваліфікаційних робіт з врахуванням об’єкту господарювання чи
спеціалізації.
У 2020 році відповідно до наказу МОНУ за №1296 від 15.10.19 р. Львівський НАУ включено до переліку ЗВО
України, які приймають участь у пілотному проекті запровадження дуальної форми освіти.
Згідно з наказом ректора за №322/к-с від 13.10.2020 р. на дуальну форму навчання переведені 4 студенти, які
навчаються за ОПП.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та
вимоги до вступників ОП
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/pravulaprujomy.html
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Конкурсний відбір здобувачів здійснюється відповідно до «Правил прийому зі змінами до ЛНАУ для здобуття вищої
освіти в 2020 році» (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/pravulaprujomy.html).
До конкурсного відбору на ОПП на базі повної загальної середньої освіти зараховуються бали сертифікатів ЗНО з
української мови та література, математики, фізика або географії з розподілом коефіцієнтів для розрахунку
конкурсного балу 0,35, 0,3 і 0,25, відповідно. Запропонований вибір предметів відповідає особливостям ОПП щодо
забезпечення відповідного рівня знань з природничих наук, на яких базується агроінженерія. Для участі в конкурсі
мінімальний бал становить100 балів, а для зарахування на бюджет − 125. Абітурієнти можуть додатково отримати до
20 балів до одного з предметів за участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді у ЛНАУ
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/vseukrolimpiada/6145-olimpiad1203201.html.
Вступ на ОПП здобувачів, які отримали ОС «Молодший бакалавр», ОКР «Молодший спеціаліст» і за суміжними
спеціальностями здійснюється за сертифікатом ЗНО з української мови та літератури й результатом фахового
іспиту, як оптимального способу відбору вмотивованих до навчання студентів.
Програма фахового іспиту оновлюється за участю гаранта й групи забезпечення спеціальності з врахуванням вимог
до вступників щодо рівня знань, необхідних для засвоєння освітніх компонент, пропозицій стейкхолдерів і доступна
за посиланням: http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/programfah.html.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Результати навчання, отримані в інших ЗВО визнаються у ЛНАУ відповідно до «Положення про порядок
визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) у ЛНАУ»,
«Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів до ЛНАУ», «Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність у ЛНАУ». Визнання і перезарахування результатів навчання
здійснюється з використанням ЄКТС (або її еквіваленту) на підставі наданих документів з переліком отриманих
результатів навчання, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студента,
зазначених в його індивідуальному навчальному плані та завірених навчальним закладом.
Визнання результатів навчання, отриманих у закордонному ЗВО, здійснюється відповідно до «Стратегії
інтернаціоналізації ЛНАУ», «Положення про порядок визнання іноземних освітніх документів вченою радою
ЛНАУ», «Положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства ЛНАУ».
Визнання результатів навчання здобувачів за програмою подвійних дипломів або тих, хто бере участь в трансфері
студентів, здійснюється відповідно до укладених угод з Варшавським університетом наук про життя; Краківським
сільськогосподарським університетом; університетом «Люблінська політехніка». Вся нормативна документація,
якою регулюються питання визнання результатів навчання, є на сайті
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України за №570 від 12.08.2015 р. за №579 «Про затвердження
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», на підставі взаємної угоди між Львівським
НАУ і Краківським сільськогосподарським університетом, наказу ректора ЛНАУ за №492/к-с студенти факультету
механіки та енергетики Дидик А.В, Бойко В.І. та Білий А. І, які навчались за ОПП, що акредитується, відповідно до
програми академічної мобільності були скеровані на навчання у 2017-2018 н.р. до Краківського
сільськогосподарського універстету. Результати їх навчання у цьому університеті було викладено в академічній
довідці (Карті вивчення дисциплін з назвами предметів, форми навчання, кількістю годин і кредитів ЄКТС, а також
отриманими оцінками), яку факультет інженерії продукції та енергетики Краківського сільськогосподарського
університету переслав у Львівський НАУ. Згідно з «Положенням про порядок визначення академічної різниці та
перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) у Львівському НАУ» (наказ ректора №50 від
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10.07.2017р.) за результатами представленої академічної довідки (кредитів ЄКТС та отриманих оцінок) зазначеним
стедентам було перезараховано вивчені дисципліни.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
процесу?
Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Тимчасовим положенням
про порядок визнання у ЛНАУ результатів навчання, отриманих у неформальній освіті», затвердженим вченою
радою ЛНАУ (протокол № 3 від 11.09.2019р), введеним в дію наказом ректора за № 171а від 26.09.2019 р., який
оприлюднений на сайті університету http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html. Визнання
результатів навчання у неформальній освіті розповсюджується на обов’язкові та вибіркові дисципліни ОПП (обсяг –
не більше 10% від загального за ОПП) і реалізується для здобувачів усіх рівнів вищої освіти. З певних частин
дисциплін вільного вибору студенту зараховуються результати навчання, які він здобув на навчальних on-line курсах
(МООС, зокрема Prometeus, Cursera, Edex, CHAN Academy) з отриманням відповідних сертифікатів. Для розгляду
такого питання студент звертається у навчальну частину із заявою і документом, який підтверджує проходження online курсів. Ці результати навчання перезараховуються тоді, коли відповідають фаховому спрямуванню і змісту
дисципліни, мають обсяги, які порівняні з обсягами вибіркових дисциплін ОПП.
Рішення про визнання результатів навчання у неформальній освіті приймає і виставляє підсумкову оцінку (за
шкалою ЄКТС) предметна комісія, яка створюється розпорядженням декана факультету.
Здобувач має право звернутися з апеляцією до ректора університету у разі негативного висновку предметної комісії
щодо визнання результатів навчання.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)
Під час навчання за ОПП «Агроінженерія» конкретних прикладів визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Освітній процес на ОПП здійснюється у денній та заочній формах навчання відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу у ЛНАУ» (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html). Студенти
можуть навчатися за програмою подвійних дипломів, а також переходити на дуальну форму навчання відповідно до
тимчасового положення «Про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти»
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html). Досягненню програмних результатів сприяють
різні форми організації навчання: лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, практичні та семінарські
заняття, консультації, курсове проектування, самостійна робота, підготовка кваліфікаційної роботи, заняття на
виробництві, факультатив та ін.
Кожна лабораторно-практична робота вимагає иевної теоретичної підготовки, передбачає використання
спеціального обладнання або комп’ютерних програм і становить завершене дослідження, результати якого мають
практичне значення. Для кращого засвоєння спеціальних компетентностей залучаються фахівці з виробництва,
зокрема регіональні представники компаній Class, Агросем, Ноrsch
(https://www.facebook.com/mechLNAU/posts/2421878857865201). Самостійна робота пов’язана із опрацюванням
матеріалів, які є теоретичною основою вивчення дисциплін і передбачає виконання за індивідуальним завданням та
публічний захист проектів і тем навчально-дослідницького характеру, що забезпечує формування у здобувачів
навичок комунікації, пошуку інформації, ресурсної підтримки.
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Вибір форм і методів навчання та викладання на ОПП максимально враховує потреби та побажання кожного
здобувача. Береться до уваги його рівень знань, особливі зацікавлення, комунікація та досвід, здатність бути
самостійним і відповідальним учасником освітнього процесу. У процесі навчання значну увагу приділено якісній
трансформації освітнього середовища, основним завданням якого є організація та координація науково-дослідної
роботи студентів, а також сприяння їх науковій, навчальній, творчій та мистецькій діяльності, формування всебічно
обізнаної особистості. В університеті проведено анкетування здобувачів щодо рівня задоволеності навчальним
процесом. За його результатами
(http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/orgkontrol2017/anketresult.html) в більшій мірі задоволені
навчальним процесом 75%, а частково – 24% здобувачів, а 72% студентів бажають поглиблення інтеграції
практичної підготовки в освітній процес. Такий підхід забезпечує оцінювання та коригування вибору форм і методів
навчання за ОПП, зумовлює нові підходи до розробки програм дисциплін, викладання та навчання, зміщуючи
акценти з викладання на самонавчання. За таких умов студент стає центральною фігурою освітнього процесу,
виступаючи його повноправним суб’єктом, бере на себе частку відповідальності за результати навчання. За
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обґрунтованої потреби студенти можуть бути переведені на індивідуальні графіки навчання з можливістю роботи за
фахом, що є передумовою для апробації дуальної форми навчання.
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП
принципам академічної свободи
Принципи академічної свободи узгоджуються зі Статутом університету, згідно з яким академічна свобода
забезпечується вільним вибором напрямку і теми наукових досліджень, методів викладання, свободі отримання
знань. Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНАУ» від 21.04.2016 р. № 55, студент має право
отримувати знання та уміння відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів, обирати навчальні курси,
тематику наукових досліджень та проектів, усвідомлюючи власну відповідальність стосовно майбутньої професійної
діяльності. Це право студентів реалізовується через вибір дисциплін (частка вибіркових дисциплін в ОПП за
кількістю кредитів становить 25%), тематик НДР, усіх видів практик, тем курсових та кваліфікаційної роботи. Також
студенти можуть вільно обирати форми навчання, брати участь у наукових гуртках. Викладачі та здобувачі вищої
освіти не обмежені у виборі напрямів і методологій власних наукових пошуків, участі в наукових форумах,
порушенні питань з будь-якої наукової проблематики, апробації здобутих результатів, самостійності визначення
методології викладання, навчальних матеріалів, методів, форм викладу й навчання. Академічна свобода забезпечує
самостійність і незалежність усіх учасників освітнього процесу і реалізується на принципах свободи слова і
творчості, поширення знань та інформації з урахуванням обмежень, встановлених законом
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів *
Основна інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання,
зазначених у «Положенні про критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів вищої освіти ЛНАУ»
відображена в ОПП, яка затверджується і оприлюднюється на сайті університету не пізніше 1 липня поточного року.
Для учасників освітнього процесу інформація надається на першому занятті кожного семестру у формі силабусів,
календарних планів, методичних вказівок, курсів лекцій. Інформація доступна у друкованих та електронних
формах, а також на сайті університету. Для кожної дисципліни на підставі навчального плану та відповідно до ОПП
щороку викладачі складають/оновлюють силабуси, які розміщуються на сайті університету за адресою
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/navmet2018.html). У силабусі роз’яснюється взаємна
відповідальність викладача і студента, а також подається інформація щодо процедури, політики (включно з
політикою академічної доброчесності), змісту курсу та календарний план його виконання. На сайті також доступна
інформація про розклад занять, який необхідний здобувачу для планування вільного часу та консультацій.
Графік організації освітнього процесу, розклади атестаційних тижнів (сесій) за ОПП розробляються на кожен
семестр, затверджуються наказом ректора і оприлюднюються на сайті університету за адресою:
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/plannavproc/grafiknavproc74.html
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Науково-дослідна робота здобувачів є невід’ємною частиною освітнього процесу і реалізується відповідно до
навчальних планів і програм. Здобувачі ознайомлюються з методологіями проведення досліджень безпосередньо
під час традиційних форм навчання (виконання лабораторних і практичних занять, курсових і кваліфікаційних
робіт, запланованих практик тощо) та закріплюють знання і навички вже під час самостійного виконання етапів
досліджень з їх апробацією через участь у студентських конференціях, семінарах, публікаціях у наукових збірниках.
Науково-дослідний характер занять є можливий завдяки наявній на факультеті механіки та енергетики наукововиробничій базі, до якої входить понад 60 лабораторій з експериментальним обладнанням, дослідноекспериментальна механічна майстерня, патентно-інформаційна бібліотека, парк навчальних машин, навчальний
полігон.
Науково-дослідна робота студентів передбачає їх самостійну роботу поза основною програмою навчання і
спрямована на виконання індивідуальних проектів під час роботи в кафедральних наукових гуртках, участі в
конкурсах, круглих столах, олімпіадах. Елементи наукових досліджень у формі наукового пошуку студенти
застосовують в процесі виконання курсових робіт з фахових дисциплін, проводячи огляд літератури й наукових
публікацій, вивчаючи нові підходи та методики проведення і опрацювання дослідів з використанням прикладних
комп’ютерних програм та узагальнюючи передовий практичний досвід тощо. Ці елементи широко використовують
також у кваліфікаційній роботі.
Прикладом ефективності поєднання навчання й досліджень під час реалізації ОПП є студенти, котрі беруть участь у
наукових гуртках при кожній кафедрі факультету ( «Новітня с.-г. техніка», «Кероване землеробство», «Мехатроніка»
та інші) і є постійними учасниками Всеукраїнських конкурсів та олімпіад.
У 2017-2018 н. р. на Всеукраїнському конкурсі СНР за спеціальністю «Агроінженерія», який проходив у ХНТУСГ ім.
П.Василенка, студент Джигановський І.С. став переможцем, зайнявши І місце. Переможцями ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Галузеве машинобудування» (машини
аграрно-лісового та транспортного комплексів), який також проходив у цьому університеті, у 2018-2019 році став
студент Сивулька П.М, а у 2019-2020 н.р. – студент Дрозд А.
Студенти Галуга В.В та Бойко В.І у 2019-2020 н.р. стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», а студент
Городецький І.І. отримав диплом ІІ ступеня в конкурсі з БЖД (Харківський НАДУ).
Достатньо результативною є участь студентів у предметних олімпіадах. У 2018-2019 н. р. студенти Притула Б.Б. та
Тріска М.Р. стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади за напрямом підготовки «Процеси, машини і
обладнання АПВ» (Центральноукраїнський НТУ), а студент Катаран В.М. отримав диплом І ступеня в олімпіаді з
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«Охорони праці» (Луцький НТУ).
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Запровадження інноваційних технологій і новітньої техніки для виробництва, первинної обробки, зберігання та
транспортування сільськогосподарської продукції, діагностики й технічного сервісу машин призводить до
необхідності корегування змісту освітніх компонент через оновлення робочих програм навчальних дисциплін після
їх обговорення на засіданнях кафедр й затвердження в установленому порядку. Оновлюються лекційні та інші
навчально-методичні матеріали науково-педагогічних працівників, які викладають дисципліни, передбачені ОПП,
методичні рекомендації для виконання лабораторних і практичних робіт, семінарських занять, індивідуальних
завдань для курсових і кваліфікаційних робіт, навчально-методичні матеріали для підсумкового, проміжного та
поточного контролю, програм практик. Оновлення змісту освітніх компонентів ОПП відбувається завдяки
підвищенню кваліфікації НПП шляхом стажування у:
– закордонних університетах (впродовж 2017-2019 рр. шестимісячне стажування пройшли Крупич О.М., Левко С.І.,
Буртак В.В., Рис В.І., Шарибура А.О., Гуменюк Р.В., Щур Т.Г.) – запроваджено дисципліни «Основи точного
землеробства» та «Технології, машини та обладнання первинної обробки і зберігання с.-г. продукції»;
– у провідних вітчизняних наукових установах та освітніх закладах (Семен Я.В., Гошко З.О., Тимочко В.О., Банга В.І.)
– оновлено методичне забезпечення дисциплін, розширено тематику спільних наукових досліджень, курсових і
кваліфікаційних робіт.
На зміст ОПП впливають результати наукової діяльності викладачів, моніторинг тенденцій розвитку галузі, постійні
консультації з потенційними роботодавцями, випускниками, беруться до уваги відгуки стейкхолдерів та студентів
після вивчення дисциплін чи проходження практик. За результатами наукових досліджень, пов’язаних з
механізацією робіт у садівництві (Шевчук Р.С., Крупич О.М., Гошко З.О., Семен Я.В.) було введено в ОПП
дисципліну «Машини для збирання плодів», а наукові дослідження д.т.н. Кузьмінського Р.Д. знайшли своє
відображення у дисциплінах «Надійність і ремонт машин» та «Оцінка техніки і технологій».
Наповнення змісту освітніх компонент покращується також через зміцнення матеріально-технічної бази, пошуком
партнерів для постійного удосконалення організації освітнього процесу. Прикладом цього є оновлення дисциплін
«Сільськогосподарські машини» і «Трактори і автомобілі», які відбулися після створення на факультеті лабораторій
компаній ELVORTI, Mater-Mack, Ноrsch (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/mex/mf/5529newsmeh290319.html), ТзОВ «ФХ Сервіс».
Робочі програми усіх навчальних дисциплін ОПП періодично оновлюються та розглядаються на засіданнях кафедр і
методичної комісії факультету. Ініціаторами оновлення витупають викладачі відповідних дисциплін. Вони
переглядають тематику й змістове наповнення лекцій, їх основні розділи, а також інші види занять і самостійну
роботу студентів з метою їх удосконалення, враховуючи публікації у фахових виданнях та інших джерелах.
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Основні напрями діяльності учасників освітнього процесу, поглиблення співпраці й формування тісних
взаємозв’язків із закордонними освітньо-науковими установами визначає стратегія інтернаціоналізації ЛНАУ
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html). Співробітництво із зарубіжними партнерами
реалізується через викладацьку та студентську мобільність, участь у міжнародних конференціях, семінарах,
реалізації спільних освітніх програм, членства викладачів у закордонних відділеннях академій наук, спільні
публікації в наукових закордонних виданнях, зокрема ТЕКА і MOTROL. На теперішній час ЛНАУ уклав понад 50
угод про співробітництво із закордонними освітньо-науковими установами.
У 2008 р. ЛНАУ вступив до великої Хартії університетів у місті Болонья і став офіційним партнером міжнародної
мережі університетів. Впродовж тривалого часу здійснюється співробітництво з польськими ЗВО у напрямку
академічної мобільності студентів та викладачів. Здобувачі освіти за ОПП «Агроінженерія» впродовж одного-двох
семестрів беруть участь у трансфері і навчаються у виші-партнері – Краківському сільськогосподарському
університеті, а отримані освітні кредити взаємозараховуються. Викладачі також мають можливість проходження
закордонного наукового стажування за напрямком своїх досліджень. Окремі з них, зокрема д.т.н. Кузьмінський Р.Д.,
як запрошений професор впродовж 2018-2019 рр. працював у Краківському сільськогосподарському університеті та
університеті «Люблінська політехніка». ЛНАУ є активним учасником проектів Erasmus+.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Відповідно до положення про організацію освітнього процесу в Львівському національному аграрному університеті
від 21.04.2016 р. № 55 (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html) передбачено всі форми
контрольних заходів метою яких є визначення рівня засвоєння здобувачами освіти навчальних дисциплін освітньої
програми. Згідно ухвали вченої ради Львівського національного аграрного університету від 20 травня 2020 року до
положення внесено зміни, щодо проведення контрольних заходів, з врахуванням умов за яких здобувачі фізично не
можуть відвідувати занять, а традиційні форми семестрового контролю та підсумкової атестації не можуть бути
застосовані з причин непереборної сили (природні катаклізми, оголошення Кабінетом Міністрів України карантину
та інші форс-мажорні обставини). На основі ОПП розробляються робочі програми дисциплін, що передбачають
різноманітні форми контролю, серед яких обов'язковими є поточний, проміжний, семестровий, підсумковий
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контроль. Поточний контроль здійснюється викладачем під час проведення семінарських, лабораторних,
практичних занять. Форми проведення поточного контролю: усне опитування, контрольні роботи, захист звітів
виконання лабораторних та практичних робіт, проведення тестування, колоквіуми. Оцінюється рівень засвоєння
здобувачем освіти теоретичного та практичного матеріалів дисципліни за визначеною шкалою оцінки знань та
вмінь. Результати поточного контролю періодично заслуховуються на засіданнях кафедри та вносяться пропозиції,
щодо покращення форм проведення. Проміжний контроль проводиться за визначений обсяг прочитаного
матеріалу у формі атестації посеред семестру та його завершені і визначає, як правило, освоєння практичного
матеріалу на основі виконання лабораторних та практичних робіт. Семестровий контроль проводиться після
завершення навчання здобувачем освіти кожного семестру у вигляді екзамену. Проведення проміжного та
семестрового контролю деканат факультету механіки та енергетики і навчальна частина Львівського національного
аграрного університету. Мета семестрового контролю є визначення рівня освоєння всього матеріалу програми
дисципліни ОПП. Для кількісної оцінки рівня засвоюваності матеріалу дисципліни запропонована Модульна
система, що також передбачає кількість освоєних кредитів (навчальних годин). Підсумкова атестація проводиться
після успішного виконання всієї освітньої програми у формі підсумкової атестації, що передбачає публічний захист
кваліфікаційної роботи (дипломного проекту).
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Освітньою програмою визначаються форми контрольних заходів, які відображаються у робочих програмах
дисциплін та доводяться до відома здобувачів освіти. Короткою формою робочих програм є плани проведення
лекційних та лабораторних, практичних чи семінарських занять з вказуванням кількості балів за кожний вид
виконаних контрольних заходів. Сумарна кількість балів засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною
шкалою, що переводиться у шкалу ECTS (А, В, С, D, E, FX, F) та національну шкалу (відмінно, добре, задовільно,
незадовільно; зараховано, незараховано).
У Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНАУ окреслено всі форми контрольних заходів та критерії
оцінювання. Робочі програми дисциплін розробляються за встановленою формою, що передбачають види
поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль здійснюється під час занять шляхом усного або
письмового опитувань, тестування, захисту звітів про виконання різних видів робіт, в тому числі самостійних.
Критерії поточного оцінювання та вимоги до оцінок представлені у силабусах навчальних дисциплін. Освоєння
дисципліни завершується підсумковим семестровим контролем у формі екзамену або заліку. Екзаменаційні питання
для складання екзаменаційних білетів та тестів, які обговорюються і затверджуються на засіданнях кафедр,
надаються студентам, як правило на початку вивчення дисципліни і відображаються у методичних матеріалах.
Підсумкова атестації проводиться захистом кваліфікаційної роботи (дипломного проекту).
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
На початку навчального року навчальна частина університету розробляє графіки навчального процесу з термінами
проведення проміжного та семестрового контролю, підсумкової атестації. Даний графік розміщено на сайті ЛНАУ
(http://lnau.edu.ua/lnau). Тут же розміщено навчальний план, складений на основі освітньої програми з переліком
всіх дисциплін, до кожної з яких додається робоча програма та методичне забезпечення, а також перелік питань, що
виносяться на екзамен чи залік. Здобувач освіти має вільний доступ до сайту університету з можливістю вільного
перегляду навчального плану, розкладу занять, робочих програм навчальних дисциплін та методичного
забезпечення до них, переліку екзаменаційних питань. Форми контрольних заходів, критерії оцінювання здобутих
компетентностей доводяться до здобувачів вищої освіти через силабуси, робочі програми дисциплін та на початку
викладання кожної дисципліни. Робочі навчальні плани складаються на основі базового навчального плану і
затверджуються та погоджуються завчасно, орієнтовно за чотири місяці до початку навчального року, а на їх основі
здобувач освіти розробляє та затверджує індивідуальний навчальний план, що враховує нормативні і вибіркові
дисципліни й визначає індивідуальну траєкторію навчання. Не пізніше, як за місяць до початку екзаменаційної
сесії, деканат факультету розробляє та погоджує розклади проведення заліків та екзаменів і розміщує дану
інформацію на сайті університету.
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти
(за наявності)?
Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство"
спеціальності 208 “Агроінженерія” затверджено наказом МОН України від 05.12.2018 р. № 1340. За попередньою
затвердженою освітньою програмою атестація здобувачів вищої освіти за спеціальністю 208 "Агроінженерія"
проводилася у формі атестаційного екзамену. З прийняттям стандарту спеціальності 208 "Агроінженерія" наявна
ОПП підготовки здобувачів освіти була скорегована і з 2021 року передбачена атестація у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи (дипломного проекту). Атестація здобувачів вищої освіти проводиться відповідно до
положень «Про Екзаменаційну комісію ЛНАУ 2016» та «Про організацію освітнього процесу в ЛНАУ». Положення
передбачають, що випускові кафедри сільськогосподарської техніки і експлуатації та технічного сервісу машин ім.
професора Семковича О.Д. розробляють програму, методику проведення атестації та критерії оцінювання
компетентностей здобувачів освіти, що у свою чергу погоджуються методичною комісією і затверджуються вченою
радою факультету. Терміни і тривалість проведення атестації визначаються деканатом факультету та
затверджуються першим проректором. Всі кваліфікаційні роботи (дипломні проекти) проходять перевірку на
академічний плагіат та зберігаються в інформаційній базі даних Strikeplagiarism.сom. й репозитарії.
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Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
На сайті університету http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html;
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html, у вільному доступі доступні знаходяться документи,
що регулюють процедуру проведення контрольних заходів. До даних документів відносяться: «Положення про
організацію освітнього процесу» (п. 4.54 – 4.71); «Положення про порядок створення та організацію роботи
Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти» та «Положення про критерії оцінювання знань та
вмінь студентів». Здобувачі освіти з даних документів ознайомлюються з процедурою проведення контрольних
заходів та повторної здачі й оскарження результатів. Послідовність та тривалість усіх елементів освітнього процесу, у
тому числі контрольних заходів регламентується графіком навчального процесу, що затверджується наказом
ректора. Графік навчального процесу розробляється на основі навчального плану згідно ОПП, який затверджується
вченою радою ЛНАУ. Атестацію здобувачів вищої освіти проводять екзаменаційні комісії. Формування складу,
організацію роботи й контроль за діяльністю екзаменаційної комісії здійснює ректор університету. Склад
екзаменаційної комісії затверджується наказом ректора університету на один календарний рік.
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних
процедур на ОП
«Положенням про організацію освітнього процесу ЛНАУ» означені основні принципи забезпечення якості
освітнього процесу: відкритість та неупередженість оцінювання досягнень студентів. Для цього встановлюються і
доводяться до здобувачів вищої освіти всі вимоги, щодо контрольних заходів: тривалість, зміст, кількість завдань,
механізм підрахунку результатів, критерії оцінки, оприлюднення строків здачі, що є запорукою об’єктивності
екзаменаторів. В університеті розроблені єдині правила оскарження та перездачі контрольних заходів. Здобувач
може звернутися із заявою до завідувача кафедри, деканату, навчальної частини, першого проректора, ректора.
Захист курсових робіт (проектів) та звітів з практик проводиться комісією у складі не менше двох НПП. Захист
кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) проводиться публічно, в тому числі з використанням дистанційних
технологій навчання. Студент має право вільно проводити аудіо - та/або відеофіксацію процесу атестації. Публічний
захист кваліфікаційної роботи (дипломного проекту) проводиться за присутності голови екзаменаційної комісії та не
менше половини її складу, сформованих відповідно до «Положення про порядок створення та організацію роботи
Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти». Оцінювання кваліфікаційної роботи проводиться
кожним членом екзаменаційної комісії, а голова оголошує підсумкову оцінку. Випадків оскарження результатів
контрольних заходів ОПП «Агроінженерія», а також конфлікту інтересів виявлено не було.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ здобувачам вищої освіти, які мають академічну
заборгованість, надається право на її ліквідацію відповідно з розпорядженням декана факультету. Графік ліквідації
академічної заборгованості, погоджений завідувачами кафедр й затверджений деканом факультету, доводиться до
відома екзаменаторів та здобувачів вищої освіти не пізніше семи днів після закінчення терміну екзаменаційної сесії.
Повторна здача екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз викладачу, другий −
комісії, яка створена деканом факультету. Якщо студент не з’явився на засідання комісії для складання повторного
екзамену, у протоколі зазначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо студент не
з’явився на засідання комісії з поважної причини, і це підтверджено відповідними документами, йому визначається
інша дата складання екзамену. Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні екзамену, відраховується з
університету та йому видається академічна довідка встановленого зразка. Перелік екзаменів визначається за
навчальним планом. Повторно складаються тільки ті екзамени, з яких була отримана незадовільна оцінка
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Усі спірні питання з проведення контрольних заходів розглядає апеляційна комісія, права, обов’язки та
персональний склад якої визначаються розпорядженням декана факультету. Здобувач вищої освіти має право
подати апеляцію на результати контрольних заходів у день оголошення результатів ректору або першому
проректору ЛНАУ з обов’язковим повідомленням декана факультету. За апеляцією, ректор створює комісію,
головою якої може бути проректор, декан факультету чи директор інституту, їх заступники або керівник
навчального відділу. Склад комісії затверджується розпорядженням ректора, до якої не можуть входити
екзаменатори. Апеляція має бути розглянута впродовж трьох днів після подання. Комісія досліджує процедуру
проведення контрольного заходу і в разі виявлених недоліків, що вплинули на результати, подає ректору
пропозицію, щодо скасування результатів контрольного заходу і призначення повторного засідання у присутності
представників комісії з розгляду апеляції. Впродовж всього періоду здійснення освітньої діяльності випадків
оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОПП «Агроінженерія» не
було.
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
У ЛНАУ розроблені, затверджені та запроваджені «Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ»,
«Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ» ,«Положення про процедуру впровадження антиплагіатної
системи в ЛНАУ» (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html). щодо процедури дотримання
Сторінка 15

академічної доброчесності. Перераховані нормативно правові забезпечують партнерські взаємовідносини між
науково-педагогічними працівниками й здобувачами вищої освіти, підтримують високі професійні стандарти у
освітній, науковій, виховній та інших сферах діяльності університету, запобігають порушенням академічної
доброчесності.
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
Перевірка кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) на академічний плагіат в ОПП «Агроінженерія» перший
(бакалаврський) рівень буде проводитися із використанням запровадженої в ЛНАУ інтернет-системи
Strikeplagiarism.сom компанії «Плагіат». Система дозволяє проводити перевірку якості оригінальних текстів та
підвищити академічну мотивацію студентів та НПП університету, щодо дотримання принципів академічної
доброчесності в університетському житті. Інтернет-система StrikePlagiarism.com дозволяє перевірити оригінальність
аналізованого документа й точно визначити ступінь можливої подібності в тексті. Система проводить порівняння із
усіма текстовими документами, що є в базах даних університету та Інтернет-ресурсах. Система здійснює перевірку за
двома коефіцієнтами подібності: К1 – повторюваність п’ять слів підряд; К2 – повторюваність двадцяти слів підряд.
Під час перевірки кваліфікаційної роботи допускається, якщо К1<50% та К2<20%. За даних граничних коефіцієнтів
подібності кваліфікаційна робота допускається до захисту після розгляду на засіданні кафедри. Після перевірки
кваліфікаційної роботи антиплагіатна інтернет-система Strikeplagiarism.сom готує Звіт Подібності, на основі даного
звіту впродовж 48 годин отримуємо Протокол Контролю «Оригінальність Дипломної роботи», що представляється
екзаменаційній комісії. Інтернет-система Strikeplagiarism.сom, зберігає усі перевірені роботи у своїй інформаційній
базі даних Strikeplagiarism.сom. та передає у репозитарій ЛНАУ
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
В університеті прийнято «Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ», що є вільному доступі на сайті
університету http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html. Здобувачам вищої освіти освітньопрофесійної програми «Агроінженерія» надається інформація про дане положення та проводиться роз'яснення про
академічну доброчесність. Додатково в університеті створена Комісія з питань академічної доброчесності. Комісія
здійснює контроль дотримання норм Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ та популяризує серед
науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти принципи професійної етики й академічної
доброчесності. Свою діяльність зосереджує на: підвищенні якості освіти і наукової діяльності НПП;
розповсюдженні відповідних методичних матеріалів; організації та проведенні семінарів з питань інформаційної
діяльності університету, правил написання навчальних і наукових робіт, правильності описання джерел й
оформлення цитувань; організації досліджень з академічної доброчесності; підготовці пропозицій щодо збільшення
ефективності запровадження принципів академічної доброчесності в освітню й наукову діяльності університету;
розробці рекомендацій та проведенні консультацій щодо більш ефективного дотримання норм цього Положення.
Дотримання академічної доброчесності є запорукою підвищення престижу університету та покращення його
кадрового забезпечення.
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Згідно «Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ» за порушення академічної доброчесності науковопедагогічні працівники можуть бути притягнені до академічної відповідальності, тобто, їм може бути: відмовлено у
присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлено наукового ступеня чи вченого звання;
позбавлено права брати участь у роботі визначених законом органів чи обіймати визначені законом посади.
Здобувачі вищої освіти за порушення академічної доброчесності можуть бути відраховані із закладу вищої освіти,
повторно проходити відповідні освітні компоненти освітньої програми, повторно проходити оцінювання
(контрольна робота, залік, екзамен тощо), позбавлятися академічної стипендії; позбавлятися наданих закладом
освіти пільг з оплати навчання; інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України. Випадків
порушення академічної доброчесності на освітньо-професійній програмі «Агроінженерія» виявлено не було

6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
Обрання викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників (асистента, старшого викладача, доцента,
професора, завідувача кафедри) в ЛНАУ регламентується «Положенням про порядок конкурсного відбору науковопедагогічних працівників ЛНАУ» (http://lnau.edu.ua/lnau/attachments/2685_СТАТУТ_2017.PDF від 11.02.2017 р.) і
здійснюється на конкурсній основі.
Оголошення про умови проведення конкурсу розміщуються на сайті університету й оприлюднюються в засобах
масової інформації. До участі в конкурсі допускаються особи, які мають відповідний професійний і науковий рівень,
педагогічну майстерність, стаж роботи, забезпечують високий рівень викладання дисциплін, тісно співпрацюють з
виробництвом. Кандидатури претендентів попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри, яка може
запропонувати кожному провести пробні лекції або лабораторно-практичні заняття для оцінювання рівня їх
кваліфікації.
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За результатами обговорення складається мотивований висновок про професійні якості претендентів, який береться
до уваги під час конкурсу нарівні з наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, вченого звання претендента,
його наукового доробку, досвіду роботи у ЗВО і виробництві, рейтингу викладача, оцінкою діяльності здобувачами
освіти через опитування, рівня трудової дисципліни. 31.08.2020 р. відбувся черговий конкурсний відбір на
заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу, в результаті якого укладено контракт з чотирма
викладачами, які забезпечують ОПП.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
До організації та реалізації освітнього процесу в університеті активно залучаються роботодавці. Так у розробці ОПП
приймав участь Нетлюх А.В., старший інженер з експлуатації с.-г. техніки компанії «Контінентал фармерз груп», а у
її рецензуванні – Мороз Д.В, заступника директора кластеру «К.Буська» цієї ж компанії. До процесу обговорення та
внесення пропозицій в ОПП долучались Війтик Р.Є. – керівник служби сервісу ТОВ «Агросем» у Львівській обл.,
Юрас Р.І. – керівник Львівського відділення ТОВ «Компанія ЛАН» та ін.
Кафедрами факультету підписано низку угод з підприємствами для проходження практик студентів, зокрема з
інститутом с.-г. Карпатського регіону НААНУ, компанією «Контінентал фармерз груп», ФГ «Кухарський П.М», ПП
«Західний Буг», ННЦ ІМЕСГ, ТзОВ «Агротера», ТОВ «Агросем», ТОВ «Компанія ЛАН», ТОВ «Старий Порицьк» та
ін. З метою вдосконалення ОПП між факультетом механіки та енергетики і керівниками практик на підприємствах
забезпечується постійний зворотний зв’язок. Предметом укладених угод є організація на їх науково-виробничій базі
стажування викладачів, які забезпечують ОПП. Ними передбачено участь роботодавців у проведенні занять (для
цих цілей у штатному розписі закладено 100 год.), вдосконаленні ОПП, навчальних планів, тематик курсових і
випускових робіт, проведенні атестації здобувачів. Зокрема, представники Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого щорічно долучаються до освітнього процесу, беруть участь в удосконаленні ОПП, оцінюють рівень знань
здобувачів.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Організація освітнього процесу в ЛНАУ передбачає залучення до аудиторних занять, проведення семінарів та
консультування курсових і випускних кваліфікаційних робіт представників с.-г. підприємств, сервісних служб,
роботодавців, професіоналів-практиків. На кафедрі с.-г. техніки на основі погодинної оплати працює сервісний
інженер ТОВ «Хорш Україна» Івасішин С.В., який долучений до проведення занять з дисципліни «С.-г. машини». На
аналогічних умовах на кафедрі автомобілів і тракторів працює керівник служби сервісу ТОВ «Агросем» Війтик Р.Є.,
а на кафедрі ЕТСМ ім. проф. Семковича О.Д. – керівник Львівського відділення ТОВ «Компанія ЛАН» Юрас Р.І.,
котрий залучений до читання дисципліни «Технічний сервіс в АПК».
Іншими прикладами залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків є:
– проведення працівниками ТОВ «Хорш Україна» відповідно до укладених Угод окремих лекцій, семінарів та
навчальних курсів (https://www.facebook.com/mechLNAU/posts/2421878857865201);
– функціонування філій кафедр на базі ТОВ «Агросем», ПМП «Вітас», Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, ТОВ «Компанія ЛАН», ТОВ «Старий Порицьк» та ін., в рамках яких провідні фахівці фірм залучаються
до проведення практичних занять;
– проведення виїзних практичних занять (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/mex/mf.html?start=5).
Здобувачі проходять переддипломну практику на зазначених підприємствах, отримують практичні навички. Відгуки
здобувачів освіти про навчальні заняття, які проводять професіонали-практики, схвальні.
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння
Питанням фахового зростання сприяє налагоджена система підвищення кваліфікації, яка діє відповідно до
"Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ЛНАУ"
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html). Викладачі стажуються у вітчизняних і
закордонних навчально-наукових закладах, які є головними партнерами випускових кафедр: НУ "Львівська
Політехніка", Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Варшавський університет наук про життя, Краківський
с.-г. університет. Результати підвищення кваліфікації працівника враховуються під час обрання його на посаду за
конкурсом чи укладення трудового договору.
Важливим елементом фахового зростання є забезпечення участі викладачів у міжнародних наукових конференціях,
серед яких: «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва»
(Умань. 2020 р.); «International conference on agriculture, technology, engineering and sciences» (Львів, 2019 р.);
«Теорія і практика розвитку АПК та сільських територій» (Львів, 2019 р.).
ЗВО сприяє участі викладачів у Днях поля, щорічних вистаках, організовує навчальні курси і семінари, зокрема за
участю представників фірми BAUER Group Polska Sp z o o
(https://www.facebook.com/mechLNAU/posts/2654602031259548). У червні 2020 р. всі викладачі пройшли
стажування з роботи у платформах ZOOM і MOODLE та їх використання під час дистанційного навчання
(https://www.facebook.com/mechLNAU/posts/2421878857865201).
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
В університеті створена система заохочення викладачів за досягнення в науково-методичній роботі, розробки,
впровадження та опанування новітніх технологій, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, написання проектів,
отримання грантів тощо. Відповідно до «Положення про критерії, правила і процедури оцінювання діяльності
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науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Львівського НАУ»
(http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html) щорічно проводиться рейтингове оцінювання
НПП, за результатами якого визначається рівень професійної діяльності викладача, що беруться до уваги
конкурсною комісією під час укладання контракту та наданні рекомендацій щодо покращення професійної
діяльності.
До уваги беруться також програми стажування викладачів університету як в Україні, так і поза її межами, що
дозволяє переймати досвід викладання та застосування новітніх технологій навчання.
Положенням про організацію навчального процесу у ЛНАУ передбачено педагогічний контроль за викладанням
навчальних дисциплін і взаємні відвідування занять. Це здійснюються для вдосконалення методики викладання та
підвищення професійної майстерності науково-педагогічного складу.
Суттєвим заохоченням удосконалення професійної діяльності є фінансова підтримка науково-педагогічних
працівників через надання їм матеріальної допомоги, преміювання, призначення стипендій молодим вченим тощо.
У 2019-2020 н.р. матеріальну допомогу отримали 16 викладачів, які забезпечують ОПП, що акредитується.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Планування та розподіл фінансових ресурсів ОПП у ЛНАУ здійснюється згідно Стратегії розвитку університету на
період 2020-25 роки за рахунок державного бюджету, юридичних та фізичних осіб, міжнародних і національних
грантів (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/finansovoekondij.html). Матеріально-технічні ресурси ЗВО
відповідають Ліцензійним умовам та вимогам щодо провадження освітньої діяльності. До матеріально-технічного
комплексу входять гуртожитки, готельні приміщення, бібліотека, актова зала, літній спортивно-оздоровчий табір,
їдальня, буфети. Бібліотечний книжковий фонд становить понад 500 тис. одиниць, а електронний її каталог має
обсяг 149791 бібліографічних записів. Досягнути визначених ОП цілей і програмних результатів навчання дозволяє
вільний доступ в локальній мережі університету до електронного архіву з матеріалами наукового і навчальнометодичного призначення та до повнотекстової бази даних навчальної літератури з фондом понад 1400 видань. У
навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії, аудиторії, оснащені лабораторними і
навчальними стендами, діючими машинами і обладнанням, комп’ютерні класи з доступом до мережі «Інтернет».
Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент дозволяє досягти цілей та програмних результатів
навчання, визначених ОПП, завдяки його змістовій насиченості та постійному оновленню і доступне для студентів
за посиланням: http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/mex/navplanmeh261015/6527-navplanen2021bak.html.
Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування
цих потреб та інтересів?
Створене у ЛНАУ освітнє середовище дозволяє повністю задовольнити усі потреби та інтереси здобувачів вищої
освіти ОПП, включаючи можливість займатися у спортивних секціях, різноманітних наукових гуртках («Новітня с.г. техніка», «Кероване землеробство», «Мехатроніка»), творчих колективах, шість з яких мають звання «Народний»,
де найповніше розкривається їх спортивний, науковий та творчий потенціал.
Навчальні корпуси, студентські гуртожитки відповідають вимогам ДБНіП, їх технічний стан задовільний і
забезпечує нормальні ергономічні вимоги для навчального процесу й проживання з дотриманням санітарних норм,
вимог пожежної безпеки і охорони праці. Безпосередньо біля гуртожитків знаходиться міська лікарня, де здобувачі
освіти можуть отримати медичну допомогу. Забезпечено вільний доступ студентів до всієї інфраструктури та
інформаційних ресурсів, завдяки підключенню до Інтернету через мережі Wi-Fi у навчальних корпусах і
гуртожитках.
Для виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів відбуваються постійні зустрічі з гарантом ОПП,
колективами кафедр, студентською профспілкою, самоврядною організацією «Основа», залучених до процесів
забезпечення якості освіти. Куратори академічних груп перебувають у постійному контакті зі студентами протягом
періоду навчання. Для виявлення рівня задоволення потреб, вдосконалення ОПП проводиться щорічне опитування
здобувачів з обговоренням їх результатів на кафедрах, що забезпечують освітній процес за ОПП і враховуються при
її коригуванні.
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
У ЛНАУ створені всі необхідні умови для здобувачів вищої освіти щодо безпеки їхнього життя та здоров’я, що
відображається задовільним санітарно-технічним станом будівель і споруд, протипожежним вимогам їх
експлуатації, придатності до проведення навчального процесу. Постійне покращення умов навчання та проживання
студентів є важливим аспектом діяльності ЗВО, зокрема введено в експлуатацію систему автономного опалення всіх
приміщень і гуртожитків університету, замінено в них вікна на енергозберігаючі, встановлені пандуси. У кожному
навчальному корпусі обладнано протипожежні кутки та інформаційні стенди з інструкційними матеріалами щодо
дотримання правил техніки безпеки, планами евакуації і схемами переміщення людей. На належному рівні
організовано роботу художніх колективів і гуртків, спортивних секцій та оздоровчих груп з метою залучення та
розвитку обдарованої студентської молоді. У літній канікулярний період студенти можуть оздоровитися і відпочити
в оздоровчо-спортивному таборі. Для зміцнення психічного здоров’я серед здобувачів ОПП створюється
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доброзичлива атмосфера у академічних групах, підтримка на кафедрах, факультетах та університеті. За потреби
психологічна допомога може надаватися у міській лікарні, розміщеній на території студмістечка. Дієвими заходами
з вирішення цих проблем є робота наставників академгруп на виховних годинах, залучення студентів до участі в
культурно-масових заходах, спортивних змаганнях, екскурсіях та допомога у центрі академічного капеланства.
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Для забезпечення ОПП передбачено повноцінну освітню, інформаційну, організаційну, соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти, що здійснюється у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу у
Львівському національному аграрному університеті» і «Тимчасового положення про організацію освітнього процесу
в умовах пандемії» (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html). Всім учасникам освітнього
процесу надається можливість брати участь у програмах академічної мобільності, а саме: навчатися за програмами
студентського обміну у ЗВО-партнері; навчатися за спільними освітніми програмами; проходити мовні і наукові
стажування, усі види практик; брати участь у конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах.
Процедура оцінювання знань здобувачів вищої освіти відображена у «Положенні про критерії, правила і процедури
оцінювання здобувачів вищої освіти ЛНАУ», схваленому вченою радою ЛНАУ, протокол №2 від 4.10.2018 р. та
введеному в дію наказом ректора від 22.10.2018 р. №221, яким передбачено використання різноманітних
педагогічних методів, застосування комплексних рейтингових шкал, коригування способів викладання, зворотній
зв'язок з учасниками освітнього процесу, об’єктивність, оприлюднення результатів оцінювань на веб-сайті
Львівського НАУ, а також запровадження рейтингового оцінювання якості роботи професорсько-викладацького
складу. Всебічному розвитку здобувачів вищої освіти ОПП «Агроінженерія» в атмосфері доброзичливості та
взаєморозуміння сприяє постійна комунікація з ними викладачів під час консультацій, засідань наукових гуртків,
індивідуальні заняття й постійний зворотній зв'язок зі студентами в часі підготовки доповідей, наукових статей,
презентацій. Викладачі, куратори академічних груп, гарант ОПП допомагають студентам у формуванні
індивідуальних освітніх траєкторій, сприяють підвищенню рівня поінформованості у всіх питаннях навчального
процесу, виборі дисциплін, вирішенні питань і потреб соціально-побутового, особистісного та інтелектуального
характеру. В ЛНАУ використовуються різноманітні методи для виявлення та вирішення потреб студентів. Уся
необхідна для них інформація, включаючи розклади занять і екзаменаційних сесій, студентських конференцій
розміщується на сайті університету http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html та постійно
оновлюється. Організаційна підтримка освітнього процесу здобувачів освіти ОПП здійснюється навчальним
відділом, а соціальною опікується студентська профспілка. За потреби студентам надається матеріальна допомога.
Проведеним опитування здобувачів за ОПП і опрацюванням анкет констатовано високу задоволеність освітньою,
організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною їх підтримкою
(http://www.lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/orgkontrol2017/anketresult.html), а також виявлено бажання
студентів щодо збільшення обсягу консультативної допомоги при формуванні індивідуальної освітньої траєкторії.
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП
(якщо такі були)
Реалізація прав на освіту для осіб з особливими освітніми потребами у Львівському НАУ здійснюється створенням
доступного середовища, що забезпечує комплексну інклюзію студентів з особливими освітніми проблемами.
Передовсім – це педагогічна технологія мобільного навчання. Особи з інвалідністю зараховуються на навчання за
результатами співбесіди. Приймальна комісія при подачі документів надає інформацію про права на освіту осіб з
особливими освітніми потребами. Вони мають пріоритет при переведені на вакантні місця державного або
регіонального замовлення, у випадку зарахування на навчання за іншими джерелами фінансування. Для таких осіб
передбачено процедуру підтримки, наказ №98а від 07.05.2018р. «Про Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у ЛНАУ», та додатку до наказу «Порядок супроводу (надання
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ЛНАУ»
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html.
Згідно цього порядку визначені дії щодо забезпечення комфортності перебування в ЗВО студентам, що потребують
допомоги, а також створення умов для якісного їх обслуговування. У період втрати тимчасової працездатності
здобувач має право на отримання академічної або соціальної стипендії у призначеному розмірі.
Для створення достатніх умов ЗВО сприяє в удосконаленні інфраструктури для людей із особливими потребами,
зокрема встановлені пандуси для входу у навчальні корпуси та гуртожитки
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу?
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Основними принципами, які відображають освітню діяльність університету, є доступність, відкритість, гуманізм,
гнучкість і прогностичність, дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, толерантності,
інклюзивності, рівності прав і можливостей, недискримінації. Політику та процедуру врегулювання конфліктних
ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією здійснюють відповідно до Законів
України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» та розробленими нормативними
документами Львівського НАУ: «Про забезпечення доступу до публічної інформації у ЛНАУ», «Інструкція з ведення
діловодства в університеті». За чинною процедурою скарги і звернення, направлені у вигляді заяв на імʼя ректора
університету офіційно реєструються в канцелярії та скеровуються до відповідного підрозділу, що має повноваження
Сторінка 19

їх розглядати та приймати рішення про їх задоволення. Результати розгляду скарг і звернень обов’язково
повідомляються скаржнику письмово або усно. Для недопущення упередженості й порушення процедури розгляду
скарг у Львівському НАУ створено юридичний відділ, який може надавати консультативно-правову підтримку
здобувачам у разі необхідності. Контролюють розгляд та надають підтримку скаржникові також профспілкова
організація студентів і аспірантів, самоврядна організація «Основа», які тісно співпрацюють у разі виникнення
таких ситуацій. Для інформування керівництва університету про конфліктні ситуації існує скринька довіри та діє
телефон довіри. За час реалізації освітньої діяльності за ОПП, що акредитується, будь-яких конфліктних ситуацій не
виникало. Щодо запобігання та протидії корупції у Львівському НАУ, відповідні положення прописані у Статуті
навчального закладу, «Положенні про академічну доброчесність у Львівському національному аграрному
університеті» (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html), схваленому вченою радою ЛНАУ,
протокол №3 від 8.11.2017 р. і введеного в дію наказом ректора ЛНАУ №246 від 20.11.2017 р. Згідно вказаного
«Положення…» функціонує також комісія з питань академічної доброчесності, яка створена відповідно до наказу
ректора університету №38 від 27.02.2018 р.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому
доступі в мережі Інтернет
У Львівському національному аграрному університеті процедура розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітніх програм регулюється затвердженим положенням «Про формування, затвердження
та оновлення освітніх програм у Львівському національному аграрному університеті», наказ ректора № 75 від
13.05.2019 р.
Положення розміщене на офіційному сайті університету в розділі «Нормативні документи з планування та
організації освітнього процесу» за посиланням http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html.
Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Порядок розроблення, затвердження, моніторингу, періодичного перегляду та оновлення чи модернізації ОПП
відбувається відповідно до Державних Стандартів освітньої діяльності, Державних Стандартів вищої освіти
відповідного рівня, Стратегії розвитку ЛНАУ, «Положення про формування, затвердження та оцінювання освітніх
програм у ЛНАУ», висновків та пропозицій стейкголдерів, роботодавців і здобувачів вищої освіти. ОПП
оновлюється щорічно на підставі ініціативи гаранта, академічної спільноти та науково-педагогічних працівників,
результатів оцінювання якості освіти, кадрових і організаційних змін та інших ресурсних умов її реалізації.
Модернізацію ОПП ініціює керівництво університету, гарант освітньої програми та група забезпечення з причини
змін ринку освітніх послуг чи ринку праці, динаміки набору здобувачів та наявності висновків комісії про
недостатню її якість і відповідність спеціальності за результатами зовнішньої оцінки.
До ОПП за результатами останнього перегляду були внесені такі зміни:
– перелік освітніх компонент доповнено дисциплінами «Технології виробництва продукції рослинництва»,
«Технології виробництва продукції тваринництва», «Технології, машини та обладнання первинної обробки і
зберігання с.-г. продукції», «Основи точного землеробства», які формують компетентності, необхідні для вирішення
комплексних спеціалізованих задач, пов’язаних із запровадженням інноваційних технологій у аграрне виробництво;
«Вступ до спеціальності та патентознавство», яка формує узагальнене розуміння фаху, дозволяє креативно мислити,
аналізувати і використовувати здобуту інформацію;
– збільшено до 11 кредитів обсяг вивчення дисципліни «Сільськогосподарські машини», що зумовлено
розширенням окремих її розділів (зокрема посівних машин) після введення лабораторій компаній ELVORTI, Ноrsch
та Mater-Mack;
– збільшено кількість запропонованих вибіркових дисциплін із залученням фахівців-практиків, вивчення яких
формує компетентності, спрямовані на вирішення комплексних спеціалізованих задач спеціальності, пов’язаних із
запровадженням новітньої с.-г. техніки (дисципліни: «Компʼютерна діагностика с.-г. техніки», «Фірмове
обслуговування с.-г. техніки»); які узгоджуються з регіональною і галузевою концепціями розвитку аграрної галузі
(дисципліни: «Автоматизація виробництва продукції тваринництва», «Машини для збирання плодів та ягід»); за
пропозиціями здобувачів вищої освіти (дисципліни: «Система «машина-поле», «Електронні вимірювальні
пристрої»);
– збільшено до 6 кредитів обсяг навчальної, технологічної та виробничої практик з можливістю їх проходження у
вітчизняних агропромислових формуваннях, кожна з яких має альтернитиву у вигляді закордонних практик з
мовним стажуванням, що розширює міжнародну мобільність здобувачів та є одним із етапів їх переходу на дуальну
форму навчання, передбачену Стратегією розвитку ЛНАУ.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться
до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти залучені до участі у діяльності органів громадського самоврядування, вчених рад факультету
механіки та енергетики й університету. З часу вибору спеціальності вони мають доступ до перегляду ОПП на сайті
університету. Процес періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості передбачає
проведення робочих нарад зі студентами, вибіркового їх опитування щодо вибору дисциплін, анкетування щодо
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змісту ОПП. За результатами анкетування виявляють рівень задоволення освітнім процесом, доцільність перегляду
ОПП, оцінюють рівень проведення занять.
Пропозиції щодо удосконалення ОПП надходять від студентів під час спілкування з гарантом програми, кураторами
академічних груп, НПП кафедр або адміністрацією факультету. Здобувачі, які входять до складу вченої ради
факультету та університету, надають пропозиції щодо змісту ОПП на відповідних її засіданнях, науково-методичних
семінарах. Для вироблення спільної стратегії розвитку спеціальності і моніторингу якості освітнього процесу на
факультеті створено фокус-групу, до складу якої входять також здобувачі освіти з кожного курсу.
У склад робочої групи, яка періодично переглядає ОПП «Агріонженерія», залучені студенти, зокрема Олександр
Саламаха. В останній рік в акредитованій ОПП до переліку вибіркових компонет було внесено дві дисципліни за
пропозиціями студентів, які стосувалися їх бажання набути додаткових компетентностей, задля підвищення
конкурентоспроможності під час працевлаштування
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОП
До процесу періодичного перегляду ОПП та інших процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті
активно залучаються органи студентського самоврядування. Згідно Статуту ЛНАУ ними є студентська організація
"Основа" та студентська профспілкова організація, представники яких систематично виступають з ініціативами
щодо моніторингу стану якості надання освітніх послуг, зокрема шляхом анкетування. Крім того студенти, котрі є
членами вчених рад факультетів та університету, часто запрошуються на засідання кафедр, коли обговорюється хід
навчального процесу чи проведення відкритих занять викладачами. Тому відгуки, скарги та пропозиції здобувачів
враховуються на всіх етапах перегляду ОПП навіть при остаточному затвердженні. Органи студентського
самоврядування реалізовують певні функції контролю та забезпечення якості вищої освіти в університеті наступним
чином:
– через своїх представників у робочих органах;
– вносячи пропозиції та приймаючи участь в обговоренні питань стосовно вдосконалення освітнього процесу;
– забезпечуючи та реалізовуючи заходи щодо академічної доброчесності;
– здійснюючи моніторинг права вільного вибору навчальних дисциплін;
– захищаючи права та інтереси студентів університету;
– аналізуючи та узагальнюючи зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу і
звертаючись до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.
Згадані дії здобувачів вищої освіти сприяють забезпеченню підвищення якості освітніх послуг, які надає університет
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості
До організації та реалізації освітнього процесу університет активно залучає роботодавців. Постійними учасниками
процедури перегляду ОПП є представники с.-г. підприємств і компаній: «Контінентал фармерз груп», ТОВ
«Агросем», ТОВ «Компанія ЛАН», ТОВ «Хорш Україна»; «Агрофірма «Медобори», ТзОВ «Агротера», ПП «Західний
Буг», ФГ «Кухарський П.М». Керівники та провідні спеціалісти цих підприємств виступають зовнішніми аудиторами
якості освітнього процесу, вказують на недоліки підготовки здобувачів в часі проходження ними практик на їхніх
базах та надають пропозиції щодо відповідності ОПП вимогам галузі. Таку форму оновлення ОПП вони реалізують
через її обговорення в режимі on-line (https://www.facebook.com/mechLNAU/posts/2965952893457792 ) або
відправляючи свої пропозиції на електронну пошту lnau_nc@ukr.net. Зауваження та пропозиції роботодавців до
ОПП або окремих її компонент формуються різними способами: запрошення на розширене засідання випускової
кафедри, методичної комісії і вченої ради факультету; у письмовій формі; обговорення безпосередньо на базі
підприємства (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/mex/mf/6317-newsmeh270520.html), при участі у заходах
ЛНАУ (дні відкритих дверей, круглі столи, наукові конференції й семінари тощо). Отримана інформація
доповідається на засіданні випускової кафедри, після чого гарант приймає рішення про необхідність перегляду
ОПП. Так було враховано пропозиції ТОВ «Агросем» щодо збільшення навчального матеріалу з комп’ютерної
діагностики машин.
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
Деканат факультету механіки і енергетики постійно виконує роботу щодо збирання та систематизації інформації про
розвиток кар’єри випускників ОПП. Збирання інформації щодо працевлаштування та кар’єрного росту випускників
напрямку 208 «Агроінженерія» постійно знаходиться у полі зору викладачів профілюючих кафедр. Технологія
збирання інформації полягає у опитуванні через соціальні мережі, телефонні контакти з випускниками, особисте
спілкування зі студентами, особливо керівників дипломних робіт студентів та студентських наукових робіт.
Достатньо ефективно вдається зібрати інформацію про місця праці випускників під час організації зустрічей
випускників. Цей процес відбувається, зазвичай, в неформальній атмосфері, є відвертим і відкритим та надає
можливість робочій групі отримати важливу інформацію для подальшої роботи над змістом ОПП.
Деканат факультету механіки та енергетики, спільно із випусковими кафедрами допомагають у працевлаштуванні
випускників спеціальності «Агроінженерія» у профільних підприємствах, організовуючи щорічні «Ярмарки
професій» (http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/f-s/mex/mf.html?start=20) за участю провідних компаній.
Узагальнивши інформацію щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОПП, дане
питання аналізується гарантом освітньої програми та розглядається на засіданнях вченої ради факультету механіки
та енергетики, а також університету з метою врахування і внесення пропозицій до змісту ОПП.
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Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Згідно системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЛНАУ кожна ОПП має удосконалюватись і
оновлюватись, а виявлені недоліки усуватися у ході здійснення відповідних процедур.
За результатами здійснення таких процедур на ОПП виявлено наступні недоліки.
Щодо освітніх компонент ОПП – виявлено потребу у їх доповненні дисциплінами, пов’язаними з новітніми
технологіями виробництва, зберігання, первинної обробки і транспортування с.-г. продукції. Зауваження враховані
введенням ОК13, ОК14, ОК18, ОК27 під час перегляду ОПП у 2020 р.; виявлено потребу у розширенні фахових
компетентностей стосовно здатності проводити лабораторні дослідження, застосовувати прикладні комп’ютерні
програми, враховувати правові, екологічні, економічні та інші обмеження, реалізовуючи технічні рішення – в ОПП
введено (ФК15 – ФК18); виявлений недостатній рівень практичної підготовки усунуто збільшенням практик до 19
кредитів.
Щодо забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, котрі навчаються на ОПП –
встановлено доцільність розширення переліку вибіркових загальноуніверситетських і фахових дисциплін стосовно
діагностики та сервісу машин, виробництва й переробки окремих видів с.-г. продукції. Зауваження усунено
доповненням ОПП відповідними вибірковими освітніми компонентами, спрощенням процедури доступу до них і
вибору.
Щодо матеріально-технічного забезпечення, то основний недолік – використання окремого застарілого обладнання,
що обмежує організацію якісного освітнього процесу. Університет активно проводить роботу із облаштування
навчальних аудиторій сучасною технікою (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk.html?start=560), створення нових
лабораторій за участю відомих компаній, зокрема НВП «Мікротех» (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk.html?
start=380), Horsch (http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/f-s/mex/mf/5529-newsmeh290319.html) та ELVORTI.
Щодо організації систем підтримки студентів. Виокремлено нагальну потребу в організації системи психологічного
супроводу здобувачів, особливо під час навчального процесу за умов коронавірусу. Проводиться робота зі створення
психологічного кабінету для консультування студентів, роз’яснення правил їх поведінки в громадських місцях, під
час навчального процесу і проживання в гуртожитках за умов Covid-19.
Щодо організації навчання через дослідження та інтернаціоналізації. Рекомендовано ширше впроваджувати у
навчальний процес за ОПП результати наукових досліджень працівників ЛНАУ, їх набутий досвід під час 6місячних стажувань у закордонних ЗВО. Передбачено введення в навчальний процес дисциплін «Основи точного
землеробства» та «Машини для збирання плодів та ягід» – результати міжнародного стажування і науководослідної тематики кафедри с.-г. техніки.
Щодо організації навчання за дуальною формою – не готовність окремих підприємств до якісного надання освітніх
послуг чи практичної їх складової через відсутність належної матеріально-технічної бази та фахівців, що потребує
ретельного їх відбору зі сторони ЛНАУ.
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Освітня програма акредитується вперше.
В університеті у 2019 році проходили акредитацію ОПП «Туризм» та «Технології захисту навколишнього
середовища». Більшість зауважень і пропозицій, висловлених членами експертних груп і ГЕР, враховано.
Серед пропозицій було звернуто увагу на необхідність оприлюднення на сайті університету силабусів, проектів ОПП
з метою покращення їх прозорості і публічності. ОПП, силабуси усіх дисциплін, передбачені нею, розміщені на сайті
ЛНАУ.
До робочої групи з розробки ОПП було рекомендовано долучати працівників підприємств, які здатні
працевлаштовувати випускників ОПП, яка акредитується. В робочу групу включено представників низки
підприємств з виробництва с.-г. продукції, НДІ які є потенційними роботодавцями випускників ОПП.
Було вказано на необхідність дотримуватись співвідношення обсягу нормативних і вибіркових дисциплін та
врахувати розбіжності між освітніми компонентами та компетентностями й програмними результатами навчання. У
представленій ОПП співвідношення відповідає встановленим вимогам (вибірковим дисциплінам відведено 60
кредитів або 25%), а обов’язкові освітні компоненти дозволяють набути усіх компетентностей і досягти програмних
результатів навчання, передбачених стандартом вищої освіти спеціальності» Агроінженерія».
Експертами було запропоновано розробити можливості спілкування здобувачів вищої освіти та викладача за
допомогою IT-технологій та запровадити дієву IT-платформу для координації освітнього процесу. Для методичного
супроводу навчального процесу, забезпечення самостійної та дистанційної роботи студентів розгорнуто віртуальне
навчальне середовище у системі Moodle. Адміністрування контенту навчальних курсів виконують ведучі викладачі.
Система Moodle також використовується для забезпечення поточного та підсумкового контролю, зокрема в умовах
пандемії COVID-19.
Для якісного дистанційного вивчення навчальних дисциплін, проведення лекційних та практичних занять
організовуються аудіо- та відеоконференції у системі Zoom.
З метою оперативного обміну інформацією між студентами, викладачами і адміністрацією ЗВО також створено
групи у мессенджері Viber, які адмініструють куратори академічних груп.
Стосовно пропозиції активізувати академічну міжнародну мобільність здобувачів вищої освіти, зазначимо, що
студенти, які навчаються на ОПП щороку проходять закордонні практики, удосконалюючи навики мовного
спілкування, беруть участь у трансфері, зокрема до Краківського сільськогосподарського університету.
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?
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Учасники академічної спільноти ЛНАУ, а саме адміністрація, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої
освіти, аспіранти, докторанти тощо змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП. На
засіданнях кафедр, методичних комісіях і вчених радах факультету та університету обговорюються питання,
пов’язані з якістю освіти та процедурою її забезпечення. Вироблені на них спільні рішення є обов’язковими до
виконання усіма учасниками освітнього процесу. Залучення науково-педагогічних працівників до процедур
внутрішнього забезпечення якості освітньо-професійної програми здійснюється:
- безпосередньою участю в освітньому процесі, забезпеченням виконання вимог освітньо–професійної програми,
викладанням навчальних дисциплін на високому методичному і науково-теоретичному рівні, самоконтролем;
- проведенням і забезпеченням вимірювань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти як здобувачів, так і
особистих;
- дотриманням норм академічної доброчесності й педагогічної етики;
- участю у проведенні внутрішніх (кафедральний, факультетський, університетський рівні) та зовнішніх заходів з
контролю за якістю освітньої діяльності;
- проведенням відкритих занять;
- взаємовідвідуванням занять науково-педагогічних працівників тощо.
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
У контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти відповідальність
перерозподіляється між декількома структурними підрозділами університету, починаючи з рівня кафедри і
завершуючи адміністрацією ЗВО. Щодо розробки, перегляду та акредитації освітньо-професійних програм
відповідальність несуть:
– перший проректор – за наявність ОПП відповідної спеціальності, організацію і контроль їх розробки, перегляду й
своєчасну акредитацію;
– керівник навчального відділу – за комунікацію з МОНУ з питань акредитації, планування роботи з акредитації,
дотримання строків проведення акредитації ОПП, забезпечення випускних кафедр актуальними нормативними
документами з розробки й акредитації ОПП, відповідність матеріалів акредитаційних справ вимогам нормативних
документів, ведення та візуалізацію реєстру помилок, своєчасне розміщення матеріалів з акредитації на офіційному
сайті університету і доступ до них усіх учасників освітнього процесу, стейкхолдерів;
– декани факультетів – за організацію і контроль розробки ОПП, формування акредитаційних справ, їх супровід,
достовірність і своєчасність збору даних, актуальність, повноту й потребу у фахівцях відповідного профілю;
– завідувачі випускних кафедр – за визначення перспективних напрямів підготовки фахівців за профілем кафедри,
за повноту аналізу ринку освітніх послуг, за відповідність викладачів профілю кафедри;
– гарант програми – за своєчасність, актуальність, якість ОПП, підготовку матеріалів самооцінювання, акредитацію
ОПП.

9. Прозорість і публічність
Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу Львівського національного аграрного університету
регулюються такими документами: Статут (Статут Львівського національного аграрного університету затверджено
Міністерством освіти і науки України № 259 від 17 лютого 2017 року, ідентифікаційний код: 00493735); Правила
внутрішнього трудового розпорядку, контракт здобувача вищої освіти та інші документи про організацію
навчального процесу (Правила внутрішнього трудового розпорядку Львівського національного аграрного
університету затверджено Конференцією трудового колективу ЛНАУ, протокол № 2 від 26 лютого 2019 року).
Регулювання прав та обов’язків всіх учасників освітнього процесу здійснюється, враховуючи Положення про
організацію навчального процесу у Львівському національному університеті. Усі документи про організацію
навчального процесу в ЛНАУ є прозорими та доступними для усіх учасників освітнього процесу. Інформаційний
ресурс ЛНАУ: [Електронний ресурс]/ Доступ до ресурсу: http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/statyt.html;
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html;
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html.
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному вебсайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog2018/proektosvprog.html
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog2018/osvprogrambak2018.html

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
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Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» у ЛНАУ має такі сильні сторони:
- місія і цілі ОПП відповідають Стратегії розвитку Львівського НАУ на 2020-2025 р.р.;
- має практичну спрямованість, враховує регіональний і галузевий контекст розвитку АПК;
- враховує зауваження і побажання різних груп стейкголдерів, висловлених під час обговорення і формування змісту
освітніх компонент;
- передбачає залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків, організацію виїзних занять, зокрема у
філіях кафедр на виробництві, використовуючи матеріально-технічну базу агропідприємств;
- спрямована на поглиблене вивчення іноземних мов для розширення академічної мобільності здобувачів шляхом
проходження практичної підготовки з мовним стажуванням у закордонним підприємствах;
- передбачає використання у навчальному процесі результатів наукових досліджень науково-педагогічних
працівників факультету, збагачення змісту освітніх компонент набутим досвідом викладачів в часі викладання та
довготривалого стажування в закордонних університетах, широке залучення студентів до НДР через участь в
наукових гуртках, конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт;
- широко використовує в навчальному процесі сучасні лабораторії, які облаштовані за сприяння провідних
українських та закордонних фірм: контольно-вимірювальних приладів ТОВ «Мікротех», комп’ютерної діагностики
с.-г. техніки академії «Мехатроніка», обробки металів ТОВ «СФТ-Україна», висіваючих апаратів сівалок ТОВ
«Elvorti», с.-г. техніки ТОВ «Хорш Україна»;
- забезпечує право кожного студента на можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії в університеті
через широкий вибір навчальних дисциплін, практик, курсових і кваліфікаційних робіт, створює умови для
навчання і викладання відповідно до вимог дуальної форми освіти.
Слабкі сторони ОПП:
- потребує удосконалення механізм залучення студентів і потенційних роботодавців до внутрішньої системи
забезпечення якості вищої освіти, врахування результатів опитувань і анкетувань;
- використовувані форми контролю знань не дозволяють повністю оцінити усі результати навчання студентів;
- недостатнє залучення здобувачів до дуальної форми навчання та академічної мобільності до інших ЗВО України та
зарубіжжя.
- відсутній дієвий механізм залучення зовнішніх екзаменаторів до оцінювання здобувачів;
- відсутній дієвий механізм врахування результатів навчання у неформальній освіті;
- обмеження чинною редакцією Національного класифікатора професій (ДК003:2010) можливостей випускників за
спеціальністю «Агроінженерія» щодо працевлаштування.
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективи розвитку ОПП продиктовані умовами розвитку аграрного сектору економіки України. У фахівцях
агроінженерного профілю особливо зацікавлені сучасні аграрні підприємства, які спеціалізуються на виробництві с.г. продукції, фірми і компанії, які займаються сервісним і фірмовим обслуговуванням с.-г. техніки. Основні вимоги
до випускників – знання технологій і засобів виробництва с.-г. культур та вміння проводити діагностику с.-г.
техніки. При цьому випускники мають володіти навиками роботи з компютерними програмами і знати іноземні
мови. Саме на виконання таких вимог спрямована частина освітніх компонент ОПП, яка акредитується. Інша
складова ОПП – інноваційні технології виробництва, первинної обробки і зберігання продукції рослинництва
(садівництва) та тваринництва. Аграрний сектор потребує фахівців, здатних управляти біологічним потенціалом
поля через запровадження системи точного землеробства і машин, які його реалізують. На підготовку таких
фахівців спрямована значна частина освітніх компонент, засвоєння яких можливе за наявності у ЗВО сучасної
матеріально-технічної бази. Для цього в межах ОПП ЛНАУ передбачено реалізувати в найближчі три роки такі
заходи:
- на базі випускової кафедри створити навчальний центр компанії «Хорш-Україна» з підготовки здобувачів вищої
освіти із широким залученням фахівців компанії до освітнього процесу і стажування викладачів;
- посилити дослідницьку складову навчального процесу проведенням спільних випробувань робочих органів
грунтообробних машин компанії «Хорш-Україна» в грунтовому каналі кафедри с.-г. техніки з відображенням
результатів у курсових і дипломних роботах;
- спільно з компанією ELVORTI завершити створення навчальних курсів з вивчення с.-г. техніки і контролю знань
студентів під час дистанційної роботи у системі Moodle;
- розпочати роботу зі створення на базі випускової кафедри і ТОВ «Компанія ЛАН», як офіційного представника
фірми CLAAS навчального центру «CLAAS Україна»;
- спільно із ТзОВ «ФХ Сервіс» завершити створення лабораторії «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні
матеріали»;
- для підсилення практичної підготовки здобувачів спільно із Стрийською філією ТОВ «Eronius Україна» ввести в
навчальний процес лабораторію зварювання;
- впровадити в навчальний процес лінійки програмних продуктів Solid Works для реалізації наскрізної комп’ютерної
підготовки здобувачів вищої освіти;
- розширити матеріальну базу комп’ютерного забезпечення дистанційного діагностування с.-г. техніки CLAAS і
JOHN DEERE;
- створити умови для покращення працевлаштування випускників через поглиблення співпраці з потенційними
роботодавцями;
- створити передумови для впровадження спеціалізації з підготовки фахівців за ОПП для агропромислових
формувань різних форм власності і напрямів виробничої діяльності;
- розширити перелік баз практик студентів на провідних агропідприємствах в Україні та за кордоном;
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- розробити дієві заходи для повноцінного функціонування дуальної форми навчання.


Запевнення
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
Додатки:
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
Інформація про КЕП
ПІБ: Снітинський Володимир Васильович
Дата: 28.10.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчальнометодичні матеріали

Назва файла

Якщо освітній компонент
потребує спеціального
матеріально-технічного
та/або інформаційного
забезпечення, наведіть
відомості щодо нього*

Хеш файла

Інженерна механіка
(теор. мех)

навчальна
дисципліна

Інженерна
механіка (теор.
мех).pdf

4bKxadl8Huf1I4EIaZ Машина УМ 5А для випробування
d1k3APfe6q+c25Eam матеріалів на розтяг і стиск,
uzHE5YzE=
зріз – до 5 тон; машина КМ 50
для випробування на кручення;
машина МУП 20 для
випробування матеріалів на
розтяг і стиск, зріз при
статичних і циклічних
навантаженнях – до 20 тон;
машина ГРМ-1 для випробування
матеріалів на розтяг і стиск,
зріз при статичних і циклічних
навантаженнях – до 50 тон;
машина МК 30А для
випробування на ударну
в’язкість. Вимірювальні
інструменти: штангенциркулі;
тензометри Гугенбергера;
індикатори стрілочні.

Інженерна механіка
(опір мат)

навчальна
дисципліна

Інженерна
механіка (опір
мат).pdf

HtKN3BVLfGeUf1Y8 Машина УМ 5А для випробування
Aw59UTLKqkNl1s89r матеріалів на розтяг і стиск,
owSBmPi2wA=
зріз – до 5 тон; машина КМ 50
для випробування на кручення;
машина МУП 20 для
випробування матеріалів на
розтяг і стиск, зріз при
статичних і циклічних
навантаженнях – до 20 тон;
машина ГРМ-1 для випробування
матеріалів на розтяг і стиск,
зріз при статичних і циклічних
навантаженнях – до 50 тон;
машина МК 30А для
випробування на ударну
в’язкість. Вимірювальні
інструменти: штангенциркулі;
тензометри Гугенбергера;
індикатори стрілочні.

КР Машини,
обладнання та їх
використання в
тваринництві

курсова робота
(проект)

КР Машини,
обладнання та їх
використання в
тваринництві.pdf

t0jOuKqiCT6JmlB/R Лабораторії механізації
xPEOm9mJwEcc5iZ первинного обробітку молока, 19,
FFb3Cb77NiI=
5 м2
1. Лабораторний стенд для
дослідження АСУ ТП охолодження
молока – 1 шт;
2. Лабораторний стенд для
дослідження роботи
автоматизованої водокачки – 1
шт;
3. Пристрій для визначення
температури – 1 шт;
4. Сигналізатор рівня ESP-50 – 1
шт;
5. Пастеризатор ОПД-1 – 1 шт;
6. Водонагрівач ВЕП-600 – 1 шт;
7. Очищ. охол. молока ОМ-1 – 1
шт.
Лабораторія машин і обладнання
для тваринництва, 130 м2
1. Доїльна установка для доїння у
молокопровід:
АДМ-8 – 1 шт.
УДМ-10 (фрагмент) – 1 шт.
2. Доїльна установка для доїння в
доїльному залі УДТ-6 – 1 шт.
3. Система автоматизованого
доїння для доїльного залу – 1 шт.
4. Комплекс для діагности і

дослідження елементів доїльних
установок – 1 шт.
5. Комплект доїльних апаратів –
7 шт.
6. Холодильна установка МХУ8С – 1 шт.
7. Машини для подрібнення
кормів: ИКМ-10 – 1 шт., КПИ-4 –
1 шт., Ф-1М – 1 шт., ИГК-30Б – 1
шт., ИКВ-5 – 1 шт.
Машинне відділення лабораторії,
18 м2
1. Вакуумна установка: УВУ60/45 – шт., НВ-1 – 1 шт.
2. Прилад КИ 4840 для
діагностики вакуумних насосів –
1 шт.,
3. Прилад К-50 – 2 шт.
4. Газовий лічильник КИ-1413 – 1
шт.
Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

навчальна
дисципліна

Сільськогосподарсь
кі машини
(описовий курс).pdf

sVF87ndWYsCMiou Лабораторія ґрунтообробних і
ONH//eH4n8uopn2 посівних машин, 300 м2
oFAXqn4zDgXYA= 1. Зчіпка СН – 35А – 1 шт.; 2.
Культиватор КОН – 2,8 – 1 шт.;
3. Сівалка СО – 4,2 – 1 шт.; 4.
Плуг ПН – 3-35 – 1 шт.; 5.
Оборотний плуг ПОН – 2-30 – 1
шт.; 6. Сівалка ССТ – 12Б – 1 шт.;
7. Картоплесаджалка СН – 4Б – 1
шт.; 8. Сівалка СЗУ – 3,6 – 1 шт.;
9. Льонокомбайн ЛК – 4А – 1 шт;
10. Коренезбиральна машина КС
– 6 – 1 шт., 11. Сівалка СУПН – 8
– 1 шт.; 12. Обпилювач ОШУ – 50
– 1 шт; 13. Обприскувач ОН-400 –
1 шт; 14. Аерозольний генератор
РАГ-2 – 1 шт.; 15. Тросовий
струшував плодів ТС-30 – 1 шт;
16. Навчально-практичні стенди:
«Робочі органи обприскувачів» – 1
шт.; «Машини для хімічного
захисту рослин» – 1 шт.; «Робочі
органи коренезбиральних машин»
– 1 шт.; «Робочі органи сівалок»
– 2 шт.; «Робочі органи
культиваторів» – 1 шт.; «Робочі
органи плугів» - 1 шт.; 17. Робоча
секція сівалки СУПН – 8 – 1 шт.;
18. Макет робочого органу РКС –
6 – 1 шт.; 19. Макет посівної
секції сівалки ССТ – 12 – 1 шт; 20.
Макет різального апарату
машини БМ-6 – 1 шт.; 21.
Комплект обладнання «Кедр» до
сівалок для контролю сівби – 1
шт.; 22. Розміточні дошки – 3
шт.; 23. Обприскувач BERTHOUD
– 1 шт. (тимчасове зберігання).
Набір навчальних плакатів
Ельворті. Секції машин компанії
Ельворті: зернотукова сівалка
ASTRA 6, універсальна
пневматична сівалка точного
висіву VESTA 8 PROFI,
культиватор навісний ALTAIR
5.6. Секція сівалки точного висіву
Matter-Macc.
Лабораторія зернозбиральних і
очисних машин, 207 м2
1. Зернозбиральний комбайн СК-5
«Нива» - 1 шт.;, 2. Ворохоочисна
машина ОВП-20 – 1 шт.; 3.
Насіннєочисна машина СМ-4 – 1
шт.; 3. Стіл сортувальний ССП1,5 – 1 шт., 4. Електромагнітна
машина ЕМС-1А – 1 шт, 5.
Насіннєочисна машина СОМ-300
– 1 шт., 6. Насіннєочисна машина
СМ-0,15 – 1 шт.; 7. Протруювач
насіння ПСШ-3 – 1 шт.; 8.

Льонов’язальний апарат ЛВА – 1
шт.,
9. Навчально-практичні стенди:
«Комбайни «ДОН – 1500», «ДОН
– 1200» – 1 шт.; «Гідросистема
комбайна СК-5 «Нива» – 1 шт.;
«Електрообладнання комбайна
СК-5 «Нива» - 1 шт.; 10. Коробка
передач комбайна СК-5 «Нива» в
розрізі – 1 шт.; 11. Міст ведучих
коліс комбайна СК-5 «Нива» в
розрізі – 1 шт.
Лабораторія ангарного типу,
540 м2
1. Комбінований агрегат КА – 3,61 шт.; 2. Агрегат АКП – 2,7 – 1
шт.;3. Борона БДТ – 3 – 1 шт.; 4.
Комплекс КСК – 100А – 1 шт.; 5.
Прес підбирач ПРП – 1,6 – 1 шт.;
6. Машина для внесення добрив
СТТ – 10 – 1 шт.; 5. Машина для
внесення добрив РУМ – 3 – 1 шт.;
6. Машина для внесення рідких
добрив ПЖУ – 2,5 – 0,1 – 1 шт.; 7.
Машина для внесення органічних
добрив РОУ – 6 – 1 шт.; 8.
Косарка КІР – 1,5 – 1 шт.; 9.
Картоплесаджалка КСМ – 4 – 1
шт.; 10. Культиватор УМСК-5,4
– 1 шт.; 11. Культиватор КШП-8
– 1 шт.; 12. Зворушувач сіна РОС
– 1 – 1 шт.; 13. Льонокомбайн ЛК
– 4 – 1 шт.; 14. Підбирач трести
ПТН-1 – 1 шт.; 15. Лущильник ЛД5 – 1 шт.; 16. Плодозбиральна
машина МПУ-1А – 1 шт. 17.
Жатка зернозбирального
комбайна ДНІПРО-350 – 1 шт.
(тимчасове зберігання); 18.
Жатка зернозбирального
комбайна FARMER-600 – 1 шт.
(тимчасове зберігання).
Навчально-дослідна лабораторія
ангарного типу, 450 м2
1. Культиватор КРГ-3,6 – 1 шт.;
2. Культиватор КЧ-5,1 – 1 шт.; 3.
Плуг ПЧ-2,5 – 1 шт.; 4. Плуг
ПНД-4-30 – 1 шт.; 5. Плуг ПОН3-35 – 1 шт.; 6. Плуг ПРПВ-5-50 –
1 шт.; 7. Плуг АОЗ-100М – 1 шт.;
8. Ротаційна мотика МВН-2,8 – 1
шт.; 9. Борона БЗТС – І – 1 шт.;
10. Борона БЛШ-2,3 – 1 шт.; 11.
Фреза ФБН-1,6 – 1 шт.; 12. Секція
дискової борони БД-10 – 1 шт.; 13.
Кільчасто-шпоровий каток ПВР2,3 – 1 шт.; 14. Щілеріз-кротувач
навісний ЩН-2-140 – 1 шт.; 15.
Ґрунтовий канал з набором
робочих органів – 1 шт.; 16.
Приставка для збирання
кукурудзи ППК-4 – 1 шт.; 17.
Льонобралка ТЛН-1,5 – 1 шт.; 18.
Розкидач мінеральних добрив
РТТ-4,2А – 1 шт.; 19. Розкидач
міндобрив НРУ-0,5 – 1 шт.; 20.
Картоплезбиральний комбайн
КПК – 2 – 2 шт.; 21.
Картоплесортувальна машина
КСП-15Б (сортувальний стіл) – 1
шт.; 22. Зернозбиральний
комбайн ДНІПРО-350 – 1 шт.
(тимчасове зберігання); 23.
Зернозбиральний комбайн
FARMER-600 – 1 шт. (тимчасове
зберігання); 24. Зернозбиральний
комбайн TOGO-125; 25. Жатка
ЖВН-6 – 1 шт.; 26.
Бадилезнищувальна машина БД-6
– 1 шт.; 27. Контейнеровоз ВУК-3
– 1 шт.; 28. Каналокопач-

зарівнювач КЗУ-0,3 – 1 шт.; 28.
Робочі органи (струшувачі)
плодозбиральних машин МПУ-1А
– 1 шт.; ВУМ-1,5А – 1 шт.; КПУ-2
– 1 шт.
Модель з дослідження
параметрів роботи мотовила – 1
шт.; Профілограф для побудови
робочої поверхні корпуса плуга –1
шт.
Сільськогосподарські
машини
(розрахунковий курс)

навчальна
дисципліна

Сільськогосподарсь XHT3UAi1mBiOXHx Лабораторія ґрунтообробних і
кі машини
B7jMJb144d6n6br1p посівних машин, 300 м2
(розрахунковий
EvZnS71nbWM=
1. Зчіпка СН – 35А – 1 шт.; 2.
курс).pdf
Культиватор КОН – 2,8 – 1 шт.;
3. Сівалка СО – 4,2 – 1 шт.; 4.
Плуг ПН – 3-35 – 1 шт.; 5.
Оборотний плуг ПОН – 2-30 – 1
шт.; 6. Сівалка ССТ – 12Б – 1 шт.;
7. Картоплесаджалка СН – 4Б – 1
шт.; 8. Сівалка СЗУ – 3,6 – 1 шт.;
9. Льонокомбайн ЛК – 4А – 1 шт;
10. Коренезбиральна машина КС
– 6 – 1 шт., 11. Сівалка СУПН – 8
– 1 шт.; 12. Обпилювач ОШУ – 50
– 1 шт; 13. Обприскувач ОН-400 –
1 шт; 14. Аерозольний генератор
РАГ-2 – 1 шт.; 15. Тросовий
струшував плодів ТС-30 – 1 шт;
16. Навчально-практичні стенди:
«Робочі органи обприскувачів» – 1
шт.; «Машини для хімічного
захисту рослин» – 1 шт.; «Робочі
органи коренезбиральних машин»
– 1 шт.; «Робочі органи сівалок»
– 2 шт.; «Робочі органи
культиваторів» – 1 шт.; «Робочі
органи плугів» - 1 шт.; 17. Робоча
секція сівалки СУПН – 8 – 1 шт.;
18. Макет робочого органу РКС –
6 – 1 шт.; 19. Макет посівної
секції сівалки ССТ – 12 – 1 шт; 20.
Макет різального апарату
машини БМ-6 – 1 шт.; 21.
Комплект обладнання «Кедр» до
сівалок для контролю сівби – 1
шт.; 22. Розміточні дошки – 3
шт.; 23. Обприскувач BERTHOUD
– 1 шт. (тимчасове зберігання).
Набір навчальних плакатів
Ельворті. Секції машин компанії
Ельворті: зернотукова сівалка
ASTRA 6, універсальна
пневматична сівалка точного
висіву VESTA 8 PROFI,
культиватор навісний ALTAIR
5.6. Секція сівалки точного висіву
Matter-Macc.
Лабораторія зернозбиральних і
очисних машин, 207 м2
1. Зернозбиральний комбайн СК-5
«Нива» - 1 шт.;, 2. Ворохоочисна
машина ОВП-20 – 1 шт.; 3.
Насіннєочисна машина СМ-4 – 1
шт.; 3. Стіл сортувальний ССП1,5 – 1 шт., 4. Електромагнітна
машина ЕМС-1А – 1 шт, 5.
Насіннєочисна машина СОМ-300
– 1 шт., 6. Насіннєочисна машина
СМ-0,15 – 1 шт.; 7. Протруювач
насіння ПСШ-3 – 1 шт.; 8.
Льонов’язальний апарат ЛВА – 1
шт.,
9. Навчально-практичні стенди:
«Комбайни «ДОН – 1500», «ДОН
– 1200» – 1 шт.; «Гідросистема
комбайна СК-5 «Нива» – 1 шт.;
«Електрообладнання комбайна
СК-5 «Нива» - 1 шт.; 10. Коробка
передач комбайна СК-5 «Нива» в
розрізі – 1 шт.; 11. Міст ведучих

коліс комбайна СК-5 «Нива» в
розрізі – 1 шт.
Лабораторія ангарного типу,
540 м2
1. Комбінований агрегат КА – 3,61 шт.; 2. Агрегат АКП – 2,7 – 1
шт.;3. Борона БДТ – 3 – 1 шт.; 4.
Комплекс КСК – 100А – 1 шт.; 5.
Прес підбирач ПРП – 1,6 – 1 шт.;
6. Машина для внесення добрив
СТТ – 10 – 1 шт.; 5. Машина для
внесення добрив РУМ – 3 – 1 шт.;
6. Машина для внесення рідких
добрив ПЖУ – 2,5 – 0,1 – 1 шт.; 7.
Машина для внесення органічних
добрив РОУ – 6 – 1 шт.; 8.
Косарка КІР – 1,5 – 1 шт.; 9.
Картоплесаджалка КСМ – 4 – 1
шт.; 10. Культиватор УМСК-5,4
– 1 шт.; 11. Культиватор КШП-8
– 1 шт.; 12. Зворушувач сіна РОС
– 1 – 1 шт.; 13. Льонокомбайн ЛК
– 4 – 1 шт.; 14. Підбирач трести
ПТН-1 – 1 шт.; 15. Лущильник ЛД5 – 1 шт.; 16. Плодозбиральна
машина МПУ-1А – 1 шт. 17.
Жатка зернозбирального
комбайна ДНІПРО-350 – 1 шт.
(тимчасове зберігання); 18.
Жатка зернозбирального
комбайна FARMER-600 – 1 шт.
(тимчасове зберігання).
Навчально-дослідна лабораторія
ангарного типу, 450 м2
1. Культиватор КРГ-3,6 – 1 шт.;
2. Культиватор КЧ-5,1 – 1 шт.; 3.
Плуг ПЧ-2,5 – 1 шт.; 4. Плуг
ПНД-4-30 – 1 шт.; 5. Плуг ПОН3-35 – 1 шт.; 6. Плуг ПРПВ-5-50 –
1 шт.; 7. Плуг АОЗ-100М – 1 шт.;
8. Ротаційна мотика МВН-2,8 – 1
шт.; 9. Борона БЗТС – І – 1 шт.;
10. Борона БЛШ-2,3 – 1 шт.; 11.
Фреза ФБН-1,6 – 1 шт.; 12. Секція
дискової борони БД-10 – 1 шт.; 13.
Кільчасто-шпоровий каток ПВР2,3 – 1 шт.; 14. Щілеріз-кротувач
навісний ЩН-2-140 – 1 шт.; 15.
Ґрунтовий канал з набором
робочих органів – 1 шт.; 16.
Приставка для збирання
кукурудзи ППК-4 – 1 шт.; 17.
Льонобралка ТЛН-1,5 – 1 шт.; 18.
Розкидач мінеральних добрив
РТТ-4,2А – 1 шт.; 19. Розкидач
міндобрив НРУ-0,5 – 1 шт.; 20.
Картоплезбиральний комбайн
КПК – 2 – 2 шт.; 21.
Картоплесортувальна машина
КСП-15Б (сортувальний стіл) – 1
шт.; 22. Зернозбиральний
комбайн ДНІПРО-350 – 1 шт.
(тимчасове зберігання); 23.
Зернозбиральний комбайн
FARMER-600 – 1 шт. (тимчасове
зберігання); 24. Зернозбиральний
комбайн TOGO-125; 25. Жатка
ЖВН-6 – 1 шт.; 26.
Бадилезнищувальна машина БД-6
– 1 шт.; 27. Контейнеровоз ВУК-3
– 1 шт.; 28. Каналокопачзарівнювач КЗУ-0,3 – 1 шт.; 28.
Робочі органи (струшувачі)
плодозбиральних машин МПУ-1А
– 1 шт.; ВУМ-1,5А – 1 шт.; КПУ-2
– 1 шт.
Модель з дослідження
параметрів роботи мотовила – 1
шт.; Профілограф для побудови
робочої поверхні корпуса плуга –1
шт.

Переддипломна
практика
(передкваліфікаційна)
практика

Методичка
I3vYxgCycxugTwCX Передкваліфікаційна практика
Переддипломна
m69x4hZTS4pHMjIT проводиться згідно укладених
(передкваліфікацій
Ky7Q5mNkFjM=
угод на підприємствах, в
на) практика.pdf
організаціях, науководослідницьких та інших
установах, що спеціалізуються
на виробництві
сільськогосподарської продукції,
ремонті та сервісному
обслуговуванні с.-г. техніки. В
ході практик студенти
формують професійні уміння та
навички, що сприятимуть
прийняттю самостійних рішень
у реальних виробничих умовах,
шляхом виконання окремих
завдань, властивих майбутній
професії. Студенти набувають
досвід самостійної науководослідної роботи та
опрацьовують методики її
проведення.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

підсумкова
атестація

Методичка
Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота).pdf

TTMoHsf0hR6mEjP Мультимедійне обладнання для
w3SKmC01oQQCkhS представлення та захисту
XMYI5wjA8m0ns= кваліфікаційної роботи. Екран
PROJECTA 200*200 cm MWPS – 1
шт.; Проектор мультимедійний
BENQ MP 515 Black – 1 шт.

Поглиблене вивчення
основної іноземної
мови

навчальна
дисципліна

Поглиблене
вивчення основної
іноземної мови.pdf

QludyB3eqHKz1omx Табличний стендовий матеріал,
vo299MaEkdADQkn мультимедійне устаткування.
OgYjsNMHr/rs=

Дисципліна
навчальна
загальноуніверситетсь дисципліна
кого вибору
(Інноваційне
підприємництво)
Дисципліна
навчальна
загальноуніверситетсь дисципліна
кого вибору
(Реєстрація земельних
ділянок)

Інноваційне
QNvekO6fXTyrScwvo Мультимедійне обладнання.
підприємництво.pd vUEAcdHQ6tLcPXX Екран, Проектор LED Projector
f
hyRKiwTw8p0=
UC30
ПК Pentium IV/1.6 ГГц
Реєстрація
земельних
ділянок.pdf

Трудове право

навчальна
дисципліна

Трудове право.pdf

Технології та
обладнання
переробки с.-г.
продукції

навчальна
дисципліна

Технології та
обладнання
переробки с.-г.
продукції.pdf

57vEqbWvBXz9eqlG Мультимедійне обладнання.
nF8+FjLrXZBleZgC/ Екран, Проектор LED Projector
SrCjuQwqZo=
UC30
ПК Pentium IV/1.6 ГГц
2e47m+BqQGFsTzEy Навчально-методична
7vQDAE+M+WPCP література; правові довідники;
Q9Aycp9Iko3kM4= кодекси; закони України;
періодичні видання з
юриспруденції; електронний
каталог бібліотеки ЛНАУ
“ІРБІС”; електронні версії
нормативно-правових актів та
підручників. Ілюстраційні
матеріали, таблиці, стенди:
Інформаційний стенд
«Конституція України»;
інформаційний стенд
«Конституційне право України»;
інформаційний стенд «Земельне
право України; інформаційний
стенд «Аграрне право України»;
інформаційний стенд «Теорія
держави і права»; інформаційний
стенд «Митне і податкове
законодавство»; Інформаційний
стенд «Трудове право України» з
програмним забезпеченням
Moodle, MS Office 2007
x1jhHPzFzRTq/DFT2 Обладнання для оцінки
4kO2UeNxD3VcBl8g показників якості зерна
fuv5IoTPrk=
(сушильна шафа, аналітична
вага, вологомір);
Електростатичний сепаратор
зерна СЗЕ-1,5; Норія ТН-2;
Деташер А1-БДГ-1,5;
Ентолейтор ЕЗ-1; Дробарка

зерна молоткова ДКУ-3;
Зерноподрібнювач ЗЗМ-3;
Установка Р6-ДУ-20; Верстат
вальцьовий А1-БЗН; Верстат
лущильний СВУ-2; Просіювач
борошна ВП-2; Машина
тітомісильна ТММ-1;
Транспортер ковшовий; Машина
для закупорення скляної тари;
Крупо-цех переробки гречки
(лінія). Холодильна камера
стаціонарна; Стіл для обваловки
і жилування м'яса ТС-4; Вовчокдробарка В2-ФДБ; М'ясорубка
МИМ-300; Шпикорізка ШП-5;
Фаршезмішувач Л5-ФМУ;
Наповнювач ковбасних оболонок
ФШ2-ЛМ; Котел варильний КЕ160; Камера коптильна
тупикова ККТ-0,7; Камера
коптильна роторна РКК-0,3;
Комплект приладів для оцінки
якості молока;
Масловиготовлювач Р3-ОБЕ
Механіко-технологічні навчальна
властивості с.-г.
дисципліна
матеріалів

МеханікоLnycnHbBBgEw0ww Стенд для тарування тягового
технологічні
bE1cEZwhkHphNlz електричного динамографа – 1
властивості
Wm1aceJJf0ZTM= шт.; Прилад для визначення
сільськогосподарськ
твердості ґрунту – 1 шт.;
их матеріалів.pdf
Прилад Желіговського для
визначення кутів і коефіцієнтів
тертя – 1 шт.; Прилад для
визначення кутів природного
відкосу насипання і зсипання с.-г.
матеріалів – 1 шт.; Прилад для
визначення зусилля різання
матеріалів рослинного
походження – 1 шт.; Зерновий
класифікатор РКФ-1 – 1 шт.;
Прилад для визначення енергії
руйнування зернових матеріалів
– 1 шт.; Електронні ваги – 1 шт.;
Тяговий електричний
динамограф – шт.; Макет
відбірника ґрунтових проб – 1
шт.

Компʼютерна
діагностика с.-г.
техніки

навчальна
дисципліна

Комп’ютерна
діагностика с-г
техніки.pdf

O5l+b5FpdOwWYk4 Інтегрована система
VN8MAzw5qxtjJYO+ вприскування палива типу
M/ySCnQgu2L8=
Motronic ML 4.1; система
електронного управління
роботою дизельного двигуна
Diesla ЕDС; анти блокувальна
система гальм АВS/ASR;
навчально-практичні стенди
«Сенсорика автомобільних
систем», «Акторика
автомобільних систем»,
«Освітлення автомобілів»,
«Елементи електроніки та
електротехніки в системах
автомобілів
Гальмівний стенд для
випробування ДВЗ КИ-5541 – 1
шт.; гальмівний стенд СТЕУ-40 –
1 шт.;
Стенд для комп’ютерної
діагностики на базі двигуна AHL1.6 (Volkswagen Passat B5), щити
з натурними деталями і вузлами
механізмів систем ДВЗ – 12 шт.;
діючі макети механізмів і систем
ДВЗ – 4 шт.; комплект
контрольно-вимірювальних
приладів – 2 шт.; стенди для
випробування паливної
апаратури дизельних двигунів
КИ-22205, СДТА-2, КИ-3333,
моторпал – 5 шт.; стенд для
випробування форсунок – 1 шт.

Автоматизація

навчальна

Автоматизація

Xe/5zKk4goxW/g+V Лабораторії механізації

виробництва
продукції
тваринництва

дисципліна

виробництва
продукції
тваринництва.pdf

ПММ та інші
експлуатаційні
матеріали

навчальна
дисципліна

ПаливноJ0FVCl6h/4Ey8cTV9 Нафтоденсиметри – 10 шт.;
мастильні та інші m3qMZAuLUDIw35 пристрій для визначення
експлуатаційні
uW+vNIvboIIA=
фракційного складу АРНС-1М – 1
матеріали.pdf
шт; термостат Термотон –
01М –
10 шт.; віскозиметри ОсвальдаПінкевича, ВПЖ-2 – 5 шт.;
пристрій для визначення
температури спалаху в
закритому тиглі ТВЗ – 1 шт.;
пристрій для визначення
граничної температури
фільтрівності ТФХФ (УТФ-70) – 1
шт.; пенетрометр ЛЛ – 1 шт.;
прилад Уббелоде – 1 шт.;
пристрій ПОС-1 – 1 шт.; ручна
(РЛ) та польова (ПЛ-2М)
лабораторії

КР Трактори і
автомобілі

курсова робота
(проект)

КР Трактори і
автомобілі.pdf

p+0BPHnEeDp/sTl8 первинного обробітку молока, 19,
VI1Id6CToCg=
5 м2
1. Лабораторний стенд для
дослідження АСУ ТП охолодження
молока – 1 шт;
2. Лабораторний стенд для
дослідження роботи
автоматизованої водокачки – 1
шт;
3. Пристрій для визначення
температури – 1 шт;
4. Сигналізатор рівня ESP-50 – 1
шт;
5. Пастеризатор ОПД-1 – 1 шт;
6. Водонагрівач ВЕП-600 – 1 шт;
7. Очищ. охол. молока ОМ-1 – 1
шт.
Лабораторія машин і обладнання
для тваринництва, 130 м2
1. Доїльна установка для доїння у
молокопровід:
АДМ-8 – 1 шт.
УДМ-10 (фрагмент) – 1 шт.
2. Доїльна установка для доїння в
доїльному залі УДТ-6 – 1 шт.
3. Система автоматизованого
доїння для доїльного залу – 1 шт.
4. Комплекс для діагности і
дослідження елементів доїльних
установок – 1 шт.
5. Комплект доїльних апаратів –
7 шт.
6. Холодильна установка МХУ8С – 1 шт.
7. Машини для подрібнення
кормів: ИКМ-10 – 1 шт., КПИ-4 –
1 шт., Ф-1М – 1 шт., ИГК-30Б – 1
шт., ИКВ-5 – 1 шт.
Машинне відділення лабораторії,
18 м2
1. Вакуумна установка: УВУ60/45 – шт., НВ-1 – 1 шт.
2. Прилад КИ 4840 для
діагностики вакуумних насосів –
1 шт.,
3. Прилад К-50 – 2 шт.
4. Газовий лічильник КИ-1413 – 1
шт.

pMOrpDXiYhDb1ZL Лабораторія робочого
Mpq4NXus3MnJWd обладнання тракторів і
wHuTOk2LX+ZceQ= автомобілів №19П, 117 м2
Трактор Т-І50 /розріз діючий/– 1
шт,Гідропідсилювач руля МТЗ80– 1 шт,Гідропідсилювач руля Т40– 1 шт,Трансмісія трактора
МТЗ-80– 1 шт,Силовий і
позиційний регулятор– 1
шт,Плакати по будові і
технічному обслуговуванню
тракторів - 2 компл,

Деталі і збірні одиниці робочого і
допоміжного обладнання
тракторів- 2 компл,
Деталі і складові одиниці
гальмівної системи - 2 компл,
Деталі і складові одиниці
робочого обладнання - 2 компл.
Діючий стенд
електрообладнання– 1
шт,Стенди по випробуванню
електрообладнання СІ-96 – 1 шт,
Стенди по випробуванню
електрообладнання - 532-2М– 1
шт,
Лабораторія двигунів
внутрішнього згоряння №19бП,
87 м2
1. Розріз двигуна «Оpel», – 1 шт,
2. Робоча силова установка
«Mercedes-Benz», – 1 шт,
3. Розріз двигуна «Honda», – 1
шт,
4. Двигун ЯМЗ, – 1 шт,
5. Двигун СМД – 60,– 1 шт,
6. Двигун КАМАЗ (розріз), – 1 шт,
7. Двигун Д – 50,– 1 шт,
8. Насоси НД, – 1 шт,
9. Стенд опрокидувач, – 1 шт,
10. Комплект поршневої групи
для складання дв-на, – 1 шт,
11. Розріз-макет двигуна СМД-60,
– 1 шт,
12. Розрізи насосів 4ТН, – 1 шт,
13. Столи аудиторні – 9шт,
14. Столи лабораторні великі –
3шт,
15. Макет обгонної муфти насосу
НД, – 1 шт,
16. Макет секції паливного насосу
НД, – 1 шт,
17. Макет 4-хциліндрового
двигуна – 2 шт, Макет
центрифуги, Макет
регуляторапаливного насосу, – 1
шт,
18. Макет форсунки, – 1 шт,
19. Розрізи насосів НД – 2шт,
Плакати по конструкції двигунів
внутрішнього згоряння – 28 шт.
Лабораторія мехатроніки 22П,
49 м2
1. Інтегрована система
вприскування палива типу
Motronic ML 4.1 1 шт;
2. Система електронного
управління роботою дизельного
двигуна Diesla ЕDС 1 шт;
3. Антиблокувальна система
гальм АВS/ASR 1 шт;
3. Навчально-практичні стенди:
«Сенсорика автомобільних
систем» 1 шт; «Акторика
автомобільних систем» 1 шт;
«Освітлення автомобілів» 1
шт; «Елементи електроніки та
електротехніки в системах
автомобілів» 1 шт.
КР Технології,
курсова робота
машини та
(проект)
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

КР Технології,
8GxcRyDqjhWf/y7H Обладнання для оцінки
машини та
4tIePhxtiAnuvCwW7 показників якості зерна
обладнання
P6aGJhA5kc=
(сушильна шафа, аналітична
первинної обробки і
вага, вологомір);
зберігання с.-г
Електростатичний сепаратор
продукції.pdf
зерна СЗЕ-1,5; Норія ТН-2;
Деташер А1-БДГ-1,5;
Ентолейтор ЕЗ-1; Дробарка
зерна молоткова ДКУ-3;
Зерноподрібнювач ЗЗМ-3;
Установка Р6-ДУ-20; Верстат
вальцьовий А1-БЗН; Верстат
лущильний СВУ-2; Просіювач

борошна ВП-2; Машина
тітомісильна ТММ-1;
Транспортер ковшовий; Машина
для закупорення скляної тари;
Крупо-цех переробки гречки
(лінія). Холодильна камера
стаціонарна; Стіл для обваловки
і жилування м'яса ТС-4; Вовчокдробарка В2-ФДБ; М'ясорубка
МИМ-300; Шпикорізка ШП-5;
Фаршезмішувач Л5-ФМУ;
Наповнювач ковбасних оболонок
ФШ2-ЛМ; Котел варильний КЕ160; Камера коптильна
тупикова ККТ-0,7; Камера
коптильна роторна РКК-0,3;
Комплект приладів для оцінки
якості молока;
Масловиготовлювач Р3-ОБЕ.
Навчальна практика

практика

Методичка
навчальна
практика.pdf

e7yEWAW7Ti4yYqm Навчальна практик проводиться
3724YxMUPkj3LDf+ в Львівському НАУ згідно
yiPPk+2Wct7Y=
навчальної програми на кафедрі
машинобудування.. В ході
практик студенти
ознайомлюються, закріплюють
та поглиблюють теоретичні
знання, формують професійні
уміння та навички, що
сприятимуть прийняттю
самостійних рішень у реальних
виробничих умовах, шляхом
виконання окремих завдань і
функцій, властивих майбутній
професії.

КР Експлуатація
машин в
рослинництві

курсова робота
(проект)

КР Експлуатація
машин в
рослинництві.pdf

5mIOrIdM4qAFdK8 Intel™Core™i5-4440
ON3Bq6r4vH99E/GP CPU@3,10GHz 3,10GHz ОЗУ
WzzO8AVJlS+Q=
8,00ГБ – 2шт; Intel™Core™i54590 CPU@3,30GHz 3,30GHz ОЗУ
8,00ГБ – 5шт; Intel™Core™i54150 CPU@3,50GHz 3,50GHz ОЗУ
8,00ГБ – 1шт. MS Office, Matlab,
Mathcad, КОМПАС 3D 14, Auto
CAD, Inventor

Технологічна з
керування с.-г.
технікою

практика

Методичка
Практика
Технологічна з
керування с.г.
технікою.pdf

h7BxYeJtOrrwtHvlaI Технологічна практика з
i9Fhz+1m0by5mfAO керування с.-г. техніки на базі
J61OQvBpo=
кафедри с.-г. техніки та
автомобілів і тракторів
Львівського НАУ з
використанням їх матеріальнотехнічного забезпечення. В ході
практик студенти набувають
практичних навичок у керуванні
тракторами з приєднаними до
них сільськогосподарськими
машинами, самохідними і
причіпними комбайнами;
набувають практичних навиків у
налаштуванні посівних машин і
обприскувачів, обладнаних
системами автоматизованого
контролю норми внесення
технологічного матеріалу та
перевірки контролю якості їх
роботи

Виробнича в с.-г.
підприємствах

практика

Методичка
Виробнича в с.г.
підприємствах.pdf

gRopvdkcQjwWHQja Виробнича практика
DJYs7g3HRNmRGFv проводиться згідно укладених
F50jWrZDrgUI=
угод на підприємствах, в
організаціях, науководослідницьких та інших
установах, що спеціалізуються
на виробництві
сільськогосподарської продукції,
ремонті та сервісному
обслуговуванні с.-г. техніки В ході
практик студенти закріплюють
та поглиблюють теоретичні
знання, формують професійні

уміння та навички, що
сприятимуть прийняттю
самостійних рішень у реальних
виробничих умовах, шляхом
виконання окремих завдань і
функцій, властивих майбутній
професії. Студенти набувають
досвід самостійної науководослідної роботи та
опрацьовують методики її
проведення.
Закордонна
навчально-ознайомча
з мовним
стажуванням

практика

Методичка
Закордонна
практика.pdf

MmB5gWj7cy9eGV0 Закордонна практика
d2yku6jVeOO606M8 проводиться згідно укладених
FcObuOMI+h48= угод на підприємствах, що
спеціалізуються на виробництві
сільськогосподарської продукції. В
ході практик студенти
закріплюють та поглиблюють
теоретичні знання, формують
професійні уміння та навички, що
сприятимуть прийняттю
самостійних рішень у реальних
виробничих умовах, шляхом
виконання окремих завдань і
функцій, властивих майбутній
професії. Студенти
поглиблюють знання іноземної
мови, набувають досвіду ділового
спілкування

Закордонна
технологічна з
мовним стажуванням

практика

Методичка
Закордонна
практика.pdf

MmB5gWj7cy9eGV0 Закордонна практика
d2yku6jVeOO606M8 проводиться згідно укладених
FcObuOMI+h48= угод на підприємствах, що
спеціалізуються на виробництві
сільськогосподарської продукції. В
ході практик студенти
закріплюють та поглиблюють
теоретичні знання, формують
професійні уміння та навички, що
сприятимуть прийняттю
самостійних рішень у реальних
виробничих умовах, шляхом
виконання окремих завдань і
функцій, властивих майбутній
професії. Студенти
поглиблюють знання іноземної
мови, набувають досвіду ділового
спілкування.

Закордонна
виробнича з мовним
стажуванням

практика

Методичка
Закордонна
практика.pdf

MmB5gWj7cy9eGV0 Закордонна практика
d2yku6jVeOO606M8 проводиться згідно укладених
FcObuOMI+h48= угод на підприємствах, що
спеціалізуються на виробництві
сільськогосподарської продукції. В
ході практик студенти
закріплюють та поглиблюють
теоретичні знання, формують
професійні уміння та навички, що
сприятимуть прийняттю
самостійних рішень у реальних
виробничих умовах, шляхом
виконання окремих завдань і
функцій, властивих майбутній
професії. Студенти
поглиблюють знання іноземної
мови, набувають досвіду ділового
спілкування.

Трактори і автомобілі
(розрахунковий курс)

навчальна
дисципліна

Трактри і
автомобілі
(розрахунковий
курс).pdf

fnz1jijcgLOsgCETnpr Лабораторія робочого
tKdiAqlb0NtdD2fcjA обладнання тракторів і
5voaMA=
автомобілів №19П, 117 м2
Трактор Т-І50 /розріз діючий/– 1
шт,Гідропідсилювач руля МТЗ80– 1 шт,Гідропідсилювач руля Т40– 1 шт,Трансмісія трактора
МТЗ-80– 1 шт,Силовий і
позиційний регулятор– 1
шт,Плакати по будові і
технічному обслуговуванню
тракторів - 2 компл,

Деталі і збірні одиниці робочого і
допоміжного обладнання
тракторів- 2 компл,
Деталі і складові одиниці
гальмівної системи - 2 компл,
Деталі і складові одиниці
робочого обладнання - 2 компл.
Діючий стенд
електрообладнання– 1
шт,Стенди по випробуванню
електрообладнання СІ-96 – 1 шт,
Стенди по випробуванню
електрообладнання - 532-2М– 1
шт,
Лабораторія двигунів
внутрішнього згоряння №19бП,
87 м2
1. Розріз двигуна «Оpel», – 1 шт,
2. Робоча силова установка
«Mercedes-Benz», – 1 шт,
3. Розріз двигуна «Honda», – 1
шт,
4. Двигун ЯМЗ, – 1 шт,
5. Двигун СМД – 60,– 1 шт,
6. Двигун КАМАЗ (розріз), – 1 шт,
7. Двигун Д – 50,– 1 шт,
8. Насоси НД, – 1 шт,
9. Стенд опрокидувач, – 1 шт,
10. Комплект поршневої групи
для складання дв-на, – 1 шт,
11. Розріз-макет двигуна СМД-60,
– 1 шт,
12. Розрізи насосів 4ТН, – 1 шт,
13. Столи аудиторні – 9шт,
14. Столи лабораторні великі –
3шт,
15. Макет обгонної муфти насосу
НД, – 1 шт,
16. Макет секції паливного насосу
НД, – 1 шт,
17. Макет 4-хциліндрового
двигуна – 2 шт, Макет
центрифуги, Макет
регуляторапаливного насосу, – 1
шт,
18. Макет форсунки, – 1 шт,
19. Розрізи насосів НД – 2шт,
Плакати по конструкції двигунів
внутрішнього згоряння – 28 шт.
Лабораторія мехатроніки 22П,
49 м2
1. Інтегрована система
вприскування палива типу
Motronic ML 4.1 1 шт;
2. Система електронного
управління роботою дизельного
двигуна Diesla ЕDС 1 шт;
3. Антиблокувальна система
гальм АВS/ASR 1 шт;
3. Навчально-практичні стенди:
«Сенсорика автомобільних
систем» 1 шт; «Акторика
автомобільних систем» 1 шт;
«Освітлення автомобілів» 1
шт; «Елементи електроніки та
електротехніки в системах
автомобілів» 1 шт.
Трактори і автомобілі
(описовий курс)

навчальна
дисципліна

Трактори і
автомобілі
(описовий курс).pdf

Gkc5060qCb6prwK Лабораторія робочого
MUj6QfcwOctmEZZ обладнання тракторів і
pNSgKn/0Yf/O0= автомобілів №19П, 117 м2
Трактор Т-І50 /розріз діючий/– 1
шт,Гідропідсилювач руля МТЗ80– 1 шт,Гідропідсилювач руля Т40– 1 шт,Трансмісія трактора
МТЗ-80– 1 шт,Силовий і
позиційний регулятор– 1
шт,Плакати по будові і
технічному обслуговуванню
тракторів - 2 компл,
Деталі і збірні одиниці робочого і
допоміжного обладнання

тракторів- 2 компл,
Деталі і складові одиниці
гальмівної системи - 2 компл,
Деталі і складові одиниці
робочого обладнання - 2 компл.
Діючий стенд
електрообладнання– 1
шт,Стенди по випробуванню
електрообладнання СІ-96 – 1 шт,
Стенди по випробуванню
електрообладнання - 532-2М– 1
шт,
Лабораторія двигунів
внутрішнього згоряння №19бП,
87 м2
1. Розріз двигуна «Оpel», – 1 шт,
2. Робоча силова установка
«Mercedes-Benz», – 1 шт,
3. Розріз двигуна «Honda», – 1
шт,
4. Двигун ЯМЗ, – 1 шт,
5. Двигун СМД – 60,– 1 шт,
6. Двигун КАМАЗ (розріз), – 1 шт,
7. Двигун Д – 50,– 1 шт,
8. Насоси НД, – 1 шт,
9. Стенд опрокидувач, – 1 шт,
10. Комплект поршневої групи
для складання дв-на, – 1 шт,
11. Розріз-макет двигуна СМД-60,
– 1 шт,
12. Розрізи насосів 4ТН, – 1 шт,
13. Столи аудиторні – 9шт,
14. Столи лабораторні великі –
3шт,
15. Макет обгонної муфти насосу
НД, – 1 шт,
16. Макет секції паливного насосу
НД, – 1 шт,
17. Макет 4-хциліндрового
двигуна – 2 шт, Макет
центрифуги, Макет
регуляторапаливного насосу, – 1
шт,
18. Макет форсунки, – 1 шт,
19. Розрізи насосів НД – 2шт,
Плакати по конструкції двигунів
внутрішнього згоряння – 28 шт.
Лабораторія мехатроніки 22П,
49 м2
1. Інтегрована система
вприскування палива типу
Motronic ML 4.1 1 шт;
2. Система електронного
управління роботою дизельного
двигуна Diesla ЕDС 1 шт;
3. Антиблокувальна система
гальм АВS/ASR 1 шт;
3. Навчально-практичні стенди:
«Сенсорика автомобільних
систем» 1 шт; «Акторика
автомобільних систем» 1 шт;
«Освітлення автомобілів» 1
шт; «Елементи електроніки та
електротехніки в системах
автомобілів» 1 шт.
Основи точного
землеробства

навчальна
дисципліна

Основи точного
землеробства.pdf

Технології
виробництва

навчальна
дисципліна

Технології
виробництва

up1R6OUK+SAfMgo Персональний комп’ютер,
cNW9qZaOrSZ7fFwT програмне забезпечення
w35WfbjPxKiU=
MATLAB/Simu-link, Mathcad,
AutoCad, Excel – 1 шт.; 4.
Медіапроектор – 1 шт.; 5.
Система паралельного водіння
Trimble EZ-GUIDE250 – 1 шт.
Секція автоматизованого
посівного комплексу PRONTO DC
та сівалки точного висіву
MAESTRO.
dNpbtWTRZlWwrM Лабораторія «молоко»,
Yq0CHGiISzmjt9ned лабораторія ЛКМ.

продукції
тваринництва

продукції
тваринництва.pdf

MoqPGb3HpQq0=

Табличний стендовий матеріал,
натуральні зразки,
мультимедійне устаткування.
Проектор NEC M 260WG (1 шт).
Екран PROJECTA 200*200 cm
MWPS(1 шт). Проектор
мультимедійний BENQ MP 515
Blac k (1 шт)\
Табличний стендовий матеріал,
натуральні зразки,
мультимедійне устаткування.
Проектор NEC M 260WG (1 шт).
Екран PROJECTA 200*200 cm
MWPS(1 шт). Проектор
мультимедійний BENQ MP 515
Blac k (1 шт)

Філософія

навчальна
дисципліна

Філософія.pdf

qIeNavyB0NIjgh0DL Мультимедійне обладнання.
ooRVIoaQQm79jEM Екран, Проектор LED Projector
ru4GR+UDg9Q=
UC30
ПК Pentium IV/1.6 ГГц

Математика

навчальна
дисципліна

Математика.pdf

OMTrfNM708KHzK Intel Pentium G860 (3.0 ГГц)/RAM
Lia1OsoUBcATRJjuy 4 ГБ / HHD 500 ГБ/ nVidia
sXem1fonGvso=
GeForce GT 430, 1 ГБ/DVD±RW/
LAN – 12 шт. Операційні
системи: Windows 7, офісне
програмне забезпечення «Office
2013».
TehnicPro DC E 14002G – 20 шт;
AMD Sempron LE–145 – 1 шт.;
Intel Рentium 4 2,8 ГГц – 1 шт.
Turbo Pascal 7.0, С++ Builder,
Matlab, MS Office, MATHCAD
2000PRO, Axum 5.0, Moodle.

Фізика

навчальна
дисципліна

Фізика.pdf

SjJTRbw/XZe7Yewy Мультимедійне обладнання:
OEHEGrY8pbZKmV проектор NEC M 260WG – 1 шт,
qc352WeapHCIg= екран PROJECTA 200*200 cm
MWPS – 1 шт.
Маятник Обербека; установка
для визначення моменту інерції
тіла довільної форми; установка
для визначення модуля Юнга;
установка для визначення
коефіцієнта тертя ковзання і
кочення; установка для
визначення власних коливань
пружинного маятника;
установка для визначення
прискорення вільного падіння
(математичний і оборотний
фізичний маятники); установка
для визначення швидкості руху
кулі (балістичний маятник);
установка для дослідження
логарифмічного декремента
згасання коливань маятника;
установка для визначення
швидкості поширення звуку в
повітрі; установка для
визначення коефіцієнта
адіабатності повітря;
установка для визначення
питомої теплоти
пароутворення рідини;
установка для визначення
коефіцієнта поверхневого натягу
рідини; установка для
визначення коефіцієнта в’язкості
рідини; установка для
визначення коефіцієнта тепло
провідності та
температуропровідності
ґрунту; установка для
визначення коефіцієнта питомої
теплоємності металів.
Стенд з маятником Обербека – 1
шт.; стенд з крутильним
маятником – 1 шт.; стенд з
пружинним маятником – 1 шт.;

стенд для визначення швидкості
поширення звуку в повітрі – 1
шт.; стенд для вимірювання
коефіцієнта тертя ковзання – 1
шт.; стенд для визначення
модуля Юнга за прогином
стержня – 1 шт.; стенд для
визначення модуля Юнга за
розтягом дротини – 1 шт.;
стенд з фізичним маятником – 1
шт.; стенд з фізичним
маятником із водяним та
повітряним заспокоювачем – 1
шт.; стенд для вивчення
лічильника електричної енергії –
1 шт.; стенд для визначення
коефіцієнта потужності
змінного струму стенд для
перевірки закону Ома для
змінного струму – 1 шт.; стенд
для вивчення резонансу напруги –
1 шт.; стенд для визначення
індуктивності котушки – 1 шт.;
стенд для вимірювання
електроємності конденсаторів –
1 шт.; стенд для визначення
коефіцієнта корисної дії
трансформатора – 1 шт.; стенд
з балістичним маятником – 1
шт.; стенд для дослідження
в’язкості рідини методом Стокса
– 1 шт.; стенд Клемана Дезорма
– 1 шт.; стенд для визначення
питомої теплоти
пароутворення рідини – 1 шт.;
стенд для дослідження закону
Дюлонга-Пті. – 1 шт.; стенд для
визначення коефіцієнта
поверхневого натягу рідини – 1
шт.; стенд для визначення
коефіцієнта лінійного
розширення металів – 1 шт.;
стенд для вимірювання опорів
містком постійного струму – 1
шт.; стенд для градуювання
гальванометра – 1 шт.; стенд
для визначення електрорушійної
сили гальванічних елементів – 1
шт.; стенд для вимірювання
великих опорів за допомогою
електричного розряду в неоновій
лампі – 1 шт.; стенд для
градуювання термопари – 1 шт.;
стенд для визначення
горизонтальної складової
напруженості магнітного поля
Землі – 1 шт.
Хімія

навчальна
дисципліна

Хімія.pdf

IzNXXnvmftSdYqKjx Табличний стендовий матеріал,
bB4oUOIRzz90FfAB натуральні зразки,
2pPNYOmtbI=
мультимедійне обладнання:
проектор NEC M 260WG – 1 шт.;
екран PROJECTA 200*200cm
MWPS – 1 шт.; проектор
мультимедійний BENQ MP 515
Blac k – 1 шт.
Іономір ЄВ-74 – 2 шт.; установка
компресорна – 1 шт.;
сахариметр СУ – 1 шт.;
поляриметр С 1-2 – 1 шт.; прилад
ДЕМ-20 – 1 шт.; хроматограф
ЛМХ-80-3 – 1 шт.; водяна баня
Ел-20 – 1 шт.; калориметр УК-8
– 1 шт.; рН-метр ацидиметр 333
– 1 шт.; електропіч “Снол” – 1
шт.; електромлинок – 1 шт.;
вакуум-сушка – 1 шт.;
термометр ТТЖ-Мвик 1
П4(0+100)-1-240/103) – 1 шт.;
спектрофотометр DR/3900. LPV
440.99.00001 – 1 шт.;
кишеньковий ОВП-метр НІ 98120

– 1 шт.; портативний
кондуктометр
SENSION+EC5.LPV 3560.980002 –
1 шт.; портативний pH-метр
SENSION+PH1.LPV 2550T.98.002
– 1 шт.; портативний оксиметр
HІ 9146-04 – 1 шт.; кишеньковий
рН-метр/кондуктометр Combo
НІ 98129 – 1 шт.; кальциметр
08,53 – 1 шт.; вимірювач БСК
OxiTop IS 6, 208210 – 1 шт
Нарисна геометрія,
інженерна та
комп’ютерна графіка

навчальна
дисципліна

Нарисна геометрія, SM7oPYIHl5V/Ydul
інженерна та
EJsntvdm6BWndwH
комп’ютерна
tI0ZO9VS21PU=
графіка.pdf

Безпека
життєдіяльності та
охорона праці

навчальна
дисципліна

Екологія та захист
навколишнього
середовища

навчальна
дисципліна

Екологія та захист AjyKckHALboGVpR Дозиметр, радіометр пошуковий
навколишнього
EpFWHJAnsOu4LzB – 2 шт. графопроектор ЗМ 2660
середовища.pdf
eAQSfGP8ELYuM= – 1 шт.; дозиметр-радіометр
МКС-07 «Пошук» – 1 шт.;
кишеньковий ОВП-метр, НІ
98120 – 1 шт.; портативний
кондуктометр
SENSION+EC5.LPV 3560.980002 –
1 шт.; портативний pH-метр
SENSION+PH1.LPV 2550T.98.002
– 1 шт.; портативний оксиметр
HІ 9146-04 – 1 шт.; кишеньковий
рН-метр/кондуктометр Combo
НІ 98129 – 1 шт.; кальциметр
08,53 – 1 шт.; вимірювач
вологості ґрунту W.E.T. Sensor,
19.33 – 1 шт.

Правознавство

навчальна
дисципліна

Правознавство.pdf wQLpU7QksQTBu1IJ Навчально-методична
tStjyS1LvX1ATMmH/ література; правові довідники;
C1kGwHRuIU=
кодекси; закони України;
періодичні видання з
юриспруденції; електронний
каталог бібліотеки ЛНАУ
“ІРБІС”; електронні версії
нормативно-правових актів та
підручників. Ілюстраційні

Безпека
життєдіяльності
та охорона
праці.pdf

BenQ MS527; 3300 ANSI люмен /
800 x 600 / 1.9 кг.; 17 Самсунг 720
N TFT Silver; HEO (Celeron 3.33
GHz, 512) NEC VE218; MatCad 14;
MatLab R2011; LabView 8.6;
Moodle CirkuitMaker6 Student;
Компас-3DV14; AutodeskInventor;
C++ Builder Brackets.

gdwG/ZOhXKntOXI Табличний стендовий матеріал.
pkjrvDgCMWeM80A Пристрій для дослідження
CnBA6dlleUq4g=
освітлення (1 шт). Люксметр Ю116 (2 шт). Засоби захисту тіла
(спецодяг) – (3 шт). Засоби
захисту голови та обличчя – (3
шт). Засоби захисту органів зору
(окуляри 0276У, 3П180У, №Н572,
наголівний щиток НБТ-1). Засоби
захисту органів слуху
(ВЦНИИОТ),Засоби захисту
органів дихання (респіратори
ШБ1 «Лепесток», «Астра 2М»,
Ф62Ш, противогази БК, МКП,
ПШ1) – 1, ВЦНИИОТ-2,
ВЦНИИОТ-4) (1 шт). Засоби
захисту від уражень
електричним струмом (1 шт).
Актинометр (1 шт).
Психрометр Августа (1 шт).
Аспіраційний психрометр (МВ4М) – 1 од. Барометр – 1 од.
Анемометри АСО-3, МС-13 1 од.
Вимірювач шуму та вібрації
ВШВ-1 (1 шт).Пожежні
оповіщувачі АТМ-3М, АТІП-3,
ДСП-038 – 1 од. Спринклерні та
дренчерні водяні зрошувачі (1
шт). Вогнегасники ОХП-10, ОВП5,ОУ-2, ОП-1В «Момент-2» – (1
шт).

матеріали, таблиці, стенди:
Інформаційний стенд
«Конституція України»;
інформаційний стенд
«Конституційне право України»;
інформаційний стенд «Земельне
право України; інформаційний
стенд «Аграрне право України»;
інформаційний стенд «Теорія
держави і права»; інформаційний
стенд «Митне і податкове
законодавство»; Інформаційний
стенд «Трудове право України» з
програмним забезпеченням
Moodle, MS Office 2007
Комп’ютерні
технології з основами
програмування

навчальна
дисципліна

Комп’ютерні
технологій з
основами
програмування.pdf

cb1OZowYC5uU44Zz TechnicPro AMD Sempron LE – 145
pK/FD+5ROXOo8qz 2,8 ГГц MS Office; 1С:
0fgkq8XV0D/0=
Бухгалтерія; Turbo Pascal 7.0;
С++ Builder; Matlab; MATHCAD
2000PRO; Axum 5.0, Moodle

Українська мова

навчальна
дисципліна

Українська мова.pdf mxCxblzpyzLBaHB+f Мультимедійний проектор BenQ
HE8jCDb/zuhGc+M MS527.
ozCmdchbH/k=

Технології
виробництва
продукції
рослинництва

навчальна
дисципліна

Технології
виробництва
продукції
рослинництва.pdf

КР
Сільськогосподарські
машини

курсова робота
(проект)

КР
Puhmsuc1Tc6+7Xl03 Лабораторія ґрунтообробних і
Сільськогосподарсь eoX44Nn3i5W4aoXi посівних машин, 300 м2
кі машини.pdf
Mhni8b71qE=
1. Зчіпка СН – 35А – 1 шт.; 2.
Культиватор КОН – 2,8 – 1 шт.;
3. Сівалка СО – 4,2 – 1 шт.; 4.
Плуг ПН – 3-35 – 1 шт.; 5.
Оборотний плуг ПОН – 2-30 – 1
шт.; 6. Сівалка ССТ – 12Б – 1 шт.;
7. Картоплесаджалка СН – 4Б – 1
шт.; 8. Сівалка СЗУ – 3,6 – 1 шт.;
9. Льонокомбайн ЛК – 4А – 1 шт;
10. Коренезбиральна машина КС
– 6 – 1 шт., 11. Сівалка СУПН – 8
– 1 шт.; 12. Обпилювач ОШУ – 50
– 1 шт; 13. Обприскувач ОН-400 –
1 шт; 14. Аерозольний генератор
РАГ-2 – 1 шт.; 15. Тросовий
струшував плодів ТС-30 – 1 шт;
16. Навчально-практичні стенди:
«Робочі органи обприскувачів» – 1
шт.; «Машини для хімічного
захисту рослин» – 1 шт.; «Робочі
органи коренезбиральних машин»
– 1 шт.; «Робочі органи сівалок»
– 2 шт.; «Робочі органи
культиваторів» – 1 шт.; «Робочі
органи плугів» - 1 шт.; 17. Робоча
секція сівалки СУПН – 8 – 1 шт.;
18. Макет робочого органу РКС –
6 – 1 шт.; 19. Макет посівної
секції сівалки ССТ – 12 – 1 шт; 20.
Макет різального апарату
машини БМ-6 – 1 шт.; 21.
Комплект обладнання «Кедр» до
сівалок для контролю сівби – 1
шт.; 22. Розміточні дошки – 3
шт.; 23. Обприскувач BERTHOUD
– 1 шт. (тимчасове зберігання).
Набір навчальних плакатів
Ельворті, секції посівних та
грунтообробних машин компанії
Ельворті.
Лабораторія зернозбиральних і
очисних машин, 207 м2
1. Зернозбиральний комбайн СК-5
«Нива» - 1 шт.;, 2. Ворохоочисна
машина ОВП-20 – 1 шт.; 3.

5qCewApMxzFsG+5S Комплекс машин для очистки
hcbVw7xQ3e+rArK1 зерна, машини для
ABH3AQA0WjM= протруювання насіння,
обладнання для проведення
аналізу рослинної продукції,
показовий матеріал із зразками
рослин.

Насіннєочисна машина СМ-4 – 1
шт.; 3. Стіл сортувальний ССП1,5 – 1 шт., 4. Електромагнітна
машина ЕМС-1А – 1 шт, 5.
Насіннєочисна машина СОМ-300
– 1 шт., 6. Насіннєочисна машина
СМ-0,15 – 1 шт.; 7. Протруювач
насіння ПСШ-3 – 1 шт.; 8.
Льонов’язальний апарат ЛВА – 1
шт.,
9. Навчально-практичні стенди:
«Комбайни «ДОН – 1500», «ДОН
– 1200» – 1 шт.; «Гідросистема
комбайна СК-5 «Нива» – 1 шт.;
«Електрообладнання комбайна
СК-5 «Нива» - 1 шт.; 10. Коробка
передач комбайна СК-5 «Нива» в
розрізі – 1 шт.; 11. Міст ведучих
коліс комбайна СК-5 «Нива» в
розрізі – 1 шт.
Лабораторія ангарного типу,
540 м2
1. Комбінований агрегат КА – 3,61 шт.; 2. Агрегат АКП – 2,7 – 1
шт.;3. Борона БДТ – 3 – 1 шт.; 4.
Комплекс КСК – 100А – 1 шт.; 5.
Прес підбирач ПРП – 1,6 – 1 шт.;
6. Машина для внесення добрив
СТТ – 10 – 1 шт.; 5. Машина для
внесення добрив РУМ – 3 – 1 шт.;
6. Машина для внесення рідких
добрив ПЖУ – 2,5 – 0,1 – 1 шт.; 7.
Машина для внесення органічних
добрив РОУ – 6 – 1 шт.; 8.
Косарка КІР – 1,5 – 1 шт.; 9.
Картоплесаджалка КСМ – 4 – 1
шт.; 10. Культиватор УМСК-5,4
– 1 шт.; 11. Культиватор КШП-8
– 1 шт.; 12. Зворушувач сіна РОС
– 1 – 1 шт.; 13. Льонокомбайн ЛК
– 4 – 1 шт.; 14. Підбирач трести
ПТН-1 – 1 шт.; 15. Лущильник ЛД5 – 1 шт.; 16. Плодозбиральна
машина МПУ-1А – 1 шт. 17.
Жатка зернозбирального
комбайна ДНІПРО-350 – 1 шт.
(тимчасове зберігання); 18.
Жатка зернозбирального
комбайна FARMER-600 – 1 шт.
(тимчасове зберігання).
Навчально-дослідна лабораторія
ангарного типу, 450 м2
1. Культиватор КРГ-3,6 – 1 шт.;
2. Культиватор КЧ-5,1 – 1 шт.; 3.
Плуг ПЧ-2,5 – 1 шт.; 4. Плуг
ПНД-4-30 – 1 шт.; 5. Плуг ПОН3-35 – 1 шт.; 6. Плуг ПРПВ-5-50 –
1 шт.; 7. Плуг АОЗ-100М – 1 шт.;
8. Ротаційна мотика МВН-2,8 – 1
шт.; 9. Борона БЗТС – І – 1 шт.;
10. Борона БЛШ-2,3 – 1 шт.; 11.
Фреза ФБН-1,6 – 1 шт.; 12. Секція
дискової борони БД-10 – 1 шт.; 13.
Кільчасто-шпоровий каток ПВР2,3 – 1 шт.; 14. Щілеріз-кротувач
навісний ЩН-2-140 – 1 шт.; 15.
Ґрунтовий канал з набором
робочих органів – 1 шт.; 16.
Приставка для збирання
кукурудзи ППК-4 – 1 шт.; 17.
Льонобралка ТЛН-1,5 – 1 шт.; 18.
Розкидач мінеральних добрив
РТТ-4,2А – 1 шт.; 19. Розкидач
міндобрив НРУ-0,5 – 1 шт.; 20.
Картоплезбиральний комбайн
КПК – 2 – 2 шт.; 21.
Картоплесортувальна машина
КСП-15Б (сортувальний стіл) – 1
шт.; 22. Зернозбиральний
комбайн ДНІПРО-350 – 1 шт.
(тимчасове зберігання); 23.

Зернозбиральний комбайн
FARMER-600 – 1 шт. (тимчасове
зберігання); 24. Зернозбиральний
комбайн TOGO-125; 25. Жатка
ЖВН-6 – 1 шт.; 26.
Бадилезнищувальна машина БД-6
– 1 шт.; 27. Контейнеровоз ВУК-3
– 1 шт.; 28. Каналокопачзарівнювач КЗУ-0,3 – 1 шт.; 28.
Робочі органи (струшувачі)
плодозбиральних машин МПУ-1А
– 1 шт.; ВУМ-1,5А – 1 шт.; КПУ-2
– 1 шт.
Матеріалознавство і
ТКМ

навчальна
дисципліна

Матеріалознавств
о і ТКМ.pdf

YEGGOFoVNLyKJG Мікроскоп - Б И М - 1 шт.,
AWf9GPMrr16Ax+Q Твердомір - ТК-2 - 1 шт.,
yu9Bu1t+436waA= Мікроскоп - МИМ - 7 – 2 шт.,
Мікроскоп - ММУ -1 - 4 шт.,
Прилад для вимірювання
твердості металу - 1
шт.,Осцилограф - Н-117/1 – 1 шт.
Осцилограф - Н-700 - 1 шт.,
Амперметр самопишучий – А-375
– 1 шт.,Прилад Т Ш - 2 – 1 шт.,
Профілограф - профілометр – 1
шт., Мікроскоп « ОРИМ « - 1 щт.,
Вага аналітична – ЛВР-200 – 1
шт., Компресор УК-1М – 1 шт.
Монітор 17 Самсунг -755 ДФ-1
шт. ПК – 3 шт.
Верстат токарно - револьверний
– 1 шт., Верстат вертикальнофрезерний – 1 шт., Верстат
заточний – 1 шт., Верстат
токарно - гвинторізний – 1М51 –
1 шт., Верстат вертикально свердлильний – 1 шт.
Верстат – 1 М63- 1 шт.,
Верстат – 1 Е95 – 1 шт.
Верстат свердлильний - 1 шт.,
Горизонтально - фрезерний
верстат - 6М805 - 1 шт.
Джерело живлення ВС- 600 – 1
шт.,Напівавтоматич. шланг –
А-537 – 1 шт., Джерело живлення
– ПСО-500 – 1 шт., Прес для
випробування матеріалів - 1
шт.,Головка наплавочна – ОНС6509 – 1 шт.,Пристрій для
наплавки ( з джерелом живлення
–УД-209- 1 шт., Апарат
електрозварювальний з
джерелом живлення – 1 шт.
Газозварювальний апарат – 1
шт., Зварювальний апарат «
Універсал» - 1 шт., Зварювальний
трансформатор- ТД-500 – 1 шт.
Молот пневматичний - ПМ-50 –
1 шт., Верстат ножовочний –
Мод-872- 1 шт., Набір
ковальського інструменту.,
Верстаки слюсарні – 5 шт.

Вступ до спеціальності навчальна
та патентознавство
дисципліна

Вступ до
jm7GsFq4RcbLeEl7Y Мультимедійний проектор BenQ
спеціальності та
BTndFTiTgrk7GnIm MS527
патентознавство.
KSAE+1l3ww=
pdf

Гідравліка та гідро-,
пневмопривод

Гідравліка та гіропневмопривод.pdf

навчальна
дисципліна

+fctQhyKT30dR6qP Спеціальне вимірювальне
ZDzo8+UjLVy+6yaX обладнання та устаткування,
A/vGs0LPrm8=
якими укомплектовані
лабораторні навчальнопрактичні стенди: насос
відцентровий 4НДВ-60 1 шт.;
насос відцентровий 4К-18 1
шт.; насос відцентровий 2К-6
1 шт.; насос відцентровий 2К-9
1 шт.; насос шестеренчастий РС3 1 шт.; насос поршневий ПС4Б 1 шт.; манометр МТПСД100-ОМ2 – 10шт.; вакуумметр

ВТПСД-100-ОМ2 – 6шт.;
самопишучі мановакуумметри
МТС-711,МТС-712 – 2шт.;
електроконтактний манометр
ДМ2005 – 2шт. Установка для
визначення сили
гідростатичного тиску 1 шт.;
установка для визначення
п’єзометричного,
гідродинамічного напорів – 1
шт.; установка для визначення
витрати рідин за допомогою
вит-міра Вентурі 1шт.;
установка для визначення
режимів руху рідини в круглій
трубі 1 шт.; установка для
визначення коефіцієнта
гідравлічного тертя 1 шт.;
установка для визначення
місцевих втрат напору 1 шт.;
установка для дослідження
витікання рідини через отвори і
насадки 1 шт.; установка для
визначення витрати і
вакуумметричної висоти сифона
1 шт.; установка для
дослідження гідравлічного
тарана 1 шт.; установка для
дослідження відцентрового
насоса 1 шт; установка для
дослідження ерліфтної
установки 1 шт.; установка
для дослідження роботи
компресора – 1 шт.
Електротехніка,
електропривод і
автоматизація

навчальна
дисципліна

Електротехніка,
B9/mGIx2NLycfxDa Трансформатор 10/0,4 кВ ‒ 1
електропривод і
3lqiu0BwYls+Cikfx4o шт.; Лабораторні стенди:
автоматизація.pdf
Wlw+zMV8=
«Регулювання напруги мережі
компенсацією реактивної
потужності навантаження» ‒ 1
шт.; «Надійність систем
електропостачання. Джерела
безперебійного живлення» ‒ 1
шт.; «Регулювання напpуги
зміною pеактивного опоpу
меpежi» ‒ 1 шт.; «Вимірювання
електроенергії в колах змінного
струму» ‒ 1 шт.; «Заземлення в
електроустановках. Види
заземлення. Занулення. Їх
застосування, практична
реалізація та дослідження» ‒ 1
шт.; «Кабельні лінії в системах
електропостачання. Визначення
характеру та місцезнаходження
дефектів у кабельних лініях» ‒ 1
шт.; «Вивчення роботи, будови
та схеми підключення
однофазного електричного
лічильника» ‒ 1 шт.; «Вивчення
будови і маркування проводів і
кабелів» ‒ 1 шт.; «Вивчення
будови і роботи масляних та
вакуумних вимикачів» ‒ 1 шт.;
«Вивчення будови і роботи
роз’єднувачів високої напруги» ‒ 1
шт.; «Вивчення будови і роботи
релейної апаратури» ‒ 1 шт.;
«Вивчення будови і роботи
комплектних розподільних
пристроїв» ‒ 1 шт.; 7.
Лабораторний стенд НТЦ-10.000
‒ 1 шт.; 8. Вимикач вакуумний
ВВ/TEL-10-20-/1000-У2-046 ‒ 1
шт.; 9. Викатний візок з
маломасляним вимикачем ‒ 1
шт.; 10. Роз’єднувач РВЗ 10/630,
РДЗ 10/630 ‒ 4 шт.; 11.
Запобіжники ‒ 2 шт.; 12. Муфта
КЗП-100 ‒ 4 шт.; 13. Реле струму
і напруги серії ЭТ, РТ, ЭН, РН ‒ 2
шт.; 14. Реле часу Е-52 ‒ 4 шт.;

15. Вимикач А3716 ‒ 1 шт.; 16.
Реле двох позиційне РП-12-У4 - 1
шт.; 17. Ізолятори лінійні та
апаратні - 10 шт.; 18. Реле
потужності тип РБМ-171/1 - 2
шт.; 19. Трансформатори
струму - 1 шт.; 20.
Трансформаторна підстанція
10/0,4 кВ– 1 комплект; 21.
Викатний візок з маломасляним
вимикачем ввід КРУН серії К37 - 2
комплекти; 22. Вимикач
вакуумний ВВ/TEL-10-20-/1000У2-046 – 1 шт.; 23. Стенд
квартирна електропровдка в
коробах – 1 шт.; 24. Стенд
виконання будинкового
лічильника електроен. – 1 шт.;
25. Стенд з ізоляторами різних
конструкцій; 26. Стенд кабельні
муфти– 1 шт.; 27. Монтаж СІП
до елементів споруд – 1
комплект; 28. Лабораторний
стенд для дослідження АВР та
вимірювання електроенергії в
колах змінного струму – 1 шт.;
29. Лабораторний стенд для
дослідження компенсації
реактивної потужності – 1 шт.;
30. Стенд із зразками мідних та
алюмінієвих проводів та кабелів,
розрізний макет індукційного
лічильника – 1 шт.; 31. Стенд із
зразками реле різних типів – 2
шт. 32. Плакати: вимикачі
навантаження; масляні
вимикачі; короткозамикачі та
роз’єднувачі; трансформатор;
типи проводів і кабелів; 33.
Додаткове обладнання: муфта
КЗП-100; реле струму і
напругисерії ЭТ, РТ, ЭН, РН; реле
часу Е-52; вимикач А3716; реле
двохпозиційне РП-12-У4;
ізолятори лінійні (штирьові і
підвісні) та апаратні (прохідні і
опорні); реле потужності тип
РБМ-171/1; трансформатори
струму ТТЛ-10 захисне та
комутаційне обладнання; 34.
Вольтметр С502 – 1 шт.
Основи
конструювання
машин та
стандартизація

навчальна
дисципліна

Основи
Hv7kBvWlznz7J8f8V Прилад для випробування і
конструювання
6uNhfHi7h+WWcsxa контр.биття циліндра – 1 шт.
машин і
9ItuhfYlUg=
Прилад для визначення
стандартизація.pd
круглості. Мод.218 ( круглом.) –
f
1 шт., Оптиметр
горизонтальний – 1 шт.,
Мікрокатор – ціна поділки –
0,001 – 1 шт., Мініметр – ціна
поділки – 0,002 – 1 шт.,
Мікроскопи інструментальні – 2
шт., Мікроскоп – БМИ – 1 шт.,
Набір плоскопаралельних мір - 2
шт.
Комплект плакатів з деталей
машин – 69 шт; Комплект
плакатів для визначення
геометричних параметрів
редукторів – 7 шт; Комплект
плакатів для визначення
допустимих напружень – 6 шт;
Стенди передач – 2; Стенд
кріпильних виробів – 1 шт; Стенд
ущільнень – 1 шт; Макети
передач, приводи – 10 шт;
Макети редукторів – 7 шт;
Установка випробування муфт
ДМ 40 – 1 шт; Стенд
випробування черв’ячного

Теплотехніка

навчальна
дисципліна

Теплотехніка.pdf

редуктора – 1 шт; Взірці
креслень з курсового проекту з
деталей машин – 2 шт.
v92X2Wqk3nIz6N0k Лабораторно-експериментальна
Qe/AU3TPuT7/SgSfJ установка «Визначення середньої
ocONrmXF4w=
ізобарної теплоємкості повітря»
– 1 шт.; лабораторноекспериментальна установка
«Визначення коефіцієнта
тепловіддачі горизонтальної
труби при вільному русі
повітря» – 1 шт.; лабораторноекспериментальна установка
«Визначення теплоти
пароутворення для води» – 1
шт.; лабораторноекспериментальна установка
«Вивчення роботи та
дослідження теплообмінних
апаратів» – 1 шт.; лабораторноекспериментальна установка
«Вимірювання витрати газу за
допомогою дросельних приладів
та побудова аеродинамічної
характеристики відцентрового
вентилятора» – 1 шт.;
лабораторно-експериментальна
установка «Дослідження
теплових режимів та розрахунок
теплового балансу
культиваційної споруди» – 1 шт.
Спеціальне вимірювальне
обладнання та устаткування,
якими укомплектовані
лабораторні навчальнопрактичні стенди: «Газова
турбіна (пусковий авіаційний
двигун)» 1 шт.; «Сопло газової
турбіни» 1 шт.; «Проточний
газовий нагрівач» 1 шт.;
«Агрегат холодильний ВС 0,55-3»
1 шт.; «Агрегат холодильний
ФАК-0,7Е» 1 шт.; «Лічильник
газу Metrix-G4» 3 шт.;
«Лічильник газу G6РЛ» 2 шт.;
«Лічильник газу РЛ» 2 шт.;
регулятор температури
напівпровідни-ковий
двопозиційний ПТР-2;
терморегулятор універсальний
дистанційний електричний
ТУДЕ-4; термометр
контактний ТПК; термометр
кімнатний; датчик-реле
температури ТР-0М5-03;
датчик-реле температури ТР-102Х; термоопір мідний ТСМ6114; термопара хром елькопель; термоопір мідний ТСМ410-01; тягонапоромір
диференціальний рідинний ТДЖ;
манометр-регулятор електроконтактний; манометр з
одновитковою трубчатою
пружиною ОБМ1-100; вакууметр
зразковий; манометр рідинний;
витратомір цилідропоршневий;
витратомір-дросель – комплект
приладів.
Лабораторно-експериментальна
установка «Вивчення схем та
обладнання систем опалення,
складання опису функціонального
призначення вузлів та
обладнання, вивчення функцій
запобіжного клапана з імітацією
аварії та дослідження
теплотехнічних параметрів
обладнання стенду» – 1 шт.
Лабораторно-експериментальна
установка «Вивчення способів

монтажу основних елементів
теплових пунктів, різних систем
теплоспоживання,
теплогенераторів,
регулювально-запірної арматури
та контрольно-вимірювальних
приладів. Дослідження
теплотехнічних параметрів
елементів теплового пункту.
Здійснення гідравлічного перед
налаштування та
налаштування регулюючих
органів» – 1 шт.
Лабораторно-експериментальна
установка «Вивчення схем і
способів монтажу різних
системи водопостачання,
водяних насосів, регулювальнозапірної арматури та
контрольно-вимірювальних
приладів, складання опису
функціонального призначення
вузлів та обладнання,
дослідження параметрів
елементів системи
водопостачання та здійснення
налаштування регулюючих
органів» – 1 шт.
Лабораторно-експериментальна
установка «Досл. параметрів
автоматизованих
вентиляційних установок типу
ВУТ-300» – 1 шт.
Навчально-практичні стенди:
Стенд для вивчення монтажу
систем опалення та гарячого
водопостачання, виконаних із
багатошарових гнучких труб
типу поліетилен-алюмінійполіетилен фірми ТЕСЕ; Стенд
поліпропіленових систем для
опалення та гарячого
водопостачання фірми НР-Тrend
(Чехія); Стенд мідних систем
опалення і гарячого
водопостачання фірми НР-Тrend
(Чехія); Стенд
металопластикових систем
опалення і гарячого
водопостачання фірми НР-Тrend
(Чехія); Стенд трубопровідних
систем для акліматизації і
кондиціювання фірми Акватерм
(Німеччина); Стенд
трубопроводів та з’єднувальних
елементів систем: - гарячого
водопостачання (Німеччина); холодного водопостачання
(Німеччина); - газопостачання
(Україна); Стенд полімерних
трубопроводів та основних
елементів систем водовідведення
(Україна); Стенд трубопроводів
систем опалення та
водопостачання фірми Акватерм
(Німеччина); Стенд оригінальних
зразків попередньо-ізольованих
теплопроводів в заводських
умовах для безканального і
надземного (повітряного)
способів прокладання теплових
мереж; Розріз електричного
елементного водонагрівача; Два
стенди для демонстрації роботи
систем опалення та імітації на
них можливих варіантів
несправностей та можливості
виконання їх усунення.
Спеціальне вимірювальне
обладнання та устаткування,
якими укомплектовані

лабораторні навчальнопрактичні стенди:
Мультимедійний проектор NEC
VE218; Обладнання для вивчення
функцій запобіжного клапана з
імітацією аварії та дослідження
теплотехнічних параметрів
обладнання стенду» – комплект;
Обладнання для гідравлічного
перед налаштування та
налаштування регулюючих
органів– комплект; Обладнання
для вивчення функціонального
призначення вузлів та
обладнання, дослідження
параметрів елементів системи
водопостачання та здійснення
налаштування регулюючих
органів – комплект;
Вентиляційна установка типу
ВУТ-300 – 1шт.; Обладнання
систем теплопостачання та
гарячого водопостачання
провідних виробників – 14
комплектів; елементний
водонагрівач LYDOS R 100 V –
1шт
САПР

навчальна
дисципліна

САПР.pdf

ccu0qeXRfauThyTpu Intel™Core™i5-4440
wijyOlyRrZObiBEcrY CPU@3,10GHz 3,10GHz ОЗУ
TrR/yKn8=
8,00ГБ – 2шт; Intel™Core™i54590 CPU@3,30GHz 3,30GHz ОЗУ
8,00ГБ – 5шт; Intel™Core™i54150 CPU@3,50GHz 3,50GHz ОЗУ
8,00ГБ – 1шт. MS Office, Matlab,
Mathcad, КОМПАС 3D 14, Auto
CAD, Inventor

Технічний сервіс в
АПК

навчальна
дисципліна

Технічний сервіс в
АПК.pdf

GIYVo+yMYMKL3+t Універсальна балансувальна
c/xgp8nqnk/wfYYX3 машина БМУ-4; прилад для
XGK7vh20n6Y=
визначення прозорості
трансформаторної оливи –
власного виготовлення; прилад
Е-236; стенд Е-211; випрямляч
ВСА-5; стенд УКС-60; тахометр
ТЧ-10; комплект обладнання для
розбирання та складання
автотракторного
електрообладнання.
Комп’ютеризована система
діагностики автомобілів ADP
186; майстерня пересувна
ремонтна МПР-9924; трактор
ДТ-75М; гідропідйомник ГАРО М412; трактор МТЗ80;.адаптивний гайкокрут з
пультом керування; пристрій
для перевірки герметичності
головок блока двигуна; пристрій
для перевірки геометрії площин
головки блока двигуна; верстат
для шліфування кулачкових валів
3А-433; гідравлічний прес 10к
2153М; динамометр ДОСМ 3-3;
верстат для шліфування
клапанів ОР-8022 , Верстак
слюсарний, стенд для
шліфування клапанів ОР – 8022;
столик для дефектування
головок блоків; верстат для
притирання клапанів ОПР –
1841А, верстат для
розточування шатунів КРБ
ВПМ; верстак слюсарний малий;
столик монтажний малий;
стелаж для деталей; установка
для дефектування розподільчих
валів УБС – 1; універсально
копірувально шліфувальний
верстат ЗА – 433; гайкокрут

Технології, машини та навчальна
обладнання первинної дисципліна
обробки і зберігання
с.-г продукції

Машини, обладнання
та їх використання в
тваринництві

навчальна
дисципліна

пневматичний ИП – 3112А;
гайковерт адаптивний; плита
провірочна; прес гідравлічний
ОКС – 1715
Технології, машини ihp/K0JOmF4HLjm Обладнання для оцінки
та обладнання
OHaGxVHL8qLDtQI показників якості зерна
первинної обробки і mmA1+xjexBb/Q= (сушильна шафа, аналітична
зберігання с.-г
вага, вологомір);
продукції.pdf
Електростатичний сепаратор
зерна СЗЕ-1,5; Норія ТН-2;
Деташер А1-БДГ-1,5;
Ентолейтор ЕЗ-1; Дробарка
зерна молоткова ДКУ-3;
Зерноподрібнювач ЗЗМ-3;
Установка Р6-ДУ-20; Верстат
вальцьовий А1-БЗН; Верстат
лущильний СВУ-2; Просіювач
борошна ВП-2; Машина
тітомісильна ТММ-1;
Транспортер ковшовий; Машина
для закупорення скляної тари;
Крупо-цех переробки гречки
(лінія). Холодильна камера
стаціонарна; Стіл для обваловки
і жилування м'яса ТС-4; Вовчокдробарка В2-ФДБ; М'ясорубка
МИМ-300; Шпикорізка ШП-5;
Фаршезмішувач Л5-ФМУ;
Наповнювач ковбасних оболонок
ФШ2-ЛМ; Котел варильний КЕ160; Камера коптильна
тупикова ККТ-0,7; Камера
коптильна роторна РКК-0,3;
Комплект приладів для оцінки
якості молока;
Масловиготовлювач Р3-ОБЕ
Машини,
обладнання та їх
використання в
тваринництві.pdf

POn4suCOd7bEpFtK Лабораторії механізації
B1IPOZIAbeR5Jhm6 первинного обробітку молока, 19,
4m15OUPbzKY=
5 м2
1. Лабораторний стенд для
дослідження АСУ ТП охолодження
молока – 1 шт;
2. Лабораторний стенд для
дослідження роботи
автоматизованої водокачки – 1
шт;
3. Пристрій для визначення
температури – 1 шт;
4. Сигналізатор рівня ESP-50 – 1
шт;
5. Пастеризатор ОПД-1 – 1 шт;
6. Водонагрівач ВЕП-600 – 1 шт;
7. Очищ. охол. молока ОМ-1 – 1
шт.
Лабораторія машин і обладнання
для тваринництва, 130 м2
1. Доїльна установка для доїння у
молокопровід:
АДМ-8 – 1 шт.
УДМ-10 (фрагмент) – 1 шт.
2. Доїльна установка для доїння в
доїльному залі УДТ-6 – 1 шт.
3. Система автоматизованого
доїння для доїльного залу – 1 шт.
4. Комплекс для діагности і
дослідження елементів доїльних
установок – 1 шт.
5. Комплект доїльних апаратів –
7 шт.
6. Холодильна установка МХУ8С – 1 шт.
7. Машини для подрібнення
кормів: ИКМ-10 – 1 шт., КПИ-4 –
1 шт., Ф-1М – 1 шт., ИГК-30Б – 1
шт., ИКВ-5 – 1 шт.
Машинне відділення лабораторії,
18 м2
1. Вакуумна установка: УВУ60/45 – шт., НВ-1 – 1 шт.

Надійність і ремонт
машин

навчальна
дисципліна

2. Прилад КИ 4840 для
діагностики вакуумних насосів –
1 шт.,
3. Прилад К-50 – 2 шт.
4. Газовий лічильник КИ-1413 – 1
шт.
Надійність і
LjbDStq6/fu8Ie5gg1 Прилад УПОИ-6 1шт (комплект
ремонт машин.pdf H6rBkRbKO9lvXwFk накладок до приладу, гільзи,
vrWhvztXU=
поршневі кільця і пальці)
Інструменти (штангенциркуль
ШЦ-0250 кл.0,05 ГОСТ 166-80,
машина СМЦ-2 1-шт, взірці,
електронна вага ВЛА-200, зразки
для випробовування, деталі
тракторів та автомобілів і с.-г.
машин, які втратили
працездатність внаслідок
тертя), машина УКИ-10М -1шт
(зразки для випробування деталі,
зруйновані від втомлення, набір
слюсарного та вимірного
інструментів),
стенд ресурсних випробування
гайкових ключів -1шт
(штангенциркуль 0-125 з
глибиноміром, калібр для
визначення розміру кільцевих
ключів, калібр для визначення
ширинии зіву, пристрій для
визначення кута вільного ходу
ключів, комплект обладнання
дослідження функціональних
властивостей гайкових ключів;
торсіон з тензодатчиками,
підсилювач, блок ЦАП і ПК,
комплект ключів різних
виробників), машина для оцінки
антифрикційних властивостей
матеріалів МАСТ-1 -1 шт,
вібраційний електродинамічний
стенд ВЭДС-10А -1шт.машина
МУИ-6000 -1 шт., потенціометр
автоматичний МИ-036-61-1шт.
Верстат для шліфування колін
валів ЗА-423 -1шт.,
полірувальний пристрій ОПР1334, кран-балка-0,5 т -1шт.,
електротельфер тип М 8092МД
-1шт., балансувальна машина
БМ-УЧ -1шт., прилад КИ-3340 1шт., верстат 2А78- розточний 1шт., шафа дефекту вальна 1шт., плита повір очна -1шт.,
дефектоскопи: індукційний,
ультразвуковий,
електромагнітний -1шт.,
верстат 3Г-833- хонінгувальний 1шт., стенд універсальний УБС-1
для статичного балансування
обертових деталей -1шт., плита
вивірочна-1шт., осцилограф С-119Б -1шт., випрямляч
асиметричного струму -1шт.,
гідравлічний прес 10К 2153М 1шт, динамометри ДОСМ-3-3,
ДПУ-2-2 -1шт., пристосування
для перевірки (дефектування)
підшипників кочення -1шт., набір
мірного інструменту-1шт.,
шафа сушильна СМОЛ -1шт.
Стенд МБКВ-2 -1шт, стенд КИ5278 -1шт, стенд КИ-5275 -1шт,
стенд СДТА-2 -1шт, стенд КИ4815 -1шт, прилад КИ-3333 -1шт,
прилад перевірки плунжерної
пари ПНВТ КИ-759 -1шт, прилад
для перевірки нагнітального
клапана ПНВТКП1086 -1шт,
стенд для перевірки бензинових
форсунок (виготовлений
власними силами) -1шт, шафа

дефекту вальна -1шт
Експлуатація машин в навчальна
рослинництві
дисципліна

Експлуатація
машини в
рослинництві.pdf

2auCsFhhnwJygxQ/ Intel™Core™i5-4440
6bEFZiH82oQrwde6 CPU@3,10GHz 3,10GHz ОЗУ
/ozxNzqb2uo=
8,00ГБ – 2шт; Intel™Core™i54590 CPU@3,30GHz 3,30GHz ОЗУ
8,00ГБ – 5шт; Intel™Core™i54150 CPU@3,50GHz 3,50GHz ОЗУ
8,00ГБ – 1шт. MS Office, Matlab,
Mathcad, КОМПАС 3D 14, Auto
CAD, Inventor

Основи інженерного
менеджменту

навчальна
дисципліна

Основи
інженерного
менеджменту.pdf

WgAUx3FciuskPX/v Pentium AMD Sempron LE-145
y5DAa4leZLFJaTx+u (2,8GHz, 1000MHz, 512KB - 24
/E3QBi0jnQ=
шт.8,00ГБ – 1шт

Іноземна мова

навчальна
дисципліна

Іноземна мова.pdf

Le25roWvSd4dMazB Табличний стендовий матеріал,
D99QA/9iF0EIuOSE мультимедійне устаткування
44e0o5tjNl0=

Історія України

навчальна
дисципліна

Історія України.pdf ky635CMb2yUU4dW Мультимедійне обладнання.
kQJVRk6fDflKFWGY Екран, Проектор LED Projector
sTy9wOkeRkQ4=
UC30
ПК Pentium IV/1.6 ГГц

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


Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
ID
виклад
ача

170369

ПІБ

Хімка
Степан
Миколайови
ч

Посада

В.о.
доцента,
Основне
місце
роботи

Структурний Кваліфікація
підрозділ
викладача

Механіки та
енергетики

Диплом
магістра,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2005,
спеціальність:
091902
Механiзацiя
сiльського
господарства,
Диплом
кандидата наук
ДK 008796,
виданий
26.09.2012

Стаж

Навчальні
дисципліни,
що їх
викладає
викладач на
ОП

Обґрунтування

11

Електротехніка
,
електропривод
і автоматизація

Освіта: Львівський
національний
аграрний університет,
2005 р. Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Магістр механізації
сільського
господарства».
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, 2012 р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
− машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва.
Підвищення
кваліфікації:
UNIWERSYTET
PRZYRODNICHY W
LUBLINIE.
(Республіка Польща).
Посвідчення від
21.08.2017 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п. 30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.8,
30.12, 30.13, 30.15,
30.17.
30.2):
1. Гречин Д., Дробот І.,

Хімка С., Гошко М.
Структурно
математичне
моделювання різних
способів пуску
асинхронного
двигуна. Вісник
Львівськ. нац. аграрн.
ун-ту: агроінженерні
дослідження. 2019. №
23. С. 75 − 84.
2. Хімка С., Гошко М.,
Дробот І., Сиротюк В.
Методика і результати
експериментальних
досліджень
енергоощадного
вібраційного дозатора
сипких кормів. Вісник
Львівськ. нац. аграрн.
ун-ту: агроінженерні
дослідження. 2019. №
23. С. 26 – 35.
3. Хімка С. М.
Класифікація
сучасних електричних
джерел світла,
обґрунтування їх
вибору за
електротехнологічним
и критеріями. Вісник
Львівськ. нац. аграрн.
ун-ту: агроінженерні
дослідження. 2016. №
20. С. 61-67.
4. Хімка С. М.
Обгрунтування
параметрів
автоматизованого
приводу вібраційного
дозатора з
крутильними
коливаннями
робочого органа.
Вісник Львівськ. нац.
аграрн. ун-ту:
агроінженерні
дослідження. 2015. №
19. С. 103–108.
5. Гошко Т. Д., Гошко
М. О., Хімка С. М.
Вибір фінансової
стратегії як напрям
розвитку
підприємства. Вісник
КамянецьПодільського
національного
університету ім. Івана
Огієнка. 2013. № 8. С
123-126.
30.3):
1. Сиротюк В. М.,
Хімка С. М., Сиротюк
С. В. Віртуальні
контрольновимірювальні
прилади і системи.
Навчальний посібник
Львів: Магнолія 2006,
2017. 128 с.
30.8):
1. Член редакційної
колегії наукового
фахового збірника
«Вісник ЛНАУ:
Агроінженерні
дослідження
(відповідальний
секретар 2015 р.)»
http://agroengineering.

online/index.php/agroresearch/about/editoria
lTeam
30.12):
1. Вібраційний
конусний
зволожувальний
дозатор сипучих
матеріалів: пат.
126536 Україна:
МПК6 G01F 11/00,
G01F 11/46 (2006.01)
№ U201800347;
заявл.12.01.2018;
опубл. 25.06.18. Бюл.
№ 12.
2. Вібраційний
дисковий дозатор
сипучих матеріалів:
пат. 3957U UA 7А01К
5/02. Україна. №
200404261; заявл.
06.04.2004; опубл.
15.12.04, Бюл. № 12.
30.13):
1. Методичні вказівки
для навчальноаудиторної роботи для
студентів заочної
форми навчання з
дисципліни:
„Прикладні
комп’ютерні
технології” для
студентів
спеціальностей
«Енергетика
сільськогосподарськог
о виробництва» та
«Механізація
сільського
господарства». 2013.
48 с.
2. Методичні
рекомендації з
дисципліни
"Контрольно–
вимірювальні
прилади з основами
метрології. Віртуальні
вимірні і управляючі
системи" до
виконання
практичних робіт для
студентів
спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» ОС
«Бакалавр» заочної
форми навчання. 2016
р.
3. Методичні
рекомендації з
дисципліни
"Електротехнології в
АПК" до виконання
практичних робіт для
студентів напряму
«Енергетика
с.г.виробництва» ОС
«Магістр» заочної
форми навчання. 2016
р.
4. Методичні
рекомендації з
дисципліни
"Електротехнічні
системи
електроспоживання"
до виконання

лабораторних робіт
для студентів напряму
141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» ОС
«Бакалавр» денної
форми навчання. 2017
р.
5. Методичні
рекомендації з
дисципліни
"Електротехнічні
системи
електроспоживання"
до виконання
практичних робіт для
студентів напряму ОС
«Бакалавр» заочної
форми навчання.2018
р.
30.15):
1. Khimka S. Research
of characteristics of
modern electric light
sources at the example
of led lamp.
Econtechmod. an
international quarterly
journal 2017. Vol. 6. No.
3. Р. 71-76.
2. Сиротюк В. М.,
Хімка С. М., Дробот І.
М. Вивчення
дисципліни
«Віртуальні вимірні і
управляючі системи»
за допомогою
середовища LabVIEW.
Збірник наукових
праць. Матеріали Х
Всеукраїнської
науково-методичної
конференції
«Проблеми
підготовки фахівців
аграріїв в навчальних
закладах вищої та
професійної освіти»
КамянецьПодільський. 2014. С.
560-563.
3. Khimka S.,
Sosnowski S. Сontrol
lighting by means of
virtual control
measurement device.
Motrol. Сommission of
motorization and
energetics in
agriculture. LublinRzeszów, 2016 Vol. 18,
№8. С 85–89.
4. Хімка С. М., Гошко
М. О. Исследование
характеристик
современных
электрических
источников света на
примере компактных
люминесцентных
ламп. MOTROL
Motoryzacja i
energetyka rolnictwa.
Lublin, 2015. №17D. С
61–65.
5. Гречин Д. П., Гошко
М. О., Дробот І. М.,
Хімка С. М., Герман А.
Ф. Особливості
виконання

індивідуальних
завданнь з
дисципліни «Основи
технічної експлуатації
енергообладнання та
засобів керування».
Пробеми підготовки
фахівці-аграріїв в
навчальних закладах
вищої та професійної
освіти: Матеріали
Всеукраїнської
науково-методичної
конференції (м.
Кам’янецьПодільсткий, 2014)
Кам’янецьПодільсткий. 2014 р.
30.17):
Робота на посаді
інженера механіка 2
категорії в ТзОВ
«Центрі стратегічних
досліджень
екобіотехнічних
систем» упродовж
2003-2005 р.
Робота на посаді
інженера
конструктора 2 та 1
категорії в ЗАТ
«Львівський
автобусний завод»
упродовж 2005-2008
р. (Згідно записів
трудової книжки)
168706

Огородник
Наталія
Зіновіївна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Агротехнологій
Диплом
і екології
кандидата наук
ДK 016821,
виданий
11.12.2002,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
007316,
виданий
14.04.2010
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Технології
виробництва
продукції
тваринництва

Освіта: Львівська
академія ветеринарної
медицини ім. С.З.
Гжицького, 1998р.
Спеціальність:
«Ветеринарна
медицина».
Кваліфікація: «Лікар
ветеринарної
медицини». Науковий
ступінть: доктор
ветеринарних наук.
2016р. Наукова
спеціальність:
03.00.04 – біохімія.
Вчене звання:
старший науковий
співробітник, 2010р.
Підвищення
кваліфікації:
Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України ННУ
післядипломної
освіти. Посвідчення
№
СС00493706/00454717 від 23 жовтня 2017
р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.7, 30.8, 30.10, 30.11,
30.12, 30.13, 30.15,
30.16, 30.17, 30.18.
30.1):

1. Ohorodnyk N. Z.,
Smolaninov K. B.,
Ratskiy M. R. Cellular
and humoral immunity
of carp at the action of
biologically active
additives. Agricultural
Science and Practice.
2017. Vol. 4, № 1. Р.
70–73. Web of Science.
2. Khariv M., Gutyj B.,
Ohorodnyk N. et al.
Activity of the T- and Bsystem of the cell
immunity of animals
under conditions of
oxidation stress and
effects of the liposomal
drug. Ukrainian
Journal of Ecology.
2017. Vol. 7 (4). P. 536–
541. Web of Sci.
3. Buchko O., Havryliak
V., Yaremkevych O.,
Konechna R.,
Ohorodnyk N.
Metabolic processes in
the organism of animal
under the action of
plant extract.
Regulatory Mechanisms
in Biosystems. 2019.
Vol. 10 (2). P. 149-158.
Web of Science.
30.2):
1. Огородник Н. З.
Влияние препарата
Ковисцин на
формирование
иммунного ответа у
поросят при
иммунодефиците.
Вестник ветеринарии.
2015. № 72 (1). С. 65–
69.
2. Огородник Н. З.,
Віщур О. І., Мізик В.
П. Стан природних
механізмів захисту у
відлучених поросят за
дії імунотропного
препарату. Біологія
тварин. 2015. Т. 17, №
1. С. 78–84.
3. Огородник Н. З.,
Віщур О. І., Томчук В.
А., Слипанюк О. В.
Вміст ТБК-активних
продуктів і активність
глутатіонової ланки
антиоксидантної
системи в органах
поросят за дії
препарату
«Інтерфлок».
Науковий вісник
Національного
університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія:
ветеринарна
медицина, якість і
безпека продукції
тваринництва. 2015.
Вип. 221. С. 146–151.
4. Огородник Н. З.,
Віщур О. І., Коваленко
В. Л., Розумнюк А. В.
Рівень
вільнорадикального

окиснення й
антиоксидантного
захисту та їхня
корекція в поросят під
час відлучення.
Ветеринарна
біотехнологія. 2015.
№ 26. С. 136–142.
5. Ohorodnyk N. Z.,
Vishchur O. I.,
Smolyaninov K. B.,
Holubec О. V., Holubec
R. A. Lipid metabolism
in the lymphocytes of
weaned piglets after
administration of
liposomal drug
«Vitarmin». The
Animal Biology. 2016.
Vol. 18, № 1. Р. 105–
110.
30.3):
1. Стапай П. В.,
Огородник Н. З.,
Бальковський В. В.,
Павкович С. Я.
Фізіолого-біохімічні
основи формування
вовнової
продуктивності овець.
Навчальний посібник.
Львів, 2017. 150 с.
2. Ohorodnyk N.,
Bosanevych L.
Efficiency of the
probiotic preparations
use in poultry breeding
and their influence on
human health. In
monograph edited by A.
Krynski, G. K. Tebug, S.
Voloshanska. Ecology
and Human Health.
Czestochova: Educator,
2018. 213 p.
3. Стапай П. В., Ткачук
В. М., Седіло Г. М.,
Огородник Н. З.
Ліпіди шкіри та вовни
овець, їх роль у
процесах
вовноутворення і
збереженні
природних
властивостей волокон.
Монографія. Львів,
2019. 332 с.
30.7):
Член вченої ради
ЛНАУ, факультету
агротехнологій та
екології і навчальнометодичної ради
ЛНАУ.
30.8):
Член редакційної
колегії «Вісника
Львівського
національного
аграрного
університету. Серія
«Агрономія».
30.10):
З 2015-2017 pр.
заступник завідувача
лабораторії імунології
Інституту біології
тварин НААН.
2016 р. виконання
обов’язків вченого
секретаря Інституту

біології тварин НААН.
2017-2019 pр.
завідувач кафедри
тваринництва і
кормовиробництва
ЛНАУ.
30.11):
Член спецради Д
35.368.01 із захисту
дисертацій на
здобуття наукового
ступеня доктора та
кандидата наук за
спеціальністю
03.00.04 – «біохімія»
у галузі біологічних,
сільськогосподарських
і ветеринарних наук.
30.12):
1. Спосіб
функціональної
оцінки
макрофагальної
трансформації
мононуклеарів: пат.
16638 Україна: МПК
G01N 33/49. заявл.
27.02.06; опубл.
15.08.06, Бюл. № 8. 3
с.
2. Комплексний
препарат «Цивітар»:
пат. 84410 Україна:
МПК А61К 31/00,
А61К 49/00; заявл.
07.03.13; опубл.
25.10.13, Бюл. № 20. 4
с.
3. Антиоксидантний
та імуномодулюючий
препарат «Селцивіт»:
пат. 92910 Україна:
МПК А23В 7/024;
заявл. 04.04.14; опубл.
10.09.14, Бюл. № 17. 4
с.
4. Імунотропний
ліпосомальний
препарат «Ковісцин»:
пат. 95901 Україна:
МПК А61К 35/06,
А61К 47/02 (2006.01);
заявл. 21.07.14; опубл.
12.01.15, Бюл. № 1. 4 с.
5. Вітамінномінеральний препарат
пролонгованої дії
«Вітармін»: пат.
100812 Україна: МПК
(2015.01) A61P 37/00,
А61К 31/59 (2006.01),
A61K 33/00, А23L 1/30
(2006.01), C07C
403/08 (2006.01);
заявл. 02.03.15; опубл.
10.08.15, Бюл. № 15. 4
с.
30.13):
1. Кичун І. В.,
Огородник Н. З.,
Віщур О. І., Ясниський
Р. С. Шляхи
підвищення
рентабельності
свинарства.
Рекомендації з
науково-практичним
обґрунтуванням.
Львів, 2013. 24 с.
2. Павкович С. Я.,
Бальковський В. В.,

Огородник Н. З.,
Іванків М. Я.
Управління якістю
продукції
тваринництва:
методичні
рекомендації до
виконання
практичних робіт для
студентів факультету
агротехнологій і
екології. Львів, 2017.
82 с.
3. Огородник Н. З.,
Бальковський В. В.,
Павкович С. Я.
Технології заготівлі і
використання кормів:
методичні
рекомендації до
виконання
контрольних робіт для
студентів заочної
форми навчання.
Львів, 2018. 12 с.
4. Огородник Н. З.,
Бальковський В. В.,
Павкович С. Я.
Технології заготівлі і
використання кормів:
методичні
рекомендації до
виконання
практичних робіт для
студентів заочної
форми навчання.
Львів, 2018. 42 с.
5. Павкович С. Я.,
Огородник Н. З.,
Бальковський В. В,
Іванків М. Я. Техніка
та технології в АПК:
методичні
рекомендації до
виконання
практичних робіт
студентами. Львів,
2019. 44 с.
30.15):
1. Огородник Н. З.
Вплив препарату
«Вітармін» на вміст
вітамінів А та Е і
продуктивність
поросят при
відлученні.
Свинарство. Міжвід.
темат. наук. зб.
Інституту свинарства і
АПВ НААН. Полтава,
2015. Вип. 67. С. 190–
193.
2. Огородник Н. З.,
Шамлян О. В. Вплив
препарату «Ковісцин»
на концентрацію
мінеральних
елементів у крові
поросят в умовах
відлучення. Актуальні
проблеми
ветеринарної
біотехнології та
інфекційної патології
тварин: щорічн. наук.практ. конф. молод.
вч., 24 черв. 2015 р.:
зб. матеріалів конф.
Київ, 2015. С. 51–53.
3. Огородник Н. З.
Стан системи оксиду

нітрогену у
лімфоцитах крові
поросят в умовах
відлучення від
свиноматок та за дії
препарату
«Ковісцин». Біологія
тварин. 2015. Т. 17, №
3. С. 191.
4. Огородник Н. З.
Показники обміну
протеїну в крові
поросят за умов
відлучення від
свиноматок та за дії
препарату «Вітармін».
Біологія тварин. 2016.
Т. 18, № 3. С. 170.
5. Матюха І. О., Брода
Н. А., Мудрак Д. І.,
Огородник Н. З.
Антиоксидантний та
біохімічний профіль
крові тільних корів та
отриманих від них
телят при застосуванні
препарату «Оліговіт».
Сучасні проблеми
біології, екології та
хімії: V міжнар. наук.практ. конф. присв.
30-річчю біол. фак.
ЗНУ. 26–28 квіт. 2017
р.: зб. мат. конф.
Хортиця, 2017. С. 164–
166.
6. Босаневич Л.,
Огородник Н. Вплив
пробіотичної та
синбіотичної добавок
на показники
гуморальної ланки
неспецифічної
резистентності
перепелів. Біологія
тварин. 2018. Т 20, №
4. С. 89.
30.16):
Членство у
біохімічному
товаристві.
2017 р. секретар
координаційнометодичної ради з
ПНД НААН № 28
«Створення і
використання нано-і
біотехнологічних
матеріалів та засобів у
тваринництві»
(«Нано- і біотехнології
у тваринництві»).
2008-2017 рр.
секретар комісії з
біоетичної експертизи
дисертаційних робіт
здобувачів наукових
ступенів із біологічних
та ветеринарних наук,
зі спеціальності
03.00.04 - «біохімія».
30.17):
Досвід роботи за
спеціальністю біохімія
близько 21 р.
30.18):
Керівництво
науковою групою
щодо надання
ветеринарному
лікувально-

діагностичному
кабінету при Інституті
біології тварин НААН
наукових
консультацій з
діагностики
дерматомікозів у
домашніх тварин.
8777

Кузьмінськи
й Роман
Данилович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1986,
спеціальність:
1509
Механізація
сільського
господарства,
Диплом
доктора наук
ДД 002929,
виданий
17.01.2014,
Диплом
кандидата наук
KH 004604,
виданий
22.10.1993,
Атестат
доцента ДЦ
001834,
виданий
02.11.1999
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Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1986р.,
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
інженер-механік.
Науковий ступінь:
доктор технічних
наук, 2013 р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент за
кафедрою надійності і
ремонту машин, 1999
р.
Підвищення
кваліфікації:
УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого,
посвідчення про
проходження
стажування, «Сучасні
методи прогнозування
та моделювання
надійності техніки»,
30.11.2016 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1; 30.2; 30.3;
30.4; 30.5; 30.8; 30.10;
30.11; 30.13; 30.14;
30.16
30.1):
1. Kuzminskyj R.,
Barabash R., 2018.
Organizational and
technological
compatibility of the
technological processes
of second and third line
maintenance of KhTZ3522 tractors.
”Contemporary
Research Trends in
Agri¬cultural
Engineering”. BIO Web
of Conferences (25-27
september 2017,
Krakow, Poland). V.10.,
2018. (DOI:
https://doi.org/10.1051
/bioconf/20181002015)
1. Kuzminskyi Roman,
Kovalishyn Stefan,
Kovalchyk Yurij,
Sheremeta Roman,
2018. Mathematical
Models of Geometric
Sizes of Cereal Crops’
Seeds as Dependent

Random Variables. Acta
Technologica
Agriculturae. V. 21:
Issue 3. Nitra, Slovaca
Universitas
Agriculturae Nitriae. P.
100 – 104. (DOI:
https://doi.org/10.2478
/ata-2018-0018 )
30.2):
1. Кузьмінський Р.Д.,
Барабаш Р.І.
Підвищення
коефіцієнта
технічного
використання
тракторів ХТЗ
скороченням
тривалості їх
технічного
обслуговування.
Вісник ХНТУСГ ім. П.
Василенка: Проблеми
надійності машин та
засобів механізації
сільськогосподарськог
о виробництва. 2015.
Вип. 163. Харків, 2015.
С.78 – 83.
2. Кузьмінський Р.Д.,
Василькевич В.О.,
Шеремета Р.Б.
Визначення
коефіцієнта тертя
ковзання макухи
насіння льону олійних
сортів по поверхнях
різних металів.
Збірник наукових
статей Луцького нац.
технічного ун-ту:
Сільсько¬господарські
машини. 2015. Вип.
32. Луцьк, 2015. С. 102
– 109.
3. Кузьмінський Р.Д.,
Іванишин В.В.,
Барабаш Р.І., Ткач
О.В. Вплив
збільшення кількості
постів на показники
ефективності
техноло¬гіч¬них
процесів технічного
обслугову¬вання
тракторів ХТЗ-3522.
Збірник наук. праць
Подільського держ.
аграрно-технічного
ун-ту. Технічні науки.
2016. Вип.24. Ч.2.
Кам’янецьПодільський, 2016. С.
175 – 184.
4. Кузьмінський Р.,
Стукалець І. Вибір
продуктивності
технологічних
дільниць ремонту з
урахуванням
закономірностей
формування вхідних
потоків замовлень і
дотримання
гарантійної
тривалості ремонту.
Вісник Львівського
нац. аграрного
університету :
агро¬інженерні
дослідження. 2015. №

19. Львів, 2015. С. 21 –
32.
5. Кузьмінський Р.,
Стукалець І.
Організаційновиробнича сумісність
процесів ремонту
різних об’єктів у
спільному потоці.
Вісник Львівського
нац. аграрного ун-ту:
агроінженерні
дослідження. 2014. №
18. Львів, 2014. С. 231
– 238.
30.3):
1. Кузьмінський Р.Д.,
Шарибура А.О.
Технічний сервіс:
Ремонт
електрообладнання
тракторів і
автомобілів: навч.
посібн. – Львів:
Сполом, 2017. 376 с.
2. Кузьмінський Р.Д.
Основи роботи в
середовищі ескізу
САПР Autodesk
Inventor. Створення
базових і
змодельованих
елементів моделей
деталей екструзією та
обертанням
замкнутих контурів :
Методичний посібник
з дисципліни САПР /
Р.Д. Кузьмінський,
А.О. Шарибура. Львів :
ЛНАУ, 2017. 136 с.
3. Кузьмінський Р.Д.
Створення та
редагування базових і
змодельованих
елементів моделей
деталей зсувом
замкнутих контурів і
за ескізами перерізів у
середовищі ескізу
САПР Autodesk
Inventor : Методичний
посібник з
дисципліни САПР /
Р.Д. Кузьмінський,
А.О. Шарибура. Львів
: ЛНАУ, 2017. 138 с.
30.4):
Науовий керівник
аспіранта Стукальця
Ігора Геннадійовича,
який захистив
дисертацію
«Сумісність ремонту
головок блоків
циліндрів двигунів
ЯМЗ у єдиному
виробничому процесі»
за спеціальністю
05.05.11 у 2016 р.
30.5):
Відповідальний
виконавець
міжнародного
польсько-українського
науково-дослідного
проекту "Теоретичне,
комп’ютерне та
натурне дослідження
двовісної
мікроконтролерної

слідкуючої за Сонцем
фотоелектричної
системи з плоскими
концентраторами"
(договір № М/1352018)
30.8):
1. Головний редактор
редакційної колегії
наукового видання
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету
«Агроінженерні
дослідження»
http://agroengineering.
online/index.php/agror
esearch/about/editorial
Team
2. Співвиконавець в
міжнародному
польськоукраїнському науководослідному проекті
"Теоретичне,
комп’ютерне та
натурне дослідження
двовісної
мікроконтролерної
слідкуючої за Сонцем
фотоелектричної
системи з плоскими
концентраторами"
(Договір № М/1352018). –
відповідальний
виконавець.
3. Відповідальний
виконавець науководослідної теми
«Розробка проектнокерованих
інноваційних систем,
ресурсоощадних
технологійі
технічнихзасобівв
агропромисловому
виробництві та його
енергозабезпеченні».
(ДР №0111U001251,
2012-2016 р.; ДР
№0116U003179, 20172021) факультету
механіки та
енергетики
Львівського
національного
аграрного
університету.
30.10):
Завідувач кафедри
експлуатації та
технічного сервісу
машин імені
професора О.Д.
Семковича (наказ
№311-К від 01.06.2018
року)
30.11):
Голова
спеціалізованої ради К
36.814.03 зі захисту
кандидатських
дисертацій за
спеціальністю 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва у
Львівському ЛНАУ

(наказ МОНУ за
№1413 від
24.10.2017р.).
30.12):
1. Малогабаритна
молоткова дробарка
комбінованої дії: пат.
113310 Україна, МПК
В02С 13/04 (2006.01).
№ и 2016 07011 ;
заявл. 29.06.2016;
опубл. 25.01.17, Бюл.
№ 2. 4 с.
2. Малогабаритна
молоткова дробарка
комбінованої дії : пат.
121453 Україна, МПК
В02С 13/04 (2006.01).
№ и 2017 05035 ;
заявл. 24.05.2017;
опубл. 11.12.17, Бюл.
№ 23. 7 с.
3.
Пневмо¬електричний
електронно керований
сепаратор насіння
Пат. 125405 Україна,
МПК В07B 7/086,
В03C 3/08. заявл.
29.11.2017; опубл.
10.05.18, Бюл. № 9.
4.
Пневмо¬електричний
автоматизований
сепаратор насіння.
Пат. 125406 Україна,
МПК В07B 7/086,
В03C 3/08; заявл.
29.11.2017; опубл.
10.05.18, Бюл. № 9.
30.13):
1. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни
«Технічний сервіс в
АПК» для студентів
освітнього ступеня
«Бакалавр» напряму
підготовки 6.100102
«Процеси, машини та
обладнання
агропромислового
виробництва» (у
співав. І.В. Дмитріва,
П.В. Шолудька, Я.Й.
Панюри, І.Ф.
Рипняка) 2016. 93 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни
«Технічний сервіс в
АПК» для студентів
напряму підготовки
6.100102 «Процеси,
машини та
обладнання
агропромис¬лового
виробництва» денної
форми навчання / (у
співав. І.В. Дмитріва,
П.В. Шолудька, В.І.
Залужного, А.О.
Шарибури, Я.Й.
Панюри, В.Я. Гурана,
І.Ф. Рипняка, Е.В.
Іжевського, Ю.М.
Чеснока 2016. 109 с.

3. Методичні
рекомендації до
вико¬нання циклу
лабораторних робіт з
дисципліни
«Технічний сервіс в
АПК». «Розрахунок
потреби в
нафтопродуктах
сільськогосподарських
підприємств» для
студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія» ОС
«Бакалавр» (у співав.
І.В. Дмитріва, Р.В.
Городняка). 2016. 51 с.
4. Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Надійність машин і
систем» «Фізичні
основи надійності»
для студентів напряму
підготовки 208 –
Агроінженерія ОС
“Магістр” (у співав.
Барабаш Р.І., Рис В.І.,
Кудринецька Н.В.
2018. – 73 с.
30.14):
Керівництво
студентом
Витвицьким
Святославом
Олеговичем, який став
призером
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт із
спеціальності
«Автомобільний
транспорт», (диплом
ІІ-го ступеня)
Харківський
національний
автомобільнодорожній університет,
2018 рік
30.16):
Член профспілки
ЛНАУ
39625

Барабаш
Руслан
Іванович

Старший
викладач
закладу
вищої
освіти,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2000,
спеціальність:
091902
Механізація
сільського
господарства
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Технічний
сервіс в АПК

Освіта: Львівський
національний
аграрний університет,
2000 р. Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік»;
Львівський
національний
аграрний університет,
1999 р. Спеціальність:
«Економіка».
Кваліфікація:
«Організатор –
економіст».
Підвищення
кваліфікації:
1. Львівський
національний
аграрний університет.
Свідоцтво про
підвищенння
кваліфікації

(стажування), серія
ПК,
№00493735/00004520 від 01.07.2020р.
«Використання
платформи Zoom для
дистанційного
навчання та роботи.
2. Користування
платформою Moodle
та методика ведення
заняття в
дистанційному
режимі. Wix Institute
компанії WIX Filters
(м. Gostyń, республіка
Польща). Сертифікат
№ UK2010WА97,
«Фільтруючі елементи
машин», 13.10.2020 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.6,
30.12, 30.13, 30.14
30.1):
Kuzminskyj R.,
Barabash R., 2018.
Organizational and
technological
compatibility of the
technological processes
of second and third line
maintenance of KhTZ3522 tractors.
”Contemporary
Research Trends in
Agricultural
Engineering”. BIO Web
of Conferences (25-27
september 2017,
Krakow, Poland). V.10.,
2018. (DOI:
https://doi.org/10.1051
/bioconf/20181002015)
(Web of Science)
30.2):
1. Барабаш Р. Вплив
збільшення кількості
постів на показники
ефективності
технологічних
процесів технічного
обслуговування
тракторів ХТЗ–150К–
09 //
Сільськогосподарські
машини: Зб. наук. ст.
Вип. 32. Луцьк: РВВ
Луцького НТУ, 2015.
С. 18–26.
2. Кузьмінський Р.
Параметри та
показники
ефективності процесів
технічного
обслуговування
тракторів ХТЗ–17221
// Р. Барабаш //
Збірник публікацій
Науково–
інформаційного
центру «Знання». Д.:
науковоінформаційний центр
«Знання», 2015. С. 60

– 65.
3. Кузьминський Р.
Результаты
Моделирования
технологических
процессов
технического
обслуживания
тракторов ХТЗ–3522 /
Р. Барабаш //
Научная дискуссия:
вопросы технических
наук. №4 (25):
Сборник статей по
материалам XXXΙΙΙ
международной
заочной научно–
практической
конференции. М.,
Изд.
«Международный
центр науки и
образования», 2015. С.
97 – 107.
4. Кузьмінський Р.Д.
Підвищення
коефіцієнта
технічного
використання
тракторів ХТЗ
скороченням
тривалості їх
технічного
обслуговування / Р.
Барабаш // Вісник
Харківського нац.
технічного ун-ту с.г.
ім. П. Василенка:
Проблеми надійності
машин та засобів
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва.
Харків, 2015. № 163.
С. 78 – 83.
5. Кузьмінський Р.Д.
Вплив збільшення
кількості постів на
показники
ефективності
технологічних
процесів технічного
обслуговування
тракторів ХТЗ-3522 /
Р. Кузьмінський, В.
Іванишин, Р.
Барабаш, О. Ткач //
Зб. наук. пр.
Подільського держ.
аграрно-технічного
ун-ту: Технічні науки.
2016. № 24. Т. 2.
Кам’янець Подільський, 2016. С.
175 – 184.
6. Roman Kuzminskyj,
Lubomyr Krajnyk,
Ruslan Barabash,
Stanisław Sosnowski.
Organizational and
technological
compatibility of the
technological processes
of all different types of
maintenance of KhTZ3522 tractors in the
joint technological flow
«Econtechmod». an
international quarterly
journal on economics in
technology, new

technologies and
modelling processes.
2017. Vol. 6. No. 3, 516.
7. Roman Kuzminskyj,
Stepan Miahkota,
Ruslan Barabash.
Organizational and
technological
compatibility of the
technological processes
of three different types
of third line
maintenance of KhTZ3522 tractors in the
joint technological flow.
ТЕKA. COMMISSION
OF MOTORIZATION
AND ENERGETICS IN
AGRICULTURE. 2017,
Vol. 17, No. 2, P. 5-18.
30.6):
Заняття польською
мовою із дисципліни
«Технічний сервіс в
АПК», 50 год, 20172018н.р.
30.12):
1. Комбінований
гайковий ключ
Патент на винахід.
Український інститут
промислової
власності. № 27528/1,
2006р. В. Гайдучок, Р.
Барабаш, В. Галушка.
30.13):
1. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни
«Проектування
технологічних
процесів технічного
сервісу» для студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія» ОС
«Магістр». (у співавт.
Р.Д. Кузьмінський).
2019. 52 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання курсової
роботи із дисципліни
«Проектування
технологічних
процесів технічного
сервісу» для студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія» ОС
«Магістр». (у співавт.
Р.Д. Кузьмінський).
2018. 36 c.
3. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни
«Надійність машин і
систем» для студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія» ОС
«Магістр». (у співавт.
Р.Д. Кузьмінський).
2018. 33с.
30.14):
1. Керівництво
студентом Оробець
Григорієм
Миколайовичем, який

став призером
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни
«Гідравліка»,
Харківський
авіаційний інститут,
2013р.
2. Керівництво
студентом Оробець
Григорієм
Миколайовичем, який
став призером
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни
«Гідравліка»,
Харківський
авіаційний інститут,
2014р.
3. Член журі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни
«Гідравліка»
Харківський
національний
інститут, 2013р.
4. Член журі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни
«Гідравліка»
Харківський
національний
інститут, 2014р.
5. Керівництво
студентом Оробець
Григорієм
Миколайовичем, який
став учасник 2 туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт з
«Водопостачання та
водовідведення»,
Київський
національний
університет
будівництва та
архітектури, 2014р.
243965

Буртак
Володимир
Володимиро
вич

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
рік закінчення:
2000,
спеціальність:
7.091704
Технологія
бродильних
виробництв і
виноробства,
Диплом
кандидата наук
ДK 011576,
виданий
25.01.2013,
Атестат
доцента AД
004674,
виданий
14.05.2020
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Технології,
машини та
обладнання
первинної
обробки і
зберігання с.-г
продукції

Освіта: Національний
університет
«Львівська
політехніка», 2000р.
Спеціальність:
«Технологія
бродильних
виробництв і
виноробства».
Кваліфікація:
«Інженер-технолог».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук. 2013р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри
сільськогосподарської
техніки, 2020р.
Підвищення
кваліфікації: Szkola

Glowna Gospodarstwa
Wiejskiego w
Warszawie. Certyfirat
30 wrzesien 2019 r.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.12, 30.13,
30.13, 30.14, 30.15.
30.2):
1. Когут М.С., Буртак
В.В. Оцінка
тріщиностійкості
чавунів для
виготовлення деки
розмельного
обладнання. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. 2011. Т.
1, №15. С. 408-415.
2. Шолудько В.П.,
Шолудько Я.В.,
Буртак В.В.
Дослідження процесів
в зоні контакту
металів при
граничному терті.
Вісник ЛНАУ
„Агроінженерні
дослідження” Львів
2010. №14. С. 406-412.
3. Когут М.С., Кохана
Т.М., Буртак В.В.
Вплив зусилля
затиску балкового
зразка, защемленого
біля концентратора на
зародження та ріст
ударно-втомної
тріщини в ньому.
Вісник ЛНАУ
„Агроінженерні
дослідження” Львів
2012. №16. С. 259-265.
4. Буртак В.В., Кохана
Т.М., Гуменюк Р.В.,
Шеремета Р.Б.
Модернізація та
аналіз роботи
дробарок зернових
продуктів. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. 2017.
№21. С. 124-128.
5. Буртак В.В., Когут
М.С. Вибір термічнозміцнених
конструкційних
сталей для
виготовлення
молотків дробарок за
тріщиностійкістю.
Вісник НУ «Львівська
політехніка» :
Оптимізація
виробничих процесів і
технічний контроль у
машинобудуванні і

приладобудуванні.
Львів 2012р. С. 167172.
30.12):
1. Дробарка: пат. 27216
Україна: МПК ВО2С
13/00. № 200705621;
заявл. 22.05.07, Бюл.
№ 17. 6с.
2. Дробарка: пат.
36723 Україна: МПК
ВО2С 13/00. №
200805020; заявл.
18.04.08, Бюл. № 21.
5с.
30.13):
1. Буртак В.В. Рінило
І.Я. Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт із
дисципліни
”Технології та
обладнання
переробних
виробництв”, для
спеціальності 208
«Агроінженерія».
Львів: Львівський
НАУ 2020. 82 с.
2. Буртак В.В.
Методичні
рекомендації для
виконання
самостійних та
контрольних робіт із
дисципліни
”Технології та
обладнання
переробних
виробництв”, для
спеціальності 208
«Агроінженерія».
Львів: Львівський
НАУ 2020. 18 с.
3. Буртак В.В.
Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт із
дисципліни
”Технологія
виробництва,
переробки та
зберігання с.г.
продукції”, для
спеціальності 133
«Галузеве
машинобудування».
Львів: Львівський
НАУ 2020. 36 с.
4. Левко С.І., Буртак
В.В. Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни ”Машини
і обладнання
переробної галузі” для
студентів
спеціальності 133
«Галузеве
машинобудування»
ОС «Бакалавр» Львів:
Львівський НАУ 2020.
24 с.
30.14):
5. Керівництвом
студентом
Поздняковим О.К.,
який отримав диплом

ІІ ступеня за перемогу
у ІІ-му етапі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності
"Обладнання
переробних і харчових
виробництв" 16-17
травня 2019р.
(Таврійський
державний
агротехнологічний
університет імені
Дмитра Моторного).
6. Керівництвом
студентом Плюваком
Д.В., який отримав
диплом ІІ ступеня за
перемогу в конкурсі
магістерських робіт
науково-педагогічного
спрямування зі
спеціальності
"Обладнання
переробних і харчових
виробництв" 17 травня
2019р. (Таврійський
державний
агротехнологічний
університет імені
Дмитра Моторного).
7. Керівництвом
студентом
Кульматицьким В.,
якийотримав диплом
ІІ ступеня у ІІ етапі
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт.
(Чернігівський
національний
технічний
університет).
30.15):
1. B. Diveyev, H.
Cherchyk, O. Horbay, I.
Kernytskyy, V. Burtak.
DVA for the MEMS
Devires // Materials
15th International
Conference
“Perspective
technologies and
methods in mems
design” (Polyana
(Zakarpattya)), 22 – 26
May 2019). PolyanaSvalyava (Zakarpattya).
Ukraine. 2019. P. 5255. (Scopus).
2. Керницький І.С.,
Гуменюк Р.В.,
Шолудько Я.В.,
Буртак В.В.,
Березовецький С.А.
Оцінка міцності
склеєних
композитних з’єднань
із термонапру-женою
арматурою //
Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції «Сучасне
матеріалознавство:
ідеї, рішення,
результати» Харків,
ХНАДУ, 2627.09.2019р.
3. Шолудько Я.В.,

44291

Куза Анжела В.о.
Михайлівна доцента,
Основне
місце
роботи

Будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Український
поліграфічний
інститут ім.
Івана
Федорова, рік
закінчення:
1990,
спеціальність:
, Диплом
кандидата наук
ДK 041835,
виданий
27.04.2017
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Українська
мова

Шолудько В.П., Янків
В.В. Буртак В.В. /
Види контролю та
оцінки знань
студентів //
Матеріали
Всеукраїнської
науково-метод. конф.
«Проблеми
підготовки фахівціваграріїв в навчальних
закладах вищої та
професійної освіти» /
Кам’янецьПодільський: ПДАТУ–
2012. С.312-317.
4. Шолудько Я.В.,
Шолудько В.П., Янків
В.В. Буртак В.В. /
Види контролю та
оцінки знань
студентів //
Матеріали
Всеукраїнської
науково-метод. конф.
«Проблеми
підготовки фахівціваграріїв в навчальних
закладах вищої та
професійної освіти» /
Кам’янецьПодільський: ПДАТУ–
2012. С.312-317.
5. Буртак В. Шляхи
модернізації роторних
дробарок / В. Буртак,
П. Коруняк //
Інженерія
агропромислового
виробництва: Вчені
факультету механіки
та енергетики –
виробництву. 2008.
Вип. ІІ. С. 62-63.
Освіта: Український
поліграфічний
інститут ім. І.
Федорова, 1983 р.
Спеціальність:
«Редагування наукової, технічної і
інформаційної
літератури».
Кваліфікація:
«Редактор наукової,
технічної і
інформаційної
літерату-ри».
Науковий ступінь:
кандидат
філологічних наук,
2016 р. Наукова
спеціальність:
10.02.01 – українська
мова.
Підвищення
кваліфікації у:
1. Українській академії
друкарства, за
напрямом «Українська мова за
професійним
спрямуванням»
(довідка №64-04/567
від 19.06.2015 р.).
2. Навчальнонауковому інституті
заочної та
післядиплом-ної
освіти ЛНАУ,
01.06.2020-

26.06.2020, тема
«Викорис-тання
платформи Zoom для
дистанційного
навчання і робо-ти,
користування
платформою Moodle”
(свідоцтво серія ПК
№00493735/000187 20).
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п. 30
Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності: пп.
30.2, 30.3, 30.14, 30.15.
30.2):
1. Куза А. Релігійна
фразеологія
проповідей
Святослава Шевчука.
Проблеми
гуманітарних наук :
зб. наук. праць
Дрогобицького держ.
пед. ун-ту імені І.
Франка. Дрого-бич :
Видавн. відділ ДДПУ
імені І. Франка, 2014.
Вип. 34. Філологія. С.
87–98.
2. Куза А. Із
спостережень над
особливостями
викорис-тання
релігійної фразеології
у творчості Євгена
Сверстю-ка. ТЕКА
Komisji polskoukraińskich związków
kulturowych. Lublin,
2015. T. X. S. 89–97
(Numer ISSN 17332249).
3. Куза А. Роль
перекладеної
богословської
літератури у
формуванні
посттоталітарної
свідомості. Поліграфія
і ви-давнича справа :
наук.-техн. зб. Львів :
Укр. акад. друкарства, 2017. Вип. № 2
(74). С. 174-182
(INDEX
COPERNICUS).
4. Куза А. Типологія
релігійних
фразеологічних
одиниць : генетичні та
структурносемантичні групи.
Проблеми
гуманітарних наук :
збірник наукових
праць Дрогобицько-го
державного
педагогічного
університету ім. І.
Франка. Серія
"Філологія" Дрогобич
: Редакційновидавничий від-діл
ДДПУ імені Івана
Франка, 2017. Випуск
сороковий. С. 54-66.

(INDEX
COPERNICUS).
5. Куза А.
Ідеографічна
диференціація
української релі-гійної
фразеології.
Проблеми
гуманітарних наук :
збірник наукових
праць Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені І.
Франка. Серія
"Філологія" Дрогобич
: Редакційновидавничий відділ
ДДПУ ім. І. Франка,
2018. Випуск сорок
другий. С. 59-73.
(INDEX
COPERNICUS).
30.3):
Горда О. М., Дерпак О.
В., Куза А. М.
Українська мова за
професійним
спрямуванням: ділова
та наукова комунікація : навч. посібник.
Львів : ЛНАУ, 2017.
138 с.
30.14):
1. Наукове
керівництво
студенткою
економічного факультету Столяр
Роксаною, яка
зайняла ІІ місце на
облас-ному етапі VІІІ
Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та
студентської молоді
імені Тараса Шевченка серед студентів
негуманітарних ВНЗ
ІІІ-IV ступе-нів (2017
р.).
2. Наукове
керівництво
студенткою
економічного факультету Столяр
Роксаною, яку
нагороджено
Дипломом ІІІ ступеня
як переможця ІІ
(обласного) етапу ІХ
Міжнарод-ного
мовно-літературного
конкурсу учнівської та
студе-нтської молоді
ім.. Т. Шевченка (2018
р.).
3. Наукове
керівництво
студенткою І курсу
землевпоря-дного
факультету Вовк
Ольгою, яку
нагороджено Дипломом ІІІ ступеня
серед переможців
Національного конкурсу творчих робіт
(есе) «Європейські
цінності» до Дня
Соборності України

(2019 р.).
4. Наукове
керівництво
студенткою
землевпорядного
факультету Вовк
Ольгою, яка здобула
Грамоту за перемо-гу
в першому турі ІІ
етапу Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
навчальної
дисципліни
«Українська мова за
професійним
спрямуванням» в
номінації «Ерудитлексикознавець (2019
р.).
30.15):
1. Куза А. М., Дерпак
О. В., Юрчук О. Ф.,
Баран І. В., Ка-чмар О.
В. Інноваційні методи
навчання
українознавчих
дисциплін у
Львівському
національному
аграрному університеті. Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Гуманітарні
дослідження в
аграрній сфері:
філософський,
історичний та
мовознавчий аспекти»
ХІХ Міжнародного
науково-практичного
форуму «Теорія і
практика розвитку
агропромислового
комплексу та сільських територій» 19-21
вересня 2018 р. Львів,
2018. С.192-197.
2. Українська аграрна
наука та освіта Східної
Галичини у другій
половині ХІХ –
першій половині ХХ
ст. : довід-ник / укл. :
В. В. Снітинський, А.
Д. Копитко, Л. А.
Пинда, М. В. Павлюх,
А. М. Куза; за заг. ред.
В. В. Снітинського.
Львів, 2018. 224 с.
3. Куза А. Релігійна
фраземіка в інтернетпросторі як чинник
формування
світогляду сучасників.
Національна ідея :
гуманітарно-освітня
концепція
Митрополита Анд-рея
Шептицького. ІV
Наук.-практ. конф.
(Львів, 3 листо-пада
2015 р.). : зб. праць.
Львів : Укр. акад.
друкарства, 2015. С.
96–106.
4. Куза А. М., Дерпак
О. В., Горда О. М.
Крупич О. М.

Формування
професійної
комунікативної
компетенції майбутніх
фахівців аграрної
сфери на заняттях з
українсь-кої мови за
професійним
спрямуванням. Вісник
гуманіта-рних наук
Львів. нац. аграрного
ун-ту. Львів, 2011. №
3–4. С.429-440.
5. Куза А. М. Зауваги
до культури
навчального видання:
використання
релігійної
фразеології.
Поліграфія і видавнича справа : наук.техн. зб. Львів : Укр.
акад. друкарст-ва,
2011. Вип. №4 (56). С.
32–38.
243965

Буртак
Володимир
Володимиро
вич

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
рік закінчення:
2000,
спеціальність:
7.091704
Технологія
бродильних
виробництв і
виноробства,
Диплом
кандидата наук
ДK 011576,
виданий
25.01.2013,
Атестат
доцента AД
004674,
виданий
14.05.2020
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Технології та
обладнання
переробки с.-г.
продукції

Освіта: Національний
університет
«Львівська
політехніка», 2000р.
Спеціальність:
«Технологія
бродильних
виробництв і
виноробства».
Кваліфікація:
«Інженер-технолог».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук. 2013р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри
сільськогосподарської
техніки, 2020р.
Підвищення
кваліфікації: Szkola
Glowna Gospodarstwa
Wiejskiego w
Warszawie. Certyfirat
30 wrzesien 2019 r.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.12, 30.13,
30.13, 30.14, 30.15.
30.2):
1. Когут М.С., Буртак
В.В. Оцінка
тріщиностійкості
чавунів для
виготовлення деки
розмельного
обладнання. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. 2011. Т.
1, №15. С. 408-415.
2. Шолудько В.П.,

Шолудько Я.В.,
Буртак В.В.
Дослідження процесів
в зоні контакту
металів при
граничному терті.
Вісник ЛНАУ
„Агроінженерні
дослідження” Львів
2010. №14. С. 406-412.
3. Когут М.С., Кохана
Т.М., Буртак В.В.
Вплив зусилля
затиску балкового
зразка, защемленого
біля концентратора на
зародження та ріст
ударно-втомної
тріщини в ньому.
Вісник ЛНАУ
„Агроінженерні
дослідження” Львів
2012. №16. С. 259-265.
4. Буртак В.В., Кохана
Т.М., Гуменюк Р.В.,
Шеремета Р.Б.
Модернізація та
аналіз роботи
дробарок зернових
продуктів. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. 2017.
№21. С. 124-128.
5. Буртак В.В., Когут
М.С. Вибір термічнозміцнених
конструкційних
сталей для
виготовлення
молотків дробарок за
тріщиностійкістю.
Вісник НУ «Львівська
політехніка» :
Оптимізація
виробничих процесів і
технічний контроль у
машинобудуванні і
приладобудуванні.
Львів 2012р. С. 167172.
30.12):
1. Дробарка: пат. 27216
Україна: МПК ВО2С
13/00. № 200705621;
заявл. 22.05.07, Бюл.
№ 17. 6с.
2. Дробарка: пат.
36723 Україна: МПК
ВО2С 13/00. №
200805020; заявл.
18.04.08, Бюл. № 21.
5с.
30.13):
1. Буртак В.В. Рінило
І.Я. Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт із
дисципліни
”Технології та
обладнання
переробних
виробництв”, для
спеціальності 208
«Агроінженерія».
Львів: Львівський
НАУ 2020. 82 с.

2. Буртак В.В.
Методичні
рекомендації для
виконання
самостійних та
контрольних робіт із
дисципліни
”Технології та
обладнання
переробних
виробництв”, для
спеціальності 208
«Агроінженерія».
Львів: Львівський
НАУ 2020. 18 с.
3. Буртак В.В.
Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт із
дисципліни
”Технологія
виробництва,
переробки та
зберігання с.г.
продукції”, для
спеціальності 133
«Галузеве
машинобудування».
Львів: Львівський
НАУ 2020. 36 с.
4. Левко С.І., Буртак
В.В. Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни ”Машини
і обладнання
переробної галузі” для
студентів
спеціальності 133
«Галузеве
машинобудування»
ОС «Бакалавр» Львів:
Львівський НАУ 2020.
24 с.
30.14):
5. Керівництвом
студентом
Поздняковим О.К.,
який отримав диплом
ІІ ступеня за перемогу
у ІІ-му етапі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності
"Обладнання
переробних і харчових
виробництв" 16-17
травня 2019р.
(Таврійський
державний
агротехнологічний
університет імені
Дмитра Моторного).
6. Керівництвом
студентом Плюваком
Д.В., який отримав
диплом ІІ ступеня за
перемогу в конкурсі
магістерських робіт
науково-педагогічного
спрямування зі
спеціальності
"Обладнання
переробних і харчових
виробництв" 17 травня
2019р. (Таврійський
державний
агротехнологічний

університет імені
Дмитра Моторного).
7. Керівництвом
студентом
Кульматицьким В.,
якийотримав диплом
ІІ ступеня у ІІ етапі
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт.
(Чернігівський
національний
технічний
університет).
30.15):
1. B. Diveyev, H.
Cherchyk, O. Horbay, I.
Kernytskyy, V. Burtak.
DVA for the MEMS
Devires // Materials
15th International
Conference
“Perspective
technologies and
methods in mems
design” (Polyana
(Zakarpattya)), 22 – 26
May 2019). PolyanaSvalyava (Zakarpattya).
Ukraine. 2019. P. 5255. (Scopus).
2. Керницький І.С.,
Гуменюк Р.В.,
Шолудько Я.В.,
Буртак В.В.,
Березовецький С.А.
Оцінка міцності
склеєних
композитних з’єднань
із термонапру-женою
арматурою //
Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції «Сучасне
матеріалознавство:
ідеї, рішення,
результати» Харків,
ХНАДУ, 2627.09.2019р.
3. Шолудько Я.В.,
Шолудько В.П., Янків
В.В. Буртак В.В. /
Види контролю та
оцінки знань
студентів //
Матеріали
Всеукраїнської
науково-метод. конф.
«Проблеми
підготовки фахівціваграріїв в навчальних
закладах вищої та
професійної освіти» /
Кам’янецьПодільський: ПДАТУ–
2012. С.312-317.
4. Шолудько Я.В.,
Шолудько В.П., Янків
В.В. Буртак В.В. /
Види контролю та
оцінки знань
студентів //
Матеріали
Всеукраїнської
науково-метод. конф.
«Проблеми
підготовки фахівціваграріїв в навчальних
закладах вищої та
професійної освіти» /

Кам’янецьПодільський: ПДАТУ–
2012. С.312-317.
5. Буртак В. Шляхи
модернізації роторних
дробарок / В. Буртак,
П. Коруняк //
Інженерія
агропромислового
виробництва: Вчені
факультету механіки
та енергетики –
виробництву. 2008.
Вип. ІІ. С. 62-63.
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1993,
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Машини,
обладнання та
їх
використання
в тваринництві

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1993р..
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук. 2006р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри
автоматизації
тваринництва, якості
та стандартизації,
2011р.
Підвищення
кваліфікації:
Національний
університет
"Львівська
політехніка". Довідка
№ 354 від 25.12.2015
р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.8,
30.10, 30.12, 30.13,
30.14, 30.15, 30.17.
30.2):
1.Vasyl B. Experimental
investigations of
operating devices of an
individual meter of
mixed fodder. TEKA А
Quarterly Journal of
Agrfood Indstry.
2019,Vol. 19, No. 2536.
2. Банга В.І.
Економічна
ефективність роздачі
комбікормів
автоматизованим
індивідуальним
роздавачемдозатором. Науковий
журнал Технічний
сервіс
агропромислового,
лісового та
транспортного
комплексів. Харків:

ННІ ТС, ХНТУСГ ім.
П. Василенка. 2019.
№15. С. 86-96.
3. Банга В. І., Крупич
О.М. Методика
експериментальних
досліджень
вимірювача маси
комбікорму в бункері
дозатора. Збірник
наукових праць.
Перспективні
технології та прилади.
Луцьк. 2019. № 14. С
31-38.
4. Дмитрів В.Т., Банга
В.І. Вимірювач
масового потоку
дисперсних
матеріалів. Науковий
журнал Технічний
сервіс
агропромислового,
лісового та
транспортного
комплексів. Харків:
ННІ ТС, ХНТУСГ ім.
П. Василенка. 2018.
№11. С. 199-207.
5. Банга В.І., Банга
Ю.В. Методика
експериментальних
досліджень дискового
дозатора сипких
кормів. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. №20.
2016. С.93-100.
30.3):
1. Метод вимірювання
маси потоку сипких
матеріалів. Науковотехнічні та
енергетичні засади
агропромислового
виробництва [В.І.
Банга, В.Т. Дмитрів ]
// Колективна
монографія / за ред.
В.В. Снітинського,
В.М. Боярчука і ін. (7
осіб). Львів. 2012. С
95-102.
2. Банга В.І., Дмитрів,
В.М. Сиротюк, Р.В.
Городняк
Автоматизований
роздавач-дозатор
комбікормів для
індивідуальної
нормованої годівлі
корів . Монографія.
Львів: Сполом. 2017.
233 с.
3. Проектування
технологій і технічних
засобів для
тваринництва / В.Т.
Дмитрів, В.І. Банга,
С.М. Кондур та ін. //
Навчальний посібник
за редакцією Скорика
О. П., Полупанова
В.М. Х.: ХНТУСГ.
2009. 429 с.
(Навчальний
посібник, гриф

Міністерства освіти і
науки України, лист
№14/18-Г-2706 від
16.12.2008 р.)
4. Мікроконтролери і
мікроконтролерні
системи. / В.Т.
Дмитрів, В.І., В.М.
Ванько, В.І. Банга та
ін. // Лабораторний
практикум. Л:
СПОЛОМ 2017. 176 с.
30.8):
Дмитрів В.Т.
Розроблення
адаптивної кіберфізичної системи
процесу виробництва
молока (0116U004616)
/ Дмитрів, В.І., В.М.
Ванько, В.І. Банга та
ін.// Звіт НДР / ЛНАУ
Львів, 2017. 17 с. (інв.
№ 0718U000729)
(заключний).
30.10):
Заступник завідувача
з профорієнтаційної
роботи та довузівської
підготовки молоді
(розпорядження №1
від 31.08.2018р.).
30.12):
1. Вимірювач крутного
моменту: патент 70691
Україна: МКИ
G01L5/00, G01L5/24.
№ 200312121556;
заявл. 23.12.2003;
опубл. 15.10.2004,
Бюл. №10. 2 с.
2. Вимірювач маси
потоку сипучих
матеріалів: патент
48479 Україна: МКИ
G01F1/76. №
2001096131; заявл.
05.09.2001; опубл.
15.08.2002, Бюл. №8.
3 с.
3.Дозатор сипучих
кормів: патент 40997
Україна: МПК А01К
5/02. № 2000127505;
заявл. 26.12.2000;
опубл. 15.08.2001,
Бюл. №7. 4 с.
4.Дозатор сипучих
кормів: патент 52059
Україна: МПК А01К
5/02. № 2002010755;
заявл. 30.01.2002;
опубл.16.12.2002, Бюл.
№12. 3 с.
5.Електромагнітний
пульсатор доїльного
апарата: патент
Україна: МПК
А01J5/04 № 86414;
опубл. 27.04.2009,
Бюл. №8. 3 с.
6. Електромагнітний
пульсатор попарної
дії: патент Україна:
МПК А01J5/14. №
89416; заявл.
12.02.2008; опубл.
25.01.2010, Бюл. № 2.
4 с.
30.13):
1. Банга В.І.

Робототехніка
виробничих процесів
агропродовольчого
виробництва.
Методичні вказівки до
виконання
практичних робіт для
студентів
спеціальності ОКР
„Спеціаліст”, ОС „
Магістр”
„Агроінженерія”.
Частина перша. Львів
: ЛНАУ, 2016. 33 с.
2. Банга В.І., Лаврик
Ю.М. Робототехніка
виробничих процесів
агропродовольчого
виробництва.
Методичні вказівки до
виконання
самостійної роботи
для студентів
спеціальності ОКР
„Спеціаліст”, ОС „
Магістр”
„Агроінженерія”.
Львів : ЛНАУ, 2016. 15
с.
3. Банга В.І.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Проектування
технологічних
процесів у
тваринництві» для
студентів ОС „
Магістр”
спеціальності 208
„Агроінженерія”.
Львів : ЛНАУ, 2018. 72
с.
4. Банга В.І.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Машини,
обладнання та їх
використання в
тваринництві» (розділ
1)для студентів ОС „
Бакалавр”
спеціальності 208
„Агроінженерія”.
Львів : ЛНАУ, 2018. 37
с.
5. Банга В.І.
Робототехніка.
Методичні
рекомендації до
виконання
практичних робіт для
студентів ОС „
Магістр”
спеціальності 208
„Агроінженерія”.
Львів: ЛНАУ, 2018.
34с.
30.14):
1. Керівництво
студентом Фелівим
Т.Б. який зайняв III
місце у
Всеукраїнському
конкурсі студентських
наукових робіт у

галузі
«Стандартизація,
сертифікація та
метрологічне
забезпечення».
(Луцький НТУ. 2017
р.)
2. Керівництво
студентомКалишем
Д.І., який зайняв III
місце у
Всеукраїнському
конкурсі студентських
наукових робіт у
галузі «Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка» (Луцький
НТУ. 2018 р.)
3. Керівництво
студентами Галугоюа
В.В та Бойком В.І., які
нагороджені
дипломами II ступеня
на Всеукраїнському
конкурсі студентських
наукових робіт у
галузі «Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка» (Луцький
НТУ. 2020 р.).
30.15):
1. Банга В.І., Дмитрів
В.Т. Сиротюк
В.М.,Жінчин Я.С.
Вимірювач крутного
моменту приводу
обертових елементів.
Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
наукових розробок /
за заг. ред. В. В.
Сні¬тинського, Г. В.
Черевка. Вип. 8. Львів
: Львів. нац. аграр. унт, 2008. С. 171-172.
2. Банга В.І., Дмитрів
В.Т. Сиротюк
В.М.,Жінчин Я.С.
Вимірювач маси
потоку сипких
матеріалів. Вчені
Львівського
націо¬нального
аграрного
уні¬вер¬¬ситету
виробни¬цт¬ву :
ката¬лог наукових
розробок / за заг. ред.
В. В. Сні¬тинського, Г.
В. Черевка. Вип. 8.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2008. С.
165-166.
3. Банга В.І., Дмитрів
В.Т. Мобільний
індиві¬дуальний
роздавач-дозатор
комбікормів з
мікропроцесорним
керуванням. Вчені
Львівського
націо¬нального
аграрного
універ¬ситету
виробництву:
ката¬лог іноваційних

розробок ЛНАУ / За
заг. ред. В.В.
Снітинського, В.І.
Лопушняка. Вип. 11.
Львів: ЛНАУ. 2011. С.
17.
4. Банга В.І.
Результати
експериментальних
дослідженнь витрат
потужності на процес
дозування сипких
кормів. Вчені
Львівського
національного
аграрного університету виробництву:
каталог іноваційних
розробок ЛНАУ / За
заг. ред. В.В.
Снітинського, В.І.
Лопушняка. Вип. 11.
Львів: ЛНАУ. 2011. С.
19.
5. Банга В.І.
Вимірювач маси
сипких матеріалів в
бункері дозатора.
Вчені Львівського
НАУ виробництву:
каталог іноваційних
розробок ЛНАУ / За
заг. ред. В.В.
Снітинського, І.Б.
Яціва Вип. 19. Львів:
ЛНАУ. 2019. С. 59.
141844

Банга
Василь
Іванович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1993,
спеціальність:
Механізація
сільського
господарства,
Диплом
кандидата наук
ДK 039114,
виданий
10.03.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
027767,
виданий
14.04.2011

19

Автоматизація
виробництва
продукції
тваринництва

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1993р..
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук. 2006р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри
автоматизації
тваринництва, якості
та стандартизації,
2011р.
Підвищення
кваліфікації:
Національний
університет
"Львівська
політехніка". Довідка
№ 354 від 25.12.2015
р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.8,
30.10, 30.12, 30.13,
30.14, 30.15, 30.17.
30.2):
1.Vasyl B. Experimental

investigations of
operating devices of an
individual meter of
mixed fodder. TEKA А
Quarterly Journal of
Agrfood Indstry.
2019,Vol. 19, No. 2536.
2. Банга В.І.
Економічна
ефективність роздачі
комбікормів
автоматизованим
індивідуальним
роздавачемдозатором. Науковий
журнал Технічний
сервіс
агропромислового,
лісового та
транспортного
комплексів. Харків:
ННІ ТС, ХНТУСГ ім.
П. Василенка. 2019.
№15. С. 86-96.
3. Банга В. І., Крупич
О.М. Методика
експериментальних
досліджень
вимірювача маси
комбікорму в бункері
дозатора. Збірник
наукових праць.
Перспективні
технології та прилади.
Луцьк. 2019. № 14. С
31-38.
4. Дмитрів В.Т., Банга
В.І. Вимірювач
масового потоку
дисперсних
матеріалів. Науковий
журнал Технічний
сервіс
агропромислового,
лісового та
транспортного
комплексів. Харків:
ННІ ТС, ХНТУСГ ім.
П. Василенка. 2018.
№11. С. 199-207.
5. Банга В.І., Банга
Ю.В. Методика
експериментальних
досліджень дискового
дозатора сипких
кормів. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. №20.
2016. С.93-100.
30.3):
1. Метод вимірювання
маси потоку сипких
матеріалів. Науковотехнічні та
енергетичні засади
агропромислового
виробництва [В.І.
Банга, В.Т. Дмитрів ]
// Колективна
монографія / за ред.
В.В. Снітинського,
В.М. Боярчука і ін. (7
осіб). Львів. 2012. С
95-102.
2. Банга В.І., Дмитрів,
В.М. Сиротюк, Р.В.

Городняк
Автоматизований
роздавач-дозатор
комбікормів для
індивідуальної
нормованої годівлі
корів . Монографія.
Львів: Сполом. 2017.
233 с.
3. Проектування
технологій і технічних
засобів для
тваринництва / В.Т.
Дмитрів, В.І. Банга,
С.М. Кондур та ін. //
Навчальний посібник
за редакцією Скорика
О. П., Полупанова
В.М. Х.: ХНТУСГ.
2009. 429 с.
(Навчальний
посібник, гриф
Міністерства освіти і
науки України, лист
№14/18-Г-2706 від
16.12.2008 р.)
4. Мікроконтролери і
мікроконтролерні
системи. / В.Т.
Дмитрів, В.І., В.М.
Ванько, В.І. Банга та
ін. // Лабораторний
практикум. Л:
СПОЛОМ 2017. 176 с.
30.8):
Дмитрів В.Т.
Розроблення
адаптивної кіберфізичної системи
процесу виробництва
молока (0116U004616)
/ Дмитрів, В.І., В.М.
Ванько, В.І. Банга та
ін.// Звіт НДР / ЛНАУ
Львів, 2017. 17 с. (інв.
№ 0718U000729)
(заключний).
30.10):
Заступник завідувача
з профорієнтаційної
роботи та довузівської
підготовки молоді
(розпорядження №1
від 31.08.2018р.).
30.12):
1. Вимірювач крутного
моменту: патент 70691
Україна: МКИ
G01L5/00, G01L5/24.
№ 200312121556;
заявл. 23.12.2003;
опубл. 15.10.2004,
Бюл. №10. 2 с.
2. Вимірювач маси
потоку сипучих
матеріалів: патент
48479 Україна: МКИ
G01F1/76. №
2001096131; заявл.
05.09.2001; опубл.
15.08.2002, Бюл. №8.
3 с.
3.Дозатор сипучих
кормів: патент 40997
Україна: МПК А01К
5/02. № 2000127505;
заявл. 26.12.2000;
опубл. 15.08.2001,
Бюл. №7. 4 с.
4.Дозатор сипучих
кормів: патент 52059

Україна: МПК А01К
5/02. № 2002010755;
заявл. 30.01.2002;
опубл.16.12.2002, Бюл.
№12. 3 с.
5.Електромагнітний
пульсатор доїльного
апарата: патент
Україна: МПК
А01J5/04 № 86414;
опубл. 27.04.2009,
Бюл. №8. 3 с.
6. Електромагнітний
пульсатор попарної
дії: патент Україна:
МПК А01J5/14. №
89416; заявл.
12.02.2008; опубл.
25.01.2010, Бюл. № 2.
4 с.
30.13):
1. Банга В.І.
Робототехніка
виробничих процесів
агропродовольчого
виробництва.
Методичні вказівки до
виконання
практичних робіт для
студентів
спеціальності ОКР
„Спеціаліст”, ОС „
Магістр”
„Агроінженерія”.
Частина перша. Львів
: ЛНАУ, 2016. 33 с.
2. Банга В.І., Лаврик
Ю.М. Робототехніка
виробничих процесів
агропродовольчого
виробництва.
Методичні вказівки до
виконання
самостійної роботи
для студентів
спеціальності ОКР
„Спеціаліст”, ОС „
Магістр”
„Агроінженерія”.
Львів : ЛНАУ, 2016. 15
с.
3. Банга В.І.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Проектування
технологічних
процесів у
тваринництві» для
студентів ОС „
Магістр”
спеціальності 208
„Агроінженерія”.
Львів : ЛНАУ, 2018. 72
с.
4. Банга В.І.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Машини,
обладнання та їх
використання в
тваринництві» (розділ
1)для студентів ОС „
Бакалавр”
спеціальності 208
„Агроінженерія”.

Львів : ЛНАУ, 2018. 37
с.
5. Банга В.І.
Робототехніка.
Методичні
рекомендації до
виконання
практичних робіт для
студентів ОС „
Магістр”
спеціальності 208
„Агроінженерія”.
Львів: ЛНАУ, 2018.
34с.
30.14):
1. Керівництво
студентом Фелівим
Т.Б. який зайняв III
місце у
Всеукраїнському
конкурсі студентських
наукових робіт у
галузі
«Стандартизація,
сертифікація та
метрологічне
забезпечення».
(Луцький НТУ. 2017
р.)
2. Керівництво
студентомКалишем
Д.І., який зайняв III
місце у
Всеукраїнському
конкурсі студентських
наукових робіт у
галузі «Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка» (Луцький
НТУ. 2018 р.)
3. Керівництво
студентами Галугоюа
В.В та Бойком В.І., які
нагороджені
дипломами II ступеня
на Всеукраїнському
конкурсі студентських
наукових робіт у
галузі «Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка» (Луцький
НТУ. 2020 р.).
30.15):
1. Банга В.І., Дмитрів
В.Т. Сиротюк
В.М.,Жінчин Я.С.
Вимірювач крутного
моменту приводу
обертових елементів.
Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
наукових розробок /
за заг. ред. В. В.
Сні¬тинського, Г. В.
Черевка. Вип. 8. Львів
: Львів. нац. аграр. унт, 2008. С. 171-172.
2. Банга В.І., Дмитрів
В.Т. Сиротюк
В.М.,Жінчин Я.С.
Вимірювач маси
потоку сипких
матеріалів. Вчені
Львівського
націо¬нального
аграрного

уні¬вер¬¬ситету
виробни¬цт¬ву :
ката¬лог наукових
розробок / за заг. ред.
В. В. Сні¬тинського, Г.
В. Черевка. Вип. 8.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2008. С.
165-166.
3. Банга В.І., Дмитрів
В.Т. Мобільний
індиві¬дуальний
роздавач-дозатор
комбікормів з
мікропроцесорним
керуванням. Вчені
Львівського
націо¬нального
аграрного
універ¬ситету
виробництву:
ката¬лог іноваційних
розробок ЛНАУ / За
заг. ред. В.В.
Снітинського, В.І.
Лопушняка. Вип. 11.
Львів: ЛНАУ. 2011. С.
17.
4. Банга В.І.
Результати
експериментальних
дослідженнь витрат
потужності на процес
дозування сипких
кормів. Вчені
Львівського
національного
аграрного університету виробництву:
каталог іноваційних
розробок ЛНАУ / За
заг. ред. В.В.
Снітинського, В.І.
Лопушняка. Вип. 11.
Львів: ЛНАУ. 2011. С.
19.
5. Банга В.І.
Вимірювач маси
сипких матеріалів в
бункері дозатора.
Вчені Львівського
НАУ виробництву:
каталог іноваційних
розробок ЛНАУ / За
заг. ред. В.В.
Снітинського, І.Б.
Яціва Вип. 19. Львів:
ЛНАУ. 2019. С. 59.
149414

Чухрай
Володимир
Євгенович

В.о.
професора,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1974,
спеціальність:
1509
Механізація
с/г, Диплом
кандидата наук
KД 33952,
виданий
03.04.1991,
Атестат
доцента ДЦ
004813,
виданий
17.11.1994

37

Надійність і
ремонт машин

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1974р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук, 1990р. Наукова
спеціальність:
05.20.03 –
експлуатація,
відновлення і ремонт
сільськогосподарської
техніки. Вчене звання:
Доцент кафедри
надійності та ремонту
машин, 1994р.
Підвищення

кваліфікації:
1. Навчальнонауковий інститут
заочної та
післядипломної освіти
ЛНАУ. Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації
(стажування) серія ПК
номер
00493735/000351-20.
Використання
платформ Zoom для
дистанційного
навчання та роботи.
Користування
платформою Moodle.
Методика ведення
заняття в
дистанційному
режимі.
Реєстраційний номер
351/20, 01. 07.2020р.
2. Wix Institute
компанії WIX Filters
(м. Gostyń, республіка
Польща). Сертифікат
№ UK2010W2322,
«Фільтруючі елементи
машин», 13.10.2020 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.4, 30.8,
30.10, 30.12, 30.13,
30.14, 30.17,
30.2):
V.Chukhrai, V. Rys.
Pullers with operated
pinchers volodymyr
chukhray. MOTROL.
Commission of
Motorization and
Energetics in
Agriculture. 2017.
Vol.19. No.1. Р.25 –29
30.4):
1. Науовий керівник
здобувача Кулинича
Івана Яковича, який
захистив дисертацію
«Технологічноадаптивне
забезпечення
складання різьбових
з’єднань машин» за
спеціальністю
05.02.08 у 2005 р.
2. Науковий керівник
здобувача Левчука
Олександра
Васильовича, який
захистив дисертацію
«Обґрунтування
параметрів процесу
розселення подізуса
барабанним
пневмомеханічним
пристроєм». за
спеціальністю 05.05.11
у 2012р
30.8):
1.Розробка
проектнокерованих
інноваційних систем,
ресурсоощадних

технологій і технічних
засобів у
агропромисловому
виробництві та його
енергозабезпеченні.
Технології і технічні
засоби для
розбирання і складання машин. ЛНАУ.
2015. (№ Державної
реєстрації
№0111U001251)
2. Розробка технологій
і технологічного
оснащення для
процесів ремонту і
відновлення техніки
(№ Державної
реєстрації
0116U003179)
30.10):
З 16.03.2006 - в.о.
завідувача кафедри
технічного сервісу і
надійності машин
(наказ №110К від
18.04.2006р.)
З 01.07.2006 завідувач кафедри
технічного сервісу і
надійності машин
(наказ №173К від
30.06.2006р)
З 01.07.2007 по
25.08.2012 - завідувач
кафедри експлуатації
та технічного сервісу
машин ( наказ №167К
від 29.06.2007р.)
30.12):
1. Пат. 11946 U
України, МПК (2006)
В23Р 19/06,В25
В21/00/ Головка
гайковерта / Чухрай
В.Є., Кулинич
І.Я.;Львівський держ.
аграр. ун-т. - №
u20050688; Заявл.
2.07.2005; Опубл.
16.01.2006, Бюл. №1. 5 с. іл.
12. Патент України на
корисну модель №
2006, МПК В25В
13/00. / Пристрій для
викручування і
закручування
шпильок / В.Є.
Чухрай, О.І.Блауцяк;
(Україна).- №27323
UA 200706823; Заявл.
18.06.2007; Опубл.
25.10.2007, Бюл. №
17.3. Патент України на
корисну модель
№36873, МПК В25В
27/02 / Знімач для
демонтажу з валів
деталей, встановлених
з натягом /В.Є.
Чухрай, В.І. Рис
(Україна).- № UA
200806992; Заявл.
20.05.2008; Опубл.
10.11.2008, Бюл. №
21.- 2 с.
4. Патент України на
корисну модель №
36806; МПК В25В

11/00. / Затискач для
фіксування шківів
клинопасових передач
/В.Є. Чухрай, Т.О.
Стефанович (Україна).
- № UA 200806342;
Заявл. 13.05.2008;
Опубл. 10.11.2008,
Бюл. № 21. – 2 с.
5. Пат. 46250 U
Україна, МПК В23Р
9/00. Спосіб
відновлення
підшипників кочення
/ Дзюра В.О., Чухрай
В.Є., Рис В.І., Диня
В.І., Гевко І.Б.;
Тернопільський
державний технічний
університет імені
Івана Пулюя. - №
u200907166; заявл.
09.07.2009; опубл.
10.12.2009, Бюл. №23.
6. Патент на корисну
модель №111533,
МПК (2016.01)
В27/00, В23Р 19/02
/Знімач з керованими
захоплювачами./
Чухрай В.Є., Рис В.І
(2006.01), 2016. бюл.
№ 21 (Україна)
30.13):
1. Чухрай В.Є., Рис В.І.
Дефектування та
ремонт шатунів ДВЗ.
Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторної роботи з
дисципліни «Ремонт
машин та
обладнання»
студентами напряму
підготовки 208 –
Агроінженерія ОС
“Бакалавр” Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2016. 16 с. метод.
рекомендації.
2. Чухрай В.Є., Рис В.І.
Дефектування
колінчастих валів
двигунів
внутрішнього
згоряння. Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторної роботи з
дисципліни «Ремонт
машин та
обладнання»
студентами напряму
підготовки 208
Агроінженерія ОС
“Бакалавр” –Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2016. 24 с.
3. Чухрай В.Є., Рис
В.І., Чучман В.І.
Розточування гільз
автотракторних
двигунів. Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторної роботи з
дисципліни «Ремонт
машин та
обладнання»
студентами напряму

підготовки 208
Агроінженерія ОС
“Бакалавр” –Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2016. 18 с.
4. Чухрай В.Є., Рис В.І.
Перевірка, ремонт і
випробування
стартерів. Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторної роботи з
дисципліни «Ремонт
машин та
обладнання»
студентами напряму
підготовки 208 –
Агроінженерія ОС
“Бакалавр” Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2017. 11 с. метод.
рекомендації.
5. Чухрай В.Є., Рис
В.І., Кордоба В.М.
Дефектування гільз та
блоків циліндрів
двигунів
внутрішнього
згорання. Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторної роботи з
дисципліни «Ремонт
машин та
обладнання»
студентами напряму
підготовки 208
Агроінженерія ОС
“Бакалавр” –Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2018. 16 с.
6. Чухрай В.Є., Рис
В.І., Кордоба В.М.
Перевірка, ремонт та
випробування
стартерів двигунів
внутрішнього
згорання. Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторної роботи з
дисципліни «Ремонт
машин та
обладнання»
студентами напряму
підготовки 208
Агроінженерія ОС
“Бакалавр” Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2018. 15 с.
7. Чухрай В.Є., Рис
В.І., Кордоба В.М.
Розточування гільз та
блоків циліндрів
двигунів
внутрішнього
згорання. Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторної роботи з
дисципліни «Ремонт
машин та
обладнання»
студентами напряму
підготовки 208
Агроінженерія ОС
“Бакалавр” убляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2018. 15 с.
30.14):
1.Керівництво

студентом Ощипком
Петром, який
нагороджений
дипломом ІІІ – го
ступеня
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни «Ремонт
машин», 2015р.
2. Керівництво
студентом Нестером
Богданом., який
нагороджений
дипломом ІІІ ступеня
другого етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни «Ремонт
машин», 2016 р.
3. Керівництво
студентом Доманюк
Петро, який
нагороджений
дипломом ІІ–го
ступеня
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни «Ремонт
машин», 2017р.
1.Член журі II етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни «Ремонт
машин» 2015 р.
2.Член журі II етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни «Ремонт
машин» 2016 р.
3.Член журі II етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни «Ремонт
машин» 2017 р.
1.Член оргкомітету
ХІІ-го Міжнародного
форуму молоді
«Молодь і
сільськогосподарська
техніка в ХХI
сторіччі».
Харківський
національний
технічний університет
сільського
господарства імені
Петра Василенка.
2016р.
2.Член оргкомітету
ХІІІ-го Міжнародного
форуму молоді
«Молодь і
сільськогосподарська
техніка в ХХI
сторіччі» .
Харківський
національний
технічний університет
сільського
господарства імені
Петра Василенка.
2017р.
3. Член оргкомітету
ХІV-го Міжнародного
форуму молоді

«Молодь і
сільськогосподарська
техніка в ХХI
сторіччі» .
Харківський
національний
технічний університет
сільського
господарства імені
Петра Василенка.
2018р.
30.17):
З 24.10.1974 по
27.03.1975 – головний
інженер-механік
колгоспу «Україна» (в
зв’язку з
реорганізацією). З
27.03. 1975 - 01.03.
1979 головний
інженер-механік
радгоспу ім.
Л.Українки
Пустомитівського
району Львівської
області (в порядку
переводу). З 01.03.
1979 по 21.01.1981
старший інженер по
безпеці руху
Львівської спец
автобази 1301. (всього
повних 6 років і 2
місяці). (згідно
записів трудової
книжки)
171398

Шарибура
Андрій
Остапович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
магістра,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
091902
Механізація
сільського
господарства,
Диплом
кандидата наук
ДK 64527,
виданий
22.12.2010,
Атестат
доцента 12ДЦ
40829,
виданий
22.12.2014
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Експлуатація
машин в
рослинництві

Освіта: Львівський
державний аграрний
університет, 2002р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Магістр з механізації
сільського
господарства».
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, 2010 р. Наукова
спеціальність: 05.13.22
– управління
проектами та
розвиток
виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри експлуатації
та технічного сервісу
машин, 2014 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Національний
університет Львівська
політехніка. Довідка
№787, «Використання
сучасних
інформаційних
технологій та систем в
навчальному процесі і
практиці» 03.07.2018
р.
2. Львівська філія
УкрНДІПВТ ім.
Л.Погорілого.
Посвідчення про
проходження
стажування № 113к/3. «Методи
оптимізації
техно¬ло¬гічні

системи в
агроінженерії» та
«Методи
прогнозування
надійності
автомобільного
транспорту».
30.11.2016 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.7, 30.8, 30.10.,
30.11, 30.13, 30.14,
30.15, 30.16.
30.1):
1. Lub P., Sharybura A.,
Pukas V. Modelling of
the technological
systems projects of
harvesting agricultural
crops. Computer
Science And
Information
Technologies, 2019
IEEE 14th International
Scientific and Technical
Conference CSIT. Lviv
Polytechnic National
University, 64(1), pp.
369–373, 2019.
(Scopus)
2. Lub P., Sharybura А.,
Sydorchuk L., Tatomyr
A., Pukas V., Cupial M.
Information-analytical
system of plants
harvesting project
management.
Proceedings of the 1st
International Workshop
IT Project Management
(ITPM 2020): Vol. 1
Slavsko, 2020. р. 244253. (Scopus)
30.2):
6. Луб П.М.,
Шарибура А.О.,
Сидорчук Л.Л., Пукас
В.Л. Узгодження
складових проектного
середовища
технологічних систем
збирання врожаю
сільськогосподарських
культур. Вісник
Національного
технічного
університету "ХПІ".
Сер. : Стратегічне
управління,
управління
портфелями,
програмами та
проектами. Bulletin of
the National Technical
University "KhPI". Ser. :
Strategic management,
portfolio, program and
project management :
зб. наук. пр. Харків :
НТУ "ХПІ", 2019. № 2
(1327). С. 66-72.
7. Дуганець В.І., Пукас
В.Л., Луб П.М.,
Шарибура А.О.

Статистичні
закономірності
формування
початкових
біологічнопредметних умов для
виконання
технологічних
процесів збирання
цукрових буряків.
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету :
агроінженерні
дослідження. – Львів :
Львів. нац. аграр.
університет, 2018. –
№ 22. – C. 148-154.
8. Тригуба А.М., Луб
П.М., Шарибура А.О.,
Грабовець В.В.
Концептуальна
модель системи
технічного
обслуговування і
ремонту пожежних
автомобілів. Наукові
нотатки. – Луцьк :
ЛНТУ, 2018. – № 62.
– С. 215-219.
9. Грабовець В. В.,
Бодак В.І., Шарибура
А.О., Луб П.М.
Проблеми
функціонування
придорожнього
сервісу у Волинській
області. Сучасні
технології в
машинобудуванні та
транспорті. 2017. №
2(9). С. 30–36.
10. Тригуба А.М.,
Шарибура А.О.,
Шолудько П.В.,
Рудинець М.В.
Узгодження
конфігурацій проектів
кооперативів заготівлі
молока із проектним
середовищем. Вісник
Нац. техн. ун-ту "ХПІ"
: зб. наук. пр. Сер. :
Стратегічне
управління,
управління
портфелями,
програмами та
проектами. Харків:
НТУ "ХПІ", 2017. № 2
(1224). С. 84–89.
11. Сидорчук О.В., Луб
П.М., Шарибура А.О.,
Пукас В.Л.
Структурний аналіз
проектів
технологічних систем
збирання врожаю. //
Вісник Нац. техн. унту "ХПІ" : зб. наук. пр.
Сер. : Стратегічне
управління,
управління
портфелями,
програмами та
проектами. Харків :
НТУ "ХПІ", 2018. № 2
(1278). С. 10-14.
12. Тригуба А.М.,
Шарибура А.О.,

Шолудько П.В.,
Рудинець М.В.
Узгодження
конфігурацій проектів
кооперативів заготівлі
молока із проектним
середовищем. Вісник
Нац. техн. ун-ту "ХПІ"
: зб. наук. пр. Сер. :
Стратегічне
управління,
управління
портфелями,
програмами та
проектами. Харків:
НТУ "ХПІ", 2017. № 2
(1224). С. 84–89.
13. Управління
проектами
технологічних систем
вирощування
сільськогосподарських
культур / П.М. Луб,
А.О. Шарибура, А.М.
Тригуба А.М. та ін. //
Вісник національного
технічного
університету «ХПІ».
Збірник наукових
праць. Серія:
Стратегічне
управління,
управління
портфелями,
програмами та
проектами. Х. НТУ
«ХПІ». 2016.
№2(1174). С..
doi.org/10.20998/24133000.2016.1174.18
14. Результати
дослідження
агрометеорологічних
причин ризику у
проектах
технологічних систем
вирощування
сільськогосподарських
культур / П.М. Луб,
А.О. Шарибура, А.М.
Тригуба А.М. //
Загальнодержавний
міжвідомчий науковотехнічний збірник.
Конструювання,
виробництво та
експлуатація
сільськогосподарських
машин, випуск 45,
част. ІІ. Кіровоград :
КНТУ, 2015. С. 157–
162.
15. Об’єктивні
передумови розвитку
адаптивних
технологічних систем
рільництва /
Сидорчук О.В., Луб
П.М., Шарибура А.О.,
Грабовець В.В. //
Науковий вісник
Національного
університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія:
техніка та енергетика
АПК / Редкол. : C. М.
Ніколаєнко (відп.
ред.) та ін. К., 2015.
Вип. 226. С.102-109.

16. Смільський В. В.,
Сидорчук О. В.,
Шарибура А.О.
Підвищення
ефективності
досліджень
ущільнення ґрунтів
ходовими системами
аграрної техніки.
Техніко-технологічні
аспекти розвитку та
випробування нової
техніки і технологій
для сільського
господарства України
: збірник наук. пр. /
УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого / –
Дослідницьке, 2013. –
Вип. 17 (31), кн. 2. – С.
36–44.
17. Актуальне питання
роботи пневматичної
шини автомобільного
колеса / Смільський
В.В., А.О. Шарибура //
Автошляховик
України. К. : 2014.
№3. С. 14-17.
18. Вплив
територіального
розташування пунктів
заготівлі молока на
ефективність
функціонування
транспортних засобів
/ А.М. Тригуба,
Шарибура А.О., Луб
П.М. [та ін.] //
Наукові нотатки.
Луцьк : ЛНТУ, 2014.
№ 45. С. 564-567.
30.3):
1. Tryhuba A., Hutsol
T., Mudryk K., Nurek
T., Golebiewski J., Lub
P., Głowacki S.,
Sharybura A.O.,
Tryhuba I., Kucher 0.,
Mykhailova L., Rud A.
Planning of soil-based
processes based on
modeling. Monograph.
Warszawa: 2020. 138 s.
2. Англійськоукраїнсько-російський
словник
словоскорочень з
аграрної інженерії за
заг. ред. В.В.
Снітинського, В.О.
Богуслаєва та В.М.
Дринчі. Київ: АртЕк,
2018. 452 с.
3. Кузьмінський Р.Д.,
Шарибура А.О.
Технічний сервіс:
Ремонт
електро¬обладнання
тракторів і
автомобілів: навч.
посібн. – Львів:
Сполом, 2017. 376 с.
30.7):
Член Акредитацйної
комісії зі
спеціальності 208
Агроінженерія за
першим
(бакалаврським)
рівнем вищої освіти у

Подільському
державному аграрнотехнологічному
університеті (11-13
червня 2019 р.)
(https://pdatu.edu.ua/i
mages/publicinfo/visnovki-2019/v208-ag.pdf)
30.8):
1. Аналіз та
обґрунтування
машиннотехнологічного
забезпечення малих
сільськогосподарських
формувань. Звіт НДР
/ Львів. держ.агр.ун-т.
Львів, 2005. 117с. (інв.
№ 0206U004411).
2. Розробити науковометодичні засади та
проект технологічно
інтегрованої системи
комбайнового
збирання зернових
культур в регіонах
України на основі
врахування
технологічного ризику
та забезпечення умов
ресурсоощадності.
Звіт НДР / Львів.
держ.агр.ун-т. Львів,
2006. 46 с. (інв. №
0105U008572)
3. Розробити
методичні
рекомендації з
технікотехнологічного
обслуговування малих
аграрних формувань.
Звіт НДР / ННЦ
„ІМЕСГ”. Глеваха,
2007. 58 с. (інв. №
0105U008572)
4. Розробити науковометодичні засади
машиннотехнологічного
забезпечення
сільськогосподарськог
о виробництва
Західного регіону
України на основі
адаптивних
технологій та
виробничого
кооперування. Звіт
НДР / ЗНДЦІАС ННЦ
“ІМЕСГ“. Підгірне,
2010. 96 с. (інв. №
0106U011864)
5. Розробка проектнокерованих
інноваційних систем,
ресурсоощадних
технологійі
технічнихзасобівв
агропромисловому
виробництві та його
енергозабезпеченні.
Розробка
діагностичного
обладнання для
системи живлення
бензинових двигунів.
ЛНАУ. 2010. (№
0111U001251).
30.10):

1. Заступник
завідувача кафедри
експлуатації та
технічного сервісу
машин ім. проф. О.Д.
Семковича. (Протокол
засідання каф ЕтаТСМ
ім. О.Д. Семковича
факультету механіки
та енергетики №4 від
30.09.2014 р).
2. Секретар Вченої
ради факультету
механіки та
енергетики.
(Протокол Вченої
ради факультету
механіки та
енергетики №1 від
9.09.2019 р).
30.11):
Офіційний опонент
дисертації Скібчика
Володимира
Івановича на здобуття
наукового ступеня
кандидата технічних
наук зі спеціальності
05.05.11 – машини і
засоби механізації
сільськогосподарськог
о виробництва (захист
4.10.2017р. ННЦ
«ІМЕСГ»)
30.13):
1. Визначення складу і
режиму роботи орного
агрегату /Шарибура
А.О., Іжевський Е.В. //
Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Експлуатація машин
та обладнання»
студентами напряму
підготовки 208 –
Агроінженерія ОС
“Бакалавр” –Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2018. 14 с.
2. Відновлення
деталей склеюванням
/Шарибура А.О.,
Левчук О.В., Рис В.І.,
Кордоба В.М.,
Іжевський Е.В.//
Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни «Основи
технології
виробництва та
ремонту автомобілів»
студентами напряму
підготовки 274 –
Автомобільний
транспортОС
“Бакалавр” Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2018. 16 с.
3. Визначення
кінематичних
параметрів машинних
агрегатів і розмітка
ділянки /Шарибура
А.О., Іжевський Е.В. //
Методичні
рекомендації для

виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Експлуатація машин
та обладнання»
студентами напряму
підготовки 208 –
Агроінженерія ОС
“Бакалавр” Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2019. 20 с.
4. «Діагностика
технічного стану
деталей, що
забезпечують
герметичність камери
стиску» та
«Діагностика
технічного стану
кривошипошатунного механізму
автотракторного
двигуна» /Шарибура
А.О., Левчук О.В., Рис
В.І., Кордоба В.М.,
Іжевський Е.В.//
Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни «Основи
технології
виробництва та
ремонту автомобілів»
студентами напряму
підготовки 274 –
Автомобільний
транспортОС
“Бакалавр” Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,
2019. 24 с.
30.14):
1. Керівництво
студентом
Витвицьким
Святославом
Олеговичем, який став
призером
Всеукраїнської
студентської
олімпіади за
спеціальностю
«Автомобілі та
автомобільне
господарство»,
(диплом ІІІ-го
ступеня)
Національний
транспортний
університет, 2019 р.
2. Керівництво
студентом
Джигановським
Іваном Степановичем,
який став призером
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни
«Експлуатація машин
і обладнання»,
(диплом ІІ-го ступеня)
Таврійський
державний
агротехнологічний
університет, 2019р.
3. Член конкурсної
комісії Всеукраїнської
студентської
олімпіади за
спеціальностю

«Автомобілі та
автомобільне
господарство»
Національний
транспортний
університет, 2019р.
4. Член журі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни
«Експлуатація машин
і обладнання»
Таврійський
державний
агротехнологічний
університет, 2019р.
30.15):
1. Комп’ютерна
програма оцінення
ефективності
технічного оснащення
проекту збирання
льону-довгунцю / А.О.
Шарибура, П.М. Луб
// Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського, В.І.
Лопушняка. Вип. 13.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2013. С.
47.
2. Програмноапаратний комплекс
для діагностики та
промивки
електромагнітних
паливних форсунок
бензинового двигуна /
А.О. Шарибура, Т.П.
Ковалик // Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського, В.І.
Лопушняка. Вип. 14.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2014. С. 61.
3. Статистична
імітаційна модель та
алгоритм
обґрунтування
параметрів технічного
оснащення
технологічної системи
збирання льонудовгунця / А.О.
Шарибура, П.М. Луб
// Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського
[Електронний ресурс]
. Режим доступу :
http://www.lnau.lviv.u
a/lnau/attachments/11
0_Katalog_2016.pdf
4. Алгоритм моделі

природно дозволеного
фонду часу
ґрунтообробнопосівних процесів
літньо-осіннього
періоду / О.В.
Сидорчук, А.О.
Шарибура, П.М. Луб
// Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського, В.І.
Лопушняка. Вип. 14.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2014. С.
74.
5. Шарибура А.О.
Підвищення
ефективності системи
технічного
обслуговування та
ремонту шкільних
автобусів. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського.
2017. Вип. 14. С 65–66.
URL:
http://www.lnau.lviv.u
a/lnau/attachments/11
0_Katalog_2017.pdf
30.16):
Сертифікований
учасник тренінгів та
конференцій
Української асоціації
управління проектами
(UPMA).
105460

Луб Павло
Миронович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2001,
спеціальність:
091902
Механізація
сільського
господарства,
Диплом
доктора
філософії ДK
040640,
виданий
22.07.2011,
Диплом
кандидата наук
ДK 040640,
виданий
12.04.2007,
Атестат
доцента 12ДЦ
033858,
виданий
25.01.2013
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Основи
інженерного
менеджменту

Освіта: Львівський
державний аграрний
університет, 2001р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація інженермеханік з механізації
сільського
господарства.
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук. 2007р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
Машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцента
кафедри управління
проектами та безпеки
виробництва, 2013р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Національний
університет
"Львівська
політехніка", кафедра
систем
автоматизованого
проектування.
03.07.18 р.

2. Рільничий
університет в Кракові
(від 02.07.201902.01.2020, 180 год.)
посвідчення від
20.02.2020 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2., 30.3,
30.8, 30.13, 30.14,
30.15, 30.16.
30.1):
1. Lub P., Sharybura А.,
Sydorchuk L., Tatomyr
A., Pukas V., Cupial M.
Information-analytical
system of plants
harvesting project
management.
Proceedings of the 1st
International Workshop
IT Project Management
(ITPM 2020): Vol. 1
Slavsko, 2020. р. 244253.
2. Lub P., Sharybura A.,
Pukas V. Modelling of
the technological
systems projects of
harvesting agricultural
crops. Computer
Science And
Information
Technologies, 2019
IEEE 14th International
Scientific and Technical
Conference CSIT. Lviv
Polytechnic National
University, 64(1), pp.
369–373, 2019.
(Scopus)
30.2):
1. Луб П.М., Татомир
А.В., Сидорчук Л.Л.,
Шарибура А.О., Пукас
В.Л. Інформаційноаналітичний супровід
управлінських рішень
у проєктах збирання
сільськогосподарських
культур. Вісник
Національного
технічного
університету "ХПІ".
Сер. : Стратегічне
управління,
управління
портфелями,
програмами та
проектами = Bulletin
of the National
Technical University
"KhPI". Ser. : Strategic
management, portfolio,
program and project
management : зб. наук.
пр. Харків : НТУ
"ХПІ", 2020. № 1. С.
50-55.
2. Дуганець В.І., Пукас
В.Л., Луб П.М.
Обґрунтування
сезонного
навантаження
бурякозбирального

комбайна СКС-624
«Палессе BS624-1» за
різного часу початку
збиральних робіт.
Механізація та
електрифікація
сільського
господарства. 2019.
Вип. 9 (108). С. 200–
209.
3. Луб П.М.,
Шарибура А.О.,
Сидорчук Л.Л., Пукас
В.Л. Узгодження
складових проектного
середовища
технологічних систем
збирання врожаю
сільськогосподарських
культур. Вісник
Національного
технічного
університету "ХПІ".
Сер. : Стратегічне
управління,
управління
портфелями,
програмами та
проектами. Bulletin of
the National Technical
University "KhPI". Ser. :
Strategic management,
portfolio, program and
project management :
зб. наук. пр. Харків :
НТУ "ХПІ", 2019. № 2
(1327). С. 66-72.
4. Дуганець В.І., Пукас
В.Л., Луб П.М.
Агрометеорологічно
зумовлений фонд часу
на виконання
технологічних
процесів збирання
цукрових буряків.
Науковий вісник
Таврійського
державного
агротехнологічного
університету.
Мелітополь: ТДАТУ,
2018. Вип. 8, Т. 1. С.
15-23.
5. Дуганець В.І., Пукас
В.Л., Луб П.М., Днесь
В.І. Результати
статистичного
імітаційного
моделювання та
визначення впливу
часу початку
технологічних
процесів збирання
цукрових буряків на
своєчасність їх
виконання.
Механізація та
електрифікація
сільського
господарства:
загальнодержавний
збірник. ННЦ
«ІМЕСГ». Глеваха,
2018. Вип. 8(107).
С.209-218.
6. Дуганець В. І.,
Пукас В. Л., Луб П. М.,
Шарибура А. О.
Статистичні
закономірності
формування

початкових
біологічнопредметних умов для
виконання
технологічних
процесів збирання
цукрових буряків.
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. 2018. №
22. С. 107–112.
7. Тригуба А.М., Луб
П.М., Шарибура А.О.,
Грабовець В.В.
Концептуальна
модель системи
технічного
обслуговування і
ремонту пожежних
автомобілів. Наукові
нотатки. Луцьк :
ЛНТУ, 2018. № 62. С.
215-219.
30.3):
1. Англійськоукраїнсько-російський
словник
словоскорочень з
аграрної інженерії /
За заг. ред. В.В.
Снітинського, В.О.
Богуслаєва та В.М.
Дринчі. Київ: АртЕк,
2018. 452 с.
2. Боярчук В.М. та ін.
Енергетичний
менеджмент і аудит в
агропромисловому
комплексі. Підручник
для студентів вищих
навчальних закладів.
К. ЦП «Компринт»,
2015. 630 с.
3. Адамчук В.В.,
Сидорчук О.В., Луб
П.М., Тригуба А.М. та
ін. Планування
проектів вирощування
сільськогосподарських
культур на основі
статистичного
імітаційного
моделювання.
Монографія. Ніжин :
ПП Лисенко М.М.,
2014. 224 с.
30.8):
1. НДР факультету
механіки та
енергетики ЛНАУ
«Розробка проектнокерованих
інноваційних систем,
ресурсоощадних
технологій і технічних
засобів в
агропромисловому
виробництві та його
енергозабезпеченні»
(ДР№ 0116U003179)
на 2016-2020 роки.
2. Розробити науковометодичні засади
машиннотехнологічного
забезпечення
сільськогосподарськог
о виробництва

західного регіону
України на основі
адаптивних
технологій та
виробничого
кооперування / Ю.
Пйонтик, О. Бальмич,
ін. // Звіт НДР /
ЗНДЦІАС ННЦ
“ІМЕСГ“. Підгірне,
2010. 96 с.
30.10):
Заступник завідувача
кафедри
«Інформаційні
системи та технології»
з методичної роботи
(протокол каф. ІСТ
№1 від 28.08.2020р).
30.13):
1. Методичні
рекомендації для
самостійного
вивчення дисципліни
„Основи інженерного
менеджменту” та
виконання
контрольної роботи
студентами заочної
форми навчання /
А.М. Тригуба, П.М.
Луб, В.О. Тимочко //
Львів. НАУ. 2019. 16 с.
2. Методичні
рекомендації для
самостійного
вивчення дисципліни
„Управління
проектами” та
виконання
контрольної роботи
студентами заочної
форми навчання /
А.М. Тригуба, П.М.
Луб, А.О. Шарибура //
Львів. НАУ. 2019. 15 с.
3. Методичні
рекомендації до
виконання курсового
проекту з дисципліни
«Управління
проектами» / А.М.
Тригуба, П.М. Луб //
Львів. НАУ. 2018. 35 с.
30.14):
Керівництво
студентами
1. Процківим І.М. і
Ковалем С.Т. які
зайняли ІІІ місце в ІІ
турі Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт з
напряму «Економіка
сільського
господарства та АПК»
у Подільському ДАТУ,
м. Кам.-Подільськитй,
2017 р.
2. Паленичкою А.І. і
Сухановим Ю.Ю. які
зайняли ІІІ місце в ІІ
турі Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт з
напряму
«Математичні методи,
моделі в економіці» у
Запорізькому НУ, м.
Запоріжжя, 2015 р.
30.15):

1. Луб П.М., Шарибура
А.О. Інформаційноаналітична система
оцінювання
ефективності
використання
комплексів машин
для вирощування
цукрових буряків.
Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського., І.Б.
Яціва. Вип. 19. Львів:
Львів. нац. аграр. ун-т,
2019. С.63.
2. Луб П.М.,
Шарибура А.О.,
Спічак В.С., Опейда
Р.А. Ієрархічна
структура завдань із
управління проектами
агроінженерних
технологічних систем.
Управління
проектами: стан та
перспективи:
Матеріали ХІV
міжнародної науковопрактичної
конференції.
Миколаїв: НУК 2018.
С. 68-69.
3. Луб П.М.,
Шарибура А.О.,
Спічак В.С., Пукас
В.Л. Взаємозв’язки
між головними
складовими проектів
технікотехнологічного
забезпечення систем
збирання цукрових
буряків. Управління
проектами: стан та
перспективи:
Матеріали ХІІІ
міжнародної науковопрактичної
конференції.
Миколаїв: НУК 2017.
С. 66.
4. Сидорчук О.В.,
Шарибура А.О., Луб
П.М. Управління
проектами
технологічних систем
збирання технічних
культур. Проекти в
умовах глобальних
загроз, ризику і
викликів : ХІІ між
нар. конф. Управління
проектами у розвитку
суспільства. К. :
КНУБА, 2016. С. 233234.
30.16):
Сертифікований
учасник тренінгів та
конференцій
Української асоціації
управління проектами
(UPMA).
Член науковотехнічної ради з
питань

98545

Турчин
Ірина
Михайлівна

Викладач
закладу
вищої
освіти,
Основне
місце
роботи

Землевпорядн
ий

Диплом
магістра,
Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
030507
Переклад,
Диплом
кандидата наук
ДK 051258,
виданий
05.03.2019
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інформаційних систем
та технологій при
Львівському
національному
аграрному
університеті 20172020 рр.
Поглиблене
Освіта: Львівський
вивчення
національний
основної
університет імені
іноземної мови Івана Франка, 2009р.
Спеціальність:
«Переклад».
Кваліфікація:
«Магістр філології.
Перекладач з
англійської мови.
Викладач перекладу і
англійської мови».
Науковий ступінь:
кандидат
педагогічних наук,
2018р. Наукова
спеціальність: 13.00.01
– загальна педагогіка
та історія педагогіки.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.13, 30.14,
30.15, 30.16, 30.17.
30.2):
1. Турчин І. Програма
поширення
письменності Пауло
Фрейре. Педагогічні
науки: зб. наук. пр.
Полтав. нац. пед. ун-т
ім. В. Г. Короленка.
Полтава. 2017. Вип.
68. С. 169–175.
2. Турчин І.
Джерельна база та
історіографія
дослідження життя і
творчості Пауло
Фрейре. Нова
педагогічна думка.
2017. № 2 (90). С. 3–6.
3. Турчин І. М.
Життєвий шлях та
освітньо-політична
діяльність Пауло
Фрейре. Вісник
Національного
авіаційного
університету. Серія:
Педагогіка.
Психологія : зб. наук.
пр. Київ, 2015. Вип. 2
(7). С. 125–130.
4. Турчин І. М.
Феміністична
педагогіка як напрям
критичної педагогіки.
Гірська школа
Українських Карпат.
Івано-Франківськ.
2019. Вип. 20. С. 16-19.
5. Турчин І.М.,
Смолікевич Н. Р.,
Горохівська Т. Foreign
Students’ Adaptation
Challenge in US
Universities.
Людинознавчі студії:

збірник наукових
праць Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені
Івана Франка. Серія
«Педагогіка». 2020. С.
76-86.
30.13):
1. Турчин І.М.
Методичні
рекомендації для
виконання
контрольних робіт з
дисципліни «Іноземна
мова» для студентів
спеціальності
«Агроінженерія».
Львів: ЛНАУ. 2020. 26
с.
2. Турчин І.М.
Методичні
рекомендації для
самостійної роботи з
дисципліни «Іноземна
мова» для студентів
рівня «PreIntermediate». Львів:
ЛНАУ. 2020. 22 с.
3. Турчин І.М.
Методичні
рекомендації щодо
вивчення дисципліни
«Поглиблене
вивчення основної
іноземної мови»
студентами
спеціальності
«Агроінженерія»
денної та заочної
форми навчання ОС
«Бакалавр». Львів:
ЛНАУ, 2020. 31 с.
4. Турчин І.М.
Методичні
рекомендації щодо
вивчення дисципліни
«Іноземна мова»
студентами
спеціальності
«Агроінженерія»
денної та заочної
форми навчання ОС
«Бакалавр». Львів:
ЛНАУ, 2020. 29 с.
5. Турчин І.М.,
Добровольська С.Р.
Українськоанглійський та англоукраїнський словник з
механіки. Львів:
ЛНАУ, 2019. 43 с.
30.14):
Керівництво
студентом Бавдик
Олександром, який
зайняв ІІ місце на І
етапі Всеукраїнської
студентської
олімпіади у
Львівському
національному
аграрному
університеті.
30.15):
1. Turchyn I.,
Zayachkivska N.
Political and
Pedagogical Activity of
Paulo Freire (19211997). Educationalists

versus Politicians –
Who Should Integrate
Europe for Wellbeing of
all Inhabitants [editors:
Ryszard Kucha, Henryk
Cudak]. Łodź
Warshawa, Społeczna
Akademia Nauk, Studia
i Monografie. №73.
2017. P. 249–269.
2. Турчин І. М.,
Заячківська Н. М.
Формування науковопедагогічного
світогляду Пауло
Фрейре. Вісник
Львівського
університету. Серія
педагогічна. 2016.
Вип. 30. С. 217–225.
3. Турчин І. М. Дві
моделі освіти Пауло
Фрейре. Матеріали
звітних наукових
конференцій
факультету
педагогічної освіти.
Львів: ЛНУ ім. І.
Франка, 2016. Вип. 1.
С. 172–174.
4. Турчин І. М. Youth
and Adult Literacy
Movement as one of
Paulo Freire’s Projects
(Рух за поширення
письменності серед
молоді та дорослих як
один з проектів Пауло
Фрейре). Modern
scientific knowledge:
proceedings of XII
International scientific
conference. Morrisville,
Lulu Press, 2017. P.
159–161.
5. Турчин І. М.
Ideological factors that
influenced scientific
and pedagogical
worldview of Paulo
Freire. Way to Science:
proceedings of XXIX
International scientific
conference. Morrisville,
Lulu Press, 2018. P.
59–61.
30.16):
Член Міжнародної
асоціації викладачів
англійської мови як
іноземної в Україні
(IATEFL в Україні).
30.17):
Загальний стаж
роботи – 9 років
57314

Ковалишин
Олександра
Федорівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Землевпорядн
ий

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1991,
спеціальність:
1508
землевпорядку
вання, Диплом
кандидата наук
ДK 016847,
виданий

23

Дисципліна
загальноунівер
ситетського
вибору
(Реєстрація
земельних
ділянок)

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1993р.
Спеціальність:
«Землевпорядкування
». Кваліфікація:
«Інженерземлевпорядник».
Науковий ступінь:
доктор економічних
наук, 2020 р. Наукова
спеціальність:
08.00.06 – економіка
природокористування
та охорони

11.12.2002,
Атестат
доцента ДЦ
015973,
виданий
15.12.2005

навколишнього
середовища. Вчене
звання: доцент
кафедри земельного
кадастру, 2005р.
Підвищення
кваліфікації: Вищій
інженерноекономічній школі у
Жешові (тривалістю
два тижні (9 - 24
березня 2015 р.);
Вища інженерноекономічна школа у
Жешові , піврічне (з 1
листопада 2016 р. - 1
травня 2017 р.)
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.8, 30.10, 30.12,
30.13, 30.14, 30.15,
30.17.
30.1):
1. Kovalyshyn S.
Improvement of the
efficiency of perennial
seed mixtures
separation on a drum
vibro electric separator
/ Kovalyshyn S.,
Kovalyshyn O. // Acta
Universitatis
Agriculturae et
Silviculturae
Mendelianae
Brunensis. Mendel
University in Brno. –
2018. – Vol. 66. Issue 5.
– P. 1157-1164.
(Scopus) DOI:
org/10.11118/actaun201
866051157.
2. K. Butryn,
E.Jasinska,
O.Kovalyshyn,
E.Preveda. Sustainable
formation of urban
development on the
example of the primary
real estate market in
Krakov. Ecologial and
Environmental 2018.
E3S Web of
Conferences 86, 00010
(2019) /
https://doi.org./10.1051
/e3sconf/20198600010
3. K. Butryn,
E.Jasinska,
O.Kovalyshyn,
E.Preveda. North
beltway of Cracow –
selected elements of
impact on the
environment and the
real estate market.
Ecologial and
Environmental 2018.
E3S Web of
Conferences 86, 00010
(2019) /
https://doi.org./10.1051
/e3sconf/20198600009
4. Taratula R.,

Kovalyshyn O.,
Malakhova S., Ryzhok
Z. Application of
mathematic modeling
for optimization of
land-use management.
Real Estate
Management and
Valuation. 2019. Vol.
27, Issue 3. P. 59-68.
(Scopus).
5. Zagorda M., Drozdz
T., Miernik A.,
Popardowski E.,
Trzyniec K., Nawara P.,
Juliszewski T.,
Kovalyshyn O., Oblicki
M. Analiza
przestrzennego
zroznicowania
przewodnosci
elektrycznej gleby w
zaleznosci od warunkow
mikroklimatycznych.
Przeglad
eleketrotechniczny.
2020. № 1. P. 202–
205. (Здобувачем
запропоновано
методологію
відображення якісних
показників ґрунтів на
картографічних
матеріалах).
6. Zrobek, S.,
Kovalyshyn, O.,
Renigier-Bilozor, M.,
Kovalyshyn, S.,
Kovalyshyn, O. Fuzzy
logic method of
valuation supporting
sustainable
development of the
agricultural land
market . Sustainable
Development 2020
https://doi.org/10.1002
/sd.2061
30.2)
1. Третяк А. М., Третяк
В. М., Ковалишин О.
Ф. Понятійно
категоріальний апарат
права постійного
користування
земельними
ділянками. Вісник
аграрної науки. 2019.
№ 8. С. 80–86.
2. Ковалишин О.
Малахова С., Рижок З.
Питання актуалізації
показників
економічної оцінки
земель// Землеустрій,
кадастр та моніторинг
земель. 2018. №1 с.
49-58
3. Третяк А.М, Третяк
В.М., Ковалишин
О.Ф., Кришеник Н.І
Нова методика
нормативної грошової
оцінки земель
сільськогосподарськог
о призначення:
позитивні та
негативні сторони/ //
Землеустрій, кадастр і
моніторинг земель,
2017. № 1. с. 35-42

4. Ковалишин О.Ф.,
Рижок З.Р. Аналіз
достовірності
економічної оцінки
земель у сучасних
умовах
господарювання.
Вісник Львівського
НАУ : економіка АПК.
Львів, 2017. №24(2).
С. 118-127.
5. Третяк А.М., Третяк
В.М., Ковалишин
О.Ф., Третяк Н.М.
Стан та проблеми
методичного
забезпечення оцінки
земель
сільськогосподарськог
о призначення в
Україні. Збалансоване
природокористування
. 2016. № 2. С. 113-118.
30.3):
1. Система державного
земельного кадастру:
основні напрями
функціонування та
ефективного
використання/
Ступень М.Г.,
Таратула Р.Б., Микула
О.Я., Шпік Н.Р.,
Гулько Р.Й.,
КурильцівР.М.,
Радомський С.С.,
Нестеренко
Г.Б.,Малахова С.О.,
Рижок З.Р.,
Поляковська Л.Л.,
Mika M., Przemyslaw
L., Parsova V.//
монографія. Львів:
Ліга-Прес, 2017. 226 с.
2. Збалансоване
землекористування
сільських територій:
регіональні умови та
механізми
формування / Н.І.
Кришеник//
Монографія. Львів:
«Галицька видавнича
спілка», 2016. – 180 с.:
іл.., табл.. (11,25
ум.др.арк.)
3. Облаштування
об’єктів агробізнесу.
М.В. Марченко,О.А.
Науменко, О.В. Нанка,
С.А.Нагорний, О.А.
Чигрин, Ковалишин
О. Харків: «Диса
плюс», 2018.- 434 с.
4. Реєстрація
земельних ділянок:
підручник Ступень
М.Г., Ковалишин О.Ф.
Малахова С.О.,
Грещук Г.І., Черевко
З.Ю. К. : Агроосвіта,
2014. – 373 с.
5. Оцінка земель :
підручник Ступень
М.Г., Микула О.Я.,
Ковалишин О.Ф. та ін.
за заг. ред Ступеня К. :
Агроосвіта, 2014. – 373
с.
6. Економіка
земельного

ринку:базові засади
теорії,методології,
практики. Третяк
А.М., Третяк В.М.,
Ковалишин О.Ф.,
Третяк Н.А. [за заг.
ред. Третяка А.М.] . –
Львів : СПОЛОМ,
2019.- 486 с.
7. Ковалишин О.
Теоретикометодологічні засади
економічних та
екологічних відносин
прав власності на
землю: монографія.
Львів, 2019. 312 с.
30.11):
Опонент
дисертаційних
досліджень :
1.Люшин Віталія
Григоровича
2. Поліщук Василя
Григоровича
3. Лихогруд
Олександри
Миколаївни
4.Капінос Наталії
Олександрівни
5.Аврамчук Богдан
Олегович
30.13):
Ковалишин О.Ф.,
Малахова С.О., Рижок
С.О. Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи з дисципліни
Законодавче
забезпечення
кадастру нерухомості»
для студентів
землевпорядного
факультету за ОС
«Магістр»
спеціальності 193
«Геодезія та
землеустрій».
Львівський
національний
аграрний університет.
Львів-Дубляни. 2016
р. 44 с.
2. Ковалишин О.Ф.,
Малахова С.О., Рижок
С.О. Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт з
дисципліни
«Законодавче
забезпечення
кадастру нерухомості»
для студентів
землевпорядного
факультету за ОС
«Магістр»
спеціальності 193
«Геодезія та
землеустрій»
Львівський
національний
аграрний університет.
Львів-Дубляни 2016 р.
68 с.
3. Ковалишин О.Ф.,
Шпік Н.З., Микула
О.Я. Методичні
рекомендації для
виконання

практичних робіт з
дисципліни
«Девелопнет
нерухомості» для
студентів
землевпорядного
факультету за ОС
«Магістр»
спеціальності
«землеустрій та
кадастр» Львівський
національний
аграрний університет.
Львів-Дубляни 2016 р.
24 с.
4. Ковалишин О.Ф.,
Малахова С.О., Рижок
С.О. Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт з
дисципліни «Оцінка
земельних
поліпшень» з
спеціалізації «Оцінка
землі та нерухомого
майна» за ОС
«магістр». Львівський
національний
аграрний університет.
Львів- Дубляни. 2017
р. 64 с.
5. Ковалишин О.Ф.,
Малахова С.О., Рижок
С.О. Методичні
рекомендації для
виконання навчальноаудиторної роботи з
дисципліни «Оцінка
природних ресурсів»
для студентів денної
форми навчання.
Львівський
національний
аграрний університет.
Львів- Дубляни. 2017
р. 40 с.
30.15):
1. Ковалишин О.Ф.
Удосконалення
системи ведення
державного
земельного кадастру /
О.Ф. Ковалишин, С.О.
Малахова, Н.І.
Кришеник // Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Вип. 16.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2016. С. 69
(0,06 ум. друк. арк.).
2. Ковалишин О.Ф.
Рижок З.Р., Малахова
С.О. Застосування
методу непрямої
капіталізації доходу
для продажу права
оренди на земельних
торгах./ // Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог

інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Львів : Львів.
нац. аграр. ун-т, 2017.
Вип. 18. С. 108.
30.17):
Практична робота
впродовж 1991-1999
рр.
30.18)
1. ТОВ «ГаличинаЗахід» на підставі
Договору № 1/14 про
створення та
передання науковотехнічної продукції
від 04 червня 2018
року між ЛНАУ і ТОВ
«Галичина-Захід»
термін до 13 липня
2018року на тему :
«Визначення
продуктивності
ґрунтів при внесенні
органічних добрив
для підвищення
врожайності
сільськогосподарських
культур».
2. ТОВ «Захід-Агро
МХП» на підставі
Договору № 1/6 про
створення та
передання науковотехнічної продукції
від 30 травня 2019
року між ЛНАУ і
«Захід-Агро МХП»
термін до 06 липня
2019 року на тему:
«Культуртехнічні
заходи на
меліорованих землях
за межами с.
Сопошин».
25975

Крупа
Володимир
Романович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Економічний

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2000,
спеціальність:
050106 Облік і
аудит, Диплом
кандидата наук
ДK 065532,
виданий
22.04.2011,
Атестат
доцента 12ДЦ
042315,
виданий
28.04.2015

19

Дисципліна
загальноунівер
ситетського
вибору
(Інноваційне
підприємництв
о)

Освіта: Львівський
державний аграрний
університет, 2000 р..
Спеціальність: «Облік
і аудит». Кваліфікація:
«Економіст з
бухгалтерського
обліку і аудиту».
Науковий ступінь:
кандидат економічних
наук. 2011 р. Наукова
спеціальність:
08.00.04 – економіка
та управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності). Вчене
звання: доцент
кафедри економічної
теорії, 2015 р
Підвищення
кваліфікації:
Львівський
національний
університет ім.
І.Франка, кафедра
економічної теорії,
довідка № 215-В від
11.06. 2016 р. ;
Старопольська вища
школа у м. Кельце,
сертифікат від
23.05.2019.
Види і результати

професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.10,
30.13, 30.14, 30.18.
30.2):
1. Крупа О.М. Крупа
В.Р. Кон’юнктура
ринку картоплі в
Україні та
перспективи її
оптимізації.
Ефективна економіка.
електрон. наук.
фахове вид. 2019.
№12.
http://www.economy.n
ayka.com.ua.
2. Крупа В.Р., Крупа
О.М. Реалізація
підприємницького
потенціалу сільських
територій: сучасні
умови та перспективи.
Ефективна економіка.
2018. №6. Режим
доступу до журналу :
http://www.economy.n
ayka.com.ua
3. Губені Ю.Е., Бойко
В.В., Оліщук П.О.,
Крупа В.Р.
Соціологічний
моніторинг земельних
очікувань селян.
Вісник Сумського
національного
аграрного
університету : серія
"Економіка і
менеджмент", 2018.
№ 6 (76). С. 16-20
4. Крупа В.Р., Крупа
О.М. Соціальнодемографічні аспекти
використання
потенціалу сільських
територій. Аграрна
економіка. Львів,
2016. Т. 9, №1-2. С.918
5. Крупа В.Р. Ділова
активність сільських
домогосподарств у
макроекономічному
вимірі. Економіка та
держава, 2015. №2. С.
89–94.
6. Крупа В. Р. Фактори
дестабілізації
валютного ринку
України. Вісник
Хмельницького
національного
університету. 2014,
№3, Т.1. (212) С. 124129.
30.3):
1. Земельні очікування
селян: результати та
аналіз соціологічного
моніторингу
земельних відносин /
Ю.Е. Губені, В.Р., В.Р.
Крупа, Н.В.
Маркович, Батюк Г.В.
та ін. / за ред. проф.

Губені Ю.Е. Львів:
Растр-7, 2018. 72с.
(0,22 д.а.) 2. Крупа
В.Р. Нестерович А.В.
Соціальні фактори у
забезпеченні розвитку
сільських територій //
Теоретикометодологічне та
організаційноекономічне
обґрунтування
розвитку сільського
господарства і села:
колективна
монографія / за заг.
ред. Я. С. Янишин.
Львів, 2016. С. 30–46
(0,85 д.а) 3. Онисько
С.М., Біттер О.А.,
Крупа В.Р.. Оплата
праці у
сільськогоспо¬дарськ
их підприємствах при
вдосконаленні
системи соціального
захисту населення :
монографія. Львів :
Ліга-Прес, 2011. 252 с.
30.10):
Заступник декана
факультету заочної
освіти у 2008-2009 р.
Заступник завідувача
кафедри економічної
теорії з навчальнометодичної роботи
2006-2017 р.
Заступник завідувача
кафедри
підприємництва,
торгівлі та біржової
діяльності (до
реорганізації у 2018 р.
– кафедри права і
підприємництва) – з
2017 р.
30.13):
Крупа В.Р.
Інноваційне
підприємництво.
Методичні
рекомендації до
проведення
практичних занять
для студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія» ОС
«Бакалавр». Львів,
«Ліга Прес», 2020, 36
с.
Крупа В. Райтер Н.І.
Фінансовий аналіз.
Методичні
рекомендації до
проведення
практичних занять
для студентів
економічного
факультету
спеціальності 071
«Облік і
оподаткуваня» ОС
«Магістр», Львів,
«Ліга Прес», 2020. 36
с.
Крупа В. Комерційна
діяльність. Методичні
рекомендації до
проведення
практичних занять

для студентів
економічного
факультету
спеціальності 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність» ОС
«Бакалавр». Львів,
«Ліга Прес», 2019, 48
с.
Крупа В.Р. Основи
експертизи товарів,
робіт, послуг.
Методичні
рекомендації для
самостійної роботи
ННІ заочної та
післядипломної освіти
спеціальності 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність» ОС
«Бакалавр» Львів,
ЛНАУ, 2019, 36 с.
Крупа В. Інноваційне
підприємництво.
Методичні
рекомендації для
самостійної роботи та
виконання
контрольних робіт для
студентів ННІ заочної
та післядипломної
освіти спеціальності
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність» ОС
«Бакалавр». Львів,
ЛНАУ, 2019, 40 с.
Губені Ю., Крупа В.
Організація торгівлі
та торгових
підприємств.
Методичні
рекомендації до
проведення
практичних занять
для студентів
економічного
факультету
спеціальності 076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність» ОС
«Бакалавр», Львів,
ЛНАУ, 2019, 24 с.
30.14):
1. Керівник студента 3го курсу Шебеца В. –
учасника
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт зі
спеціалізації
«Підприємництво»,
який проходив на базі
Державного
університету
«Житомирська
політехніка». (призер
1 туру у ЛНАУ). Тема
роботи: «Міжнародні
конкурентні переваги
сільськогосподарських
підприємств
Львівської області та
шляхи їх
забезпечення»
2. Керівник наукової
роботи студенти 3-го
курсу Насибової

Розілє, яка зайняла ІІІ
місце на
Всеукраїнському
конкурсі студентських
наукових робіт за
спеціальністю
«Підприємництво» у
Житомирському
державному
технологічному
університеті (2018 р.).
Тема роботи
«Реалізація
підприємницького
потенціалу малих
форм господарювання
на селі».
30.18):
1. Губені Ю.Е., Крупа
В.Р., Маркович Н.В.
Бізнес-план
вирощування моркви
столової. Від ідеї – до
бізнесу: практичний
посібник (теоретикометодичні та
прикладні аспекти
бізнес-планування
створення і розвитку
підприємницької
діяльності) / за заг.
ред. Янишина Я.С.,
Марків Г.В. Кам’янкаБузька: КП
«Кам’янка-Бузька
районна друкарня».
2020. с. 340-356
2. Крупа В.Р. Модель
оцінки рівня
конкурентоспроможн
ості працівників
сільськогосподарських
підприємств. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Львів: ЛНАУ.
2020. Вип. 20. С. 82.
2. Крупа В.Р.
Механізм фінансового
забезпечення
професійного
навчання працівників
аграрних
підприємств. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського, І.Б.
Яціва. Львів : ЛНАУ.
2018. Вип. 18. С. 57
3. Наукове
консультування РСП
«Шувар»
4. Наукове
консультування ТзОВ
«Агро ЛВ Лімітед»
306152

Руданецька
Оксана
Стефанівна

В.о.доцента
, Основне
місце

Економічний

Диплом
бакалавра,
Львівська
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Трудове право

Освіта: Львівська
Комерційна академія,
2004 р. Спеціальність

роботи

комерційна
академія, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
0601 Право,
Диплом
спеціаліста,
Львівська
комерційна
академія, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 22417,
виданий
26.06.2014

«Правознавство».
Кваліфікація
«Спеціаліст з
правознавства».
Науковий ступінь:
кандидат юридичних
наук, 2014 р. Наукова
спеціальність:12.00.01
− теорія та історія
держави і права;
історія політичних і
правових учень.
Підвищення
кваліфікації у
Старопольській Школі
Вищій в м. Кельце
(Республіка Польща),
термін стажування
6.01.-19.06.2020 р.
Тема стажування
«Обмін досвідом та
знаннями з дисциплін
правознавство,
господарське право,
адміністративне
право, фінансове
право»
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п. 30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.10, 30.13, 3.15.
30.1):
Alina Steblianko,
Tamara Chernadchuk,
Ivan Kravchenko,
Nadiia Andriichenko,
Oksana Rudanetska.
International Law
Enforcement
Cooperation against
Money Laundering.
Cuestiones Políticas.
Venezuela. Vol. 37,
Núm. 65. (juliodiciembre). 2020, Р.
217-229.
30.2):
1. Oksana
Rudanetskaya, Galina
Greshchuk.
Environmental audit as
an element of the legal
mechanism for
preparing and making
environmentally sound
decisions.
2. Publicaţie ştiinţificopractică «LEGEA ŞI
VIAŢA». Nr. 3 (339).
2020. Р.61-65.
3. Грещук Г. І.,
Руданецька О. С.
Нормативно-правові
умови
функціонування
землевпорядного
механізму в разі
сталого
сільськогосподарськог
о землекористування.
Collective monograph:
Modern researches:
progress of the
legislation of Ukraine
and experience of the

European Union. Riga :
Izdevniecība “Baltija
Publishing”, 2020. P. 1.
Р. 530-549.
4. Rudanetska O. Issues
of Legal Guarantee
Security upon Entry
into Employment under
the Labor Code Draft of
Ukraine. Журнал
східноєвропейського
права. 2019. № 59. С.
6-10.
5. 16. Руданецька О. С.
Міжнародні стандарти
захисту трудових прав
жінок. Науковий
журнал «Приватне та
публічне право». Вип.
№4. 2019. С. 106-111.
6. Павлів-Самоїл Н.
П., Руданецька О. С.
Становлення правової
політики Української
держави в сучасних
умовах. Науковий
збірник «Актуальні
проблеми вітчизняної
юриспруденції».
Дніпровський
національний
університет ім. О.
Гончара, 2018. № 1. С.
23-26.
7. Rudanetska O. Labor
Protection in Ukraine
and Abroad: Legal
Aspect. Журнал
східноєвропейського
права. 2018. № 50. С.
10-15.
8. Минів Р. М.,
Руданецька О. С.,
Хомко Л. В.
Норативно – правове
регулювання розвитку
тваринництва в
Україні проблеми та
перспективи.
Науковий вісник
публічного та
приватного права.
2018. Вип. 3. том 1. С.
77-85.
9. Руданецька О. С.
Право громадян на
охорону праці під час
роботи на об’єкті
господарювання.
Теоретико-правові
проблеми державного
регулювання
господарської
діяльності в умовах
Євроінтеграції:
збірник наукових
праць. Львів: ЛігаПрес, 2017. С. 145-156.
10. Руданецька О. С.
Ефективність правової
політики як показник
життєздатності
суспільства. Науковий
вісник Львівського
державного
університету
внутрішніх справ.
Серія юридична.
Львів: 2017. Вип.1. С.
78- 86.
11. Павлів-Самоїл Н.

П., Руданецька О. С.
Свобода пересування
як обов’язковий
елемент системи
міграції. Вісник НУ
«Львівська
політехніка». Серія
«Юридичні науки».
2017. № 884. С. 205 –
212.
12. Руданецька О. С.
Правова політика
народовладдя.
Науковий вісник
Львівського
державного
університету
внутрішніх справ.
Серія юридична.
Львів: 2016. Вип.1. С.
3-11.
13. Руданецька О. С.
Правова політика як
цільова соціальна
практика держави.
Молодий вчений:
науковий журнал.
Херсон, 2015. Ч. III.
№2. С. 190-194.
30.3):
1. Руданецька О. С.
Правова політика
держави в умовах
трансформації
суспільства.
Монографія. ЛігаПрес, 2015. 176 с.
2. Руданецька О. С.
Правові засади
договору підряду на
капітальне
будівництво.
Проблеми правового
регулювання
договірних відносин
суб'єктів
господарювання:
монографія / за заг.
ред. М. С. Долинської.
Львів: ТОВ «Галицька
видавнича спілка»,
2019. С. 119-129.
3. Руданецька О. С.
Електронний
цифровий підпис:
правове регулювання,
юридична значущість,
механізм. Єдиний
реєстр із оцінки
впливу на довкілля.
Електронні сервіси в
господарській
діяльності: навч.
посібник / за заг. ред.
М. С. Долинської.
Львів: ЛьвДУВС, 2018.
Підрозділи 3.3, 7.2. С.
43-49; С. 230-234.
4. Руданецька О. С.
Безпека
життєдіяльності та
охорона праці: в
схемах і таблицях.
Навчальний посібник.
Львів: ТзОВ «
Галицька видавнича
спілка», 2019. 196 с.
30.10):
Заступник завідувача
кафедри по
навчально-

методичній роботі
(Протокол №1 від
28.08.2020 р.)
30.13):
1. Охорона праці в
галузі: методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти денної та
заочної форми
навчання факультету
освітньо
кваліфікаційного
рівня спеціаліст
спеціальності 081
«Право». Львів:
Львівський
державний
університет
внутрішніх справ,
2016р. 40 с. (автор.
Руденецька О. С.)
2. Охорона праці в
юриспруденції:
методичні
рекомендації до
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти денної форми
навчання факультету
№ 6 освітнього
ступеня «магістр»
спеціальності 081
«Право». Львів:
Львівський
державний
університет
внутрішніх справ, 2017
р. 39 с. (автор.
Руденецька О. С.)
3. Методичні
рекомендації для
підготовки до
семінарських занять
здобувачів вищої
освіти денної форми
навчання освітнього
ступеня бакалавр,
Спеціальність 203
«Садівництво та
виноградництво».
Львів 2019. 39 С.
(автор. Руденецька О.
С.)
30.15):
1. Руданецька О. С.
Соціальний діалог, як
механізм
забезпечення охорони
праці. Сучасні наукові
інновації (частина IІ):
матеріали IV
Міжнародної
науковопрактичної
конференції м. Київ,
30-31 березня 2020
року. Київ : МЦНіД,
2020. С. 47-48.
2. Руданецька О. С.,
Соколовська О. Ю.
Державна політика
України у сфері
зайнятості та
працевлаштування.
Актуальні проблеми
сучасної науки та
освіти (частина ІІ):
матеріали
Міжнародної науковопрактичної

конференції. м. Львів.
15-16 квітня 2020 р.
Львів : Львівський
науковий форум,
2020. С. 56-58.
3. Руданецька О. С.
Екологозначимі
рішення та їх
класифікація.
Вітчизняна юридична
наука в умовах
сучасності:
міжнародна науковопрактична
конференція. Харків:
ГО «Асоціація
аспірантів-юристів»,
2019. С. 106-109.
4. Руданецька О. С.
Предмет договору
будівельного підряду
на капітальне
будівництво.
Актуальні правові
проблеми
господарської
діяльності в Україні:
збірник тез доповідей
учасників науковопрактичного семінару
(30 травня 2019 р.)
Упорядники: М. С.
Долинська, В. О.
Кучер. Львів:
ЛьвДУВС, 2019. С. 7273.
5. Руданецька О.С.
Особливості
правового
регулювання
соціальних відпусток
для жінок. Розвиток
сучасного права в
умовах глобальної
нестабільності:
міжнародна науковопрактична
конференція ( м.
Одеса, 13-14 вересня
2019р.). Одеса: ГО
«Причорноморська
фундація права»,
2019. С. 18-23.
6. Руданецька О.С.
Міжнародні
ювенальні трудові
стандарти. Проблеми
реалізації та захисту
прав людини і
громадянина в умовах
розвитку правової
держави: міжнародна
науково-практична
конференція.
(ЛНУВМБ ім.. С.
Ґжицького 10-11
грудня 2019 р.) . Львів,
10-11 грудня 2019 р. С.
120-123.
7. Руданецька О. С.
Козак В. П.
Зарубіжний досвід
системи охорони
праці - удосконалення
правового
регулювання охорони
праці в Україні.
Теоретико-прикладні
проблеми правового
регулювання в
Україні: тези

171069

Гошко
Зіновій
Орестович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1992,
спеціальність:
090902
Механізація
сільського
господарства,
Диплом
кандидата наук
KH 009546,
виданий
27.12.1995,
Атестат
доцента 12ДЦ
032070,
виданий
26.09.2012

29

доповідей
регіональної науковопрактичної
конфренції. Львів:
ЛьвДУВС, 2018. С.
220-223.
Вступ до
Освіта: Львівський
спеціальності
сільськогосподарськи
та
й інститут, 1992.
патентознавств Спеціальність:
о
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук. 1995р. Наукова
спеціальність:
05.20.01 –механізація
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри
сільськогосподарських
машин, 2012р.
Підвищення
кваліфікації:
Сертифікат №45-к/01
про стажування від
25.07.2018 на базі
Львівської філії Укр
НДІПВТ
ім.Л.Погорілого.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.10,
30.13, 30.14, 30.15.
30.2):
1.Гошко З., Крупич О.,
Крупич Р.
Дослідження фізикомеханічних
властивостей плодів
лісових горіхів.Вісник
ЛНАУ: агроінженерні
дослідження. 2017.
№21. С. 30-38.
2.Гошко З., Панасюк
О., Панасюк Р., Гошко
О. Вплив фізикомеханічних
властивостей сої на
процес її
збирання.Вісник
ЛНАУ: агроінженерні
дослідження. 2017.
№21. С. 44-51.
3. Гошко З.О., Семен
Я.В., Магац М.І.,
Гошко О.В. Фізикомеханічні властивості
сої, та їх вплив на
процес збирання.
Сільськогосподарські
машини. Луцьк
Випуск 39. 2018. Ст.
25-34.
4. Кузенко Д.В., Семен
О.Я., Гошко З.О.,
Семен Я.В.
Дослідження
розмірно-масових
показників зубків
часникуСільськогоспо

дарські машини.
Луцьк Випуск 39.
2018. С. 86-93.
5. Гошко З.О., Семен
Я.В., Магац М.І.,
Гошко О.В. Фізикомеханічні властивості
сої, та їх вплив на
процес
збирання.Сільськогос
подарські машини.
Луцьк Випуск 39.
2018. Ст. 25-34.
6. Магац М.І.,
Махоркіна Т.А., Гошко
З.О., Дусан А.В., Синій
С.В.. Експлуатаційні
дослідження
модернізованого мініагрегату.Сільськогосп
одарські машини.
Луцьк Випуск 39.
2018. Ст. 93-100.
30.3):
1.Хайліс Г.А.,Горбовий
А.Ю., Гошко
З.О.Механікотехнологічні
властивості
сільськогосподарських
матеріалів. Луцьк,
«Ковельська міська
друкарня», 1998. 267
с. ISBN 966-7667-61-4.
2.Гошко З.О., Гошко
М.О., Крупич О.М.,
Василькевич О.М.
Інженерія агропромислового
виробництва у
вимірах бережливості.
Колективна
монографія. Львів:
ЛДАУ, 2006. 240 с.
3.Гошко
З.О.,Здобицький А.Я.,
Кузенко Д. В.Дорожні
машини. Навчальний
посібник. ЛНАУ. 2016.
115 с.
4.Кузенко Д.В. Крупич
О.М., Гошко
З.О.Будівельні
машини:навч. посіб.
ЛНАУ. 2017. 307 с.
30.10):
Заступник завідувач
кафедри
«Сільськогосподарськ
ої техніки» по науці.
(2009 р – по тепер)
30.12):
1.Устройство для
испытания коры
дерева при сжатии
А.С. № 1810787 SU:
МКП G01 N 03/08 №и
4940787|28 ; заявл.
23.04.1991; опубл.
23.04.1993, Бюл. №15.
4с.
2.Стряхиватель
плодов: пат.2081550
РФ: МКП А01 D 46/26.
№и93055702/13;
заявл. 14.12.1993;
опубл. 20.06.1997,
Бюл. №17. 6с.
3.Струшувач
вібраційної дії: пат.

на винахід 24296А
Україна: МПК А01D
46/26, А01D 51/00
№и97041526; заявл.
01.04.1997; опубл.
07.07.1998, Бюл. №19.
4с.
4.Роторна дробарка
вентиляторного типу
пат. на корисну
модель 40813 Україна:
МПК В02С 4/08, В02С
25/00 №и200813738;
заявл. 28.11.2008;
опубл. 27.04.2009,
Бюл. №8. 4с.
5.Петля-захват
струшувача плодів:
пат.139081 Україна:
МПК А01D 46/26.
№и201904341; заявл.
22.04.2019;опубл.
26.12.2019, Бюл. №24.
3с.
30.13):
1. Синій С.В., Гошко
З.О. Інженерні
мережі. Конспект
лекцій Луцьк: Ред.вид. від. ЛНТУ, 2008.102с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання
практичних робіт з
дисципліни „Машини
і обладнання АПК”
(розділ 1) для
студентів факультету
механіки та
енергетики за
напрямом підготовки
„Енергетика
сільського
господарства”
освітньокваліфікаційного
рівня „Бакалавр”/
Гошко З.О., Семен
Я.В., Крупич О.М.//
Львів.: ЛНАУ, 2011. 68
с.
3. Методичні
рекомендації до
виконання
практичних робіт з
дисципліни „Машини
і обладнання АПК”
(розділ 2) для
студентів факультету
механіки та
енергетики за
напрямом підготовки
„Енергетика
сільського
господарства”
освітньокваліфікаційного
рівня „Бакалавр”./
Гошко З.О., Семен
Я.В., Крупич О.М.//
Львів.: ЛНАУ, 2011. 44
с.
30.14):
1. Керівництвом
студентом Гоциком
В.О., який
отримавдиплом 3-го
ступеню у конкурсі
наукових доповідей
Всеукраїнської

науково-практичної
конференції студентів
«Досягнення та
перспективи галузі с.г.
виробництва»
(Кіровоградський НТУ
21.04.2016р.)
2. Керівництвом
студентом
Джигановським І.С.,
який отримав диплом
ІІІ ступеня з ІІ етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності:
«Процеси машини та
обладнання
агропромислових
підприємств»
(Кіровоградський НТУ
11-13.04.2018р.)
3. Керівництвом
студентом Сухоруким
Н.В., який отримав
диплом ІІІ ступеня за
перемогу в конкурсі
наукових доповідей
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції студентів,
аспірантів та молодих
вчених «Досягнення
та перспективи галузі
виробництва,
переробки та
зберігання с.г.
продукції»
(Кіровоградський НТУ
11-13.04.2018р.)
4. Керівництвом
студентом Притулою
Б. Б., який зайняв 2
місце у ІІ етапі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності:
«Процеси, машини та
обладнання
агропромислового
виробництва».
(Кіровоградський НТУ
10-12 квітня 2019р.)
6. Керівництвом
студентом
Поздняковим О.К.
який отримав диплом
ІІ ступеня за перемогу
у ІІ етапі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності
"Обладнання
переробних і харчових
виробництв"
(Таврійський
державний
агротехнологічний
університет імені
Дмитра Моторного.1617 травня 2019р.)
7. Керівництвом
студентом Тріска М.
Р., який отримав
диплом ІІ ступеня
ступеня за перемогу в
конкурсі наукових
доповідей
Всеукраїнської

науково-практичної
конференції студентів:
«Досягнення та
перспективи галузі
виробництва та
зберігання
сільськогосподарської
продукції»
(Кіровоградський НТУ
10-12 квітня 2019р.)
8. який отримав
диплом ІІІ ступеня
ступеня за перемогу в
конкурсі наукових
доповідей
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції студентів:
«Досягнення та
перспективи галузі
виробництва та
зберігання
сільськогосподарської
продукції»
(Кіровоградський НТУ
10-12 квітня 2019р.)
30.15):
1. Гошко З.О.,
Василькевич
О.М.Подрібнювальна
машина для кускових
матеріалів.Вчені
ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. №12, Львів
2012р. С. 53.
5. Гошко З.О.,
Василькевич О.М.
Вібраційна
дробарка.Вчені ЛНАУ:
Каталог інноваційних
розробок. №12, Львів
2012р. С. 54.
6. Семен Я.В., Крупич
О.М., Гошко З.О.,
Кузенко Д.В.,
Здобицький А.Я.,
Пришляк О.Ф.,
Бардахівський Ю.В.
Грунтовий
канал.Вчені ЛНАУ:
Каталог інноваційних
розробок. Вип.17.
Львівський НАУ, 2017.
63 с.
7. Крупич О. М.,
Гошко З. О., Левко С.
І., Крупич Р. О.,
Грушкевич Ю. В.,
Семен О. Я.
Вимірювальна
система для
ґрунтового каналу.
Вчені ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Вип. 17.
Львівський НАУ, 2017.
62 с.
8. Гошко З. О.
Малогабаритний
плодозбиральний
агрегат (МПА). Вчені
ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Вип. 17.
Львівський НАУ, 2017.
58 с.
9. Гошко З. О.
Подрібнювальнозмішувальна машина
кускових матеріалів

Вчені ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Вип. 17.
Львівський НАУ, 2017.
59 с.
10.Магац М.І. Міні
агрегат для
викопування картоплі
/ М.І. Магац, З.О.
Гошко//
Сільськогосподарські
машини. Луцьк
Випуск 42. 2019.
11. Магац М. І., Гошко
З. О. Подрібнювальна
машина для
рослинних та
нерудних матеріалів.
Вчені ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Вип. 17.
Львівський НАУ, 2019.
С. 53.
171069

Гошко
Зіновій
Орестович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1992,
спеціальність:
090902
Механізація
сільського
господарства,
Диплом
кандидата наук
KH 009546,
виданий
27.12.1995,
Атестат
доцента 12ДЦ
032070,
виданий
26.09.2012
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Механікотехнологічні
властивості с.г. матеріалів

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1992.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук. 1995р. Наукова
спеціальність:
05.20.01 –механізація
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри
сільськогосподарських
машин, 2012р.
Підвищення
кваліфікації:
Сертифікат №45-к/01
про стажування від
25.07.2018 на базі
Львівської філії Укр
НДІПВТ
ім.Л.Погорілого.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.10,
30.13, 30.14, 30.15.
30.2):
1.Гошко З., Крупич О.,
Крупич Р.
Дослідження фізикомеханічних
властивостей плодів
лісових горіхів.Вісник
ЛНАУ: агроінженерні
дослідження. 2017.
№21. С. 30-38.
2.Гошко З., Панасюк
О., Панасюк Р., Гошко
О. Вплив фізикомеханічних
властивостей сої на
процес її
збирання.Вісник
ЛНАУ: агроінженерні
дослідження. 2017.

№21. С. 44-51.
3. Гошко З.О., Семен
Я.В., Магац М.І.,
Гошко О.В. Фізикомеханічні властивості
сої, та їх вплив на
процес збирання.
Сільськогосподарські
машини. Луцьк
Випуск 39. 2018. Ст.
25-34.
4. Кузенко Д.В., Семен
О.Я., Гошко З.О.,
Семен Я.В.
Дослідження
розмірно-масових
показників зубків
часникуСільськогоспо
дарські машини.
Луцьк Випуск 39.
2018. С. 86-93.
5. Гошко З.О., Семен
Я.В., Магац М.І.,
Гошко О.В. Фізикомеханічні властивості
сої, та їх вплив на
процес
збирання.Сільськогос
подарські машини.
Луцьк Випуск 39.
2018. Ст. 25-34.
6. Магац М.І.,
Махоркіна Т.А., Гошко
З.О., Дусан А.В., Синій
С.В.. Експлуатаційні
дослідження
модернізованого мініагрегату.Сільськогосп
одарські машини.
Луцьк Випуск 39.
2018. Ст. 93-100.
30.3):
1.Хайліс Г.А.,Горбовий
А.Ю., Гошко
З.О.Механікотехнологічні
властивості
сільськогосподарських
матеріалів. Луцьк,
«Ковельська міська
друкарня», 1998. 267
с. ISBN 966-7667-61-4.
2.Гошко З.О., Гошко
М.О., Крупич О.М.,
Василькевич О.М.
Інженерія агропромислового
виробництва у
вимірах бережливості.
Колективна
монографія. Львів:
ЛДАУ, 2006. 240 с.
3.Гошко
З.О.,Здобицький А.Я.,
Кузенко Д. В.Дорожні
машини. Навчальний
посібник. ЛНАУ. 2016.
115 с.
4.Кузенко Д.В. Крупич
О.М., Гошко
З.О.Будівельні
машини:навч. посіб.
ЛНАУ. 2017. 307 с.
30.10):
Заступник завідувач
кафедри
«Сільськогосподарськ
ої техніки» по науці.
(2009 р – по тепер)
30.12):

1.Устройство для
испытания коры
дерева при сжатии
А.С. № 1810787 SU:
МКП G01 N 03/08 №и
4940787|28 ; заявл.
23.04.1991; опубл.
23.04.1993, Бюл. №15.
4с.
2.Стряхиватель
плодов: пат.2081550
РФ: МКП А01 D 46/26.
№и93055702/13;
заявл. 14.12.1993;
опубл. 20.06.1997,
Бюл. №17. 6с.
3.Струшувач
вібраційної дії: пат.
на винахід 24296А
Україна: МПК А01D
46/26, А01D 51/00
№и97041526; заявл.
01.04.1997; опубл.
07.07.1998, Бюл. №19.
4с.
4.Роторна дробарка
вентиляторного типу
пат. на корисну
модель 40813 Україна:
МПК В02С 4/08, В02С
25/00 №и200813738;
заявл. 28.11.2008;
опубл. 27.04.2009,
Бюл. №8. 4с.
5.Петля-захват
струшувача плодів:
пат.139081 Україна:
МПК А01D 46/26.
№и201904341; заявл.
22.04.2019;опубл.
26.12.2019, Бюл. №24.
3с.
30.13):
1. Синій С.В., Гошко
З.О. Інженерні
мережі. Конспект
лекцій Луцьк: Ред.вид. від. ЛНТУ, 2008.102с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання
практичних робіт з
дисципліни „Машини
і обладнання АПК”
(розділ 1) для
студентів факультету
механіки та
енергетики за
напрямом підготовки
„Енергетика
сільського
господарства”
освітньокваліфікаційного
рівня „Бакалавр”/
Гошко З.О., Семен
Я.В., Крупич О.М.//
Львів.: ЛНАУ, 2011. 68
с.
3. Методичні
рекомендації до
виконання
практичних робіт з
дисципліни „Машини
і обладнання АПК”
(розділ 2) для
студентів факультету
механіки та
енергетики за
напрямом підготовки

„Енергетика
сільського
господарства”
освітньокваліфікаційного
рівня „Бакалавр”./
Гошко З.О., Семен
Я.В., Крупич О.М.//
Львів.: ЛНАУ, 2011. 44
с.
30.14):
1. Керівництвом
студентом Гоциком
В.О., який
отримавдиплом 3-го
ступеню у конкурсі
наукових доповідей
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції студентів
«Досягнення та
перспективи галузі с.г.
виробництва»
(Кіровоградський НТУ
21.04.2016р.)
2. Керівництвом
студентом
Джигановським І.С.,
який отримав диплом
ІІІ ступеня з ІІ етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності:
«Процеси машини та
обладнання
агропромислових
підприємств»
(Кіровоградський НТУ
11-13.04.2018р.)
3. Керівництвом
студентом Сухоруким
Н.В., який отримав
диплом ІІІ ступеня за
перемогу в конкурсі
наукових доповідей
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції студентів,
аспірантів та молодих
вчених «Досягнення
та перспективи галузі
виробництва,
переробки та
зберігання с.г.
продукції»
(Кіровоградський НТУ
11-13.04.2018р.)
4. Керівництвом
студентом Притулою
Б. Б., який зайняв 2
місце у ІІ етапі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності:
«Процеси, машини та
обладнання
агропромислового
виробництва».
(Кіровоградський НТУ
10-12 квітня 2019р.)
6. Керівництвом
студентом
Поздняковим О.К.
який отримав диплом
ІІ ступеня за перемогу
у ІІ етапі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі

спеціальності
"Обладнання
переробних і харчових
виробництв"
(Таврійський
державний
агротехнологічний
університет імені
Дмитра Моторного.1617 травня 2019р.)
7. Керівництвом
студентом Тріска М.
Р., який отримав
диплом ІІ ступеня
ступеня за перемогу в
конкурсі наукових
доповідей
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції студентів:
«Досягнення та
перспективи галузі
виробництва та
зберігання
сільськогосподарської
продукції»
(Кіровоградський НТУ
10-12 квітня 2019р.)
8. який отримав
диплом ІІІ ступеня
ступеня за перемогу в
конкурсі наукових
доповідей
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції студентів:
«Досягнення та
перспективи галузі
виробництва та
зберігання
сільськогосподарської
продукції»
(Кіровоградський НТУ
10-12 квітня 2019р.)
30.15):
1. Гошко З.О.,
Василькевич
О.М.Подрібнювальна
машина для кускових
матеріалів.Вчені
ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. №12, Львів
2012р. С. 53.
5. Гошко З.О.,
Василькевич О.М.
Вібраційна
дробарка.Вчені ЛНАУ:
Каталог інноваційних
розробок. №12, Львів
2012р. С. 54.
6. Семен Я.В., Крупич
О.М., Гошко З.О.,
Кузенко Д.В.,
Здобицький А.Я.,
Пришляк О.Ф.,
Бардахівський Ю.В.
Грунтовий
канал.Вчені ЛНАУ:
Каталог інноваційних
розробок. Вип.17.
Львівський НАУ, 2017.
63 с.
7. Крупич О. М.,
Гошко З. О., Левко С.
І., Крупич Р. О.,
Грушкевич Ю. В.,
Семен О. Я.
Вимірювальна
система для
ґрунтового каналу.

Вчені ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Вип. 17.
Львівський НАУ, 2017.
62 с.
8. Гошко З. О.
Малогабаритний
плодозбиральний
агрегат (МПА). Вчені
ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Вип. 17.
Львівський НАУ, 2017.
58 с.
9. Гошко З. О.
Подрібнювальнозмішувальна машина
кускових матеріалів
Вчені ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Вип. 17.
Львівський НАУ, 2017.
59 с.
10.Магац М.І. Міні
агрегат для
викопування картоплі
/ М.І. Магац, З.О.
Гошко//
Сільськогосподарські
машини. Луцьк
Випуск 42. 2019.
11. Магац М. І., Гошко
З. О. Подрібнювальна
машина для
рослинних та
нерудних матеріалів.
Вчені ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Вип. 17.
Львівський НАУ, 2019.
С. 53.
2619

Магац
Мирон
Іванович

В.о.доцента
, Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1993,
спеціальність:
Механізація
сільського
господарства,
Диплом
кандидата наук
ДK 031807,
виданий
29.09.2015

15

Компʼютерна
діагностика с.г. техніки

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1992р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук, 1915р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
– Машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва.
Посада: в.о. доцента
кафедри автомобілів і
тракторів, 2019р.
Підвищення
кваліфікації:
Люблінський
природничий
університет (Польща),
посвідчення з
21.02.2017 р. по
21.08.2017 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п. 30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.9,
30.13, 30.14, 30.15,
30.17.

30.1):
Oliskevych M.,
Kovalyshyn S., Magats
M., Shevchuk V.,
Sukach O. The
optimization of trucks
fleet schedule in view of
their interaction and
restrictions of the
European agreement of
work of crews.
Transport Problems: an
International Scientific
Journal. 2020, Vol. 15
Issue 2, рр. 157-170.
(Scopus).
30.2):
1. 1. Магац М.І.
Енергоощадна
технологія доїння
ВРХ. Науковий вісник
Національного
університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія
«Техніка та
енергетика АПК» №
212/2. – Київ, 2015. С.
156-160.
2. 2. Магац М.І.,
Махоркіна Т.А.
Конструкційноексплуатаційні
дослідження
модернізо-ваного
агрегата (МОТОБЛОК
«ЗУБР» НТvz105+ПЛУГ ПЛ-1-17.
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження № 20,
2016.- С.168-174.
3. Магац М.І.
Експлуатаційні
дослідження
модернізованого міні
агрегату. Збірник
Сільськогосподарські
машини.: Луцьк,
2018.- С. 93-100.
4. Магац М.І.
Дослідження фізикомеханічних
властивостей сої //
Збірник
Сільськогосподарські
машини: Луцьк, 2018.
С. 25-34.
5. Магац М.І., Гошко
З.О. Міні агрегат для
викопування картоплі
// Збірник
Сільськогосподарські
машини. Вип. №43:
Луцьк, 2019.- С.92100.
30.13):
1. Методичні
рекомендації з
виконання
лабораторних робіт
факультету механіки
та енергетики для
студентів
спеціальності 274
«Автомобільний
транспорт », реком. до

друку мед. радою
ЛНАУ: Вид. в авт.
редакції. 2017.(у
спіавт. Т.А.
Махоркіна). 27 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни
«Електричне і
електронне
обладнання
автомобілів». для
студентів факультету
механіки та
енергетики з
спеціальності 274
«Автомобільний
транспорт» ОС
«Бакалавр». 2018. 66
с.
3. Робочий зошит для
виконання
практичних робіт
студентами ОС
«Бакалавр» із
загально
університетської
дисципліни «Електрота гібридні
автомобілі», реком. до
друку вченою радою
факультету механіки і
енергетики ЛНАУ
20.03.2019. прот.№7.
Вид. в авт. редакції.
2019. 49 с.
4. Методичні вказівки
«Трансмісії
автомобілів» (Частина
1) для виконання
лабораторнопрактичних робіт
студентами
спеціальності 274
«Автомобільний
транспорт» ОС
«Бакалавр» із
дисципліни
«Автомобілі». Вид. в
авт. редакції. 2020. 55
с.
30.14):
Керівництвом
студентом Біликом
Андрійом
Миколайовичом, який
зайняв ІІІ місце у ІІму етапі
Всеукраїнського
конкурсу студентьских
наукових робіт зі
спеціальності
«Автомобільний
транспорт» у
Харківському НАДУ,
2020р.
30.15):
1. Однокамерний
доїльний стакан із
перепускним
клапаном Магац М.І.,
Сиротюк В.М. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних
розробок. 2016. № 16.

С. 74.
2. Модернізований
агрегат «Мотоблок
«Зубр» НТ-105 + плуг
ПЛ-1-17». Магац М.І.
Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних
розробок. 2017. №
17.С. 67 – 68
3. Міні агрегат
«Мотоблок «Зубр»
НТ-105 + плуг ПЛ-117» із вмонтованим
плоским ножем Магац
М.І. Вчені Львівського
національного
аграрного
університету: каталог
інноваційних
розробок. 2018. № 18.
- С.38.
4. Міні-агрегат для
викопування картоплі
Магац М.І.. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок. – 2019, №
19.- С. 52.
5. Подрібнювальна
машина для
рослинних та
нерудних матеріалів
Магац М.І., Гошко
З.О. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету: каталог
інноваційних
розробок. 2019, № 19.С. 53.
30.17):
Робота на посаді
головного інженера
СП «Світанок»
Жовківського р-ну
1993р, завідувач
автопарком ЛНАУ
впродовж 1993 2012рр. (згідно
записів трудової
книжки).
59936

Паславський Доцент,
Ростислав
Основне
Ігорович
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1990,
спеціальність:
механізація
сільського
господарства,
Диплом
кандидата наук
ДK 007481,
виданий
27.06.2000,
Атестат
доцента 02ДЦ
015217,
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ПММ та інші
Освіта: Львівський
експлуатаційні сільськогосподарськи
матеріали
й інститут, 1990р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, 2000р. Наукова
спеціальність:
05.20.01 – механізація
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри тракторів і
автомобілів, 2005р.
Підвищення

виданий
19.10.2005

кваліфікації: НУ
«Львівська
політехніка», кафедра
"Транспортні
технології",
22.05.201922.06.2019р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.8,
30.12, 30.13, 30.15.
30.2):
1. Паславський Р.І.,
Миронюк О.С.
Дослідження
оптимального терміну
зберігання
біодизельного палива.
Вісник ЛНАУ,
Агроінженерні
дослідження. Львів
№19. 2015. С. 32–39.
2. Паславський Р. І.
Параметри вібрації та
шуму на робочому
місці механізатора в
процесі роботи
малогабаритних
тракторів // Efektivni
nastroje modernich ved
2016: Materialy XII
mezinarodni vedeckoprakticka konference
(22.04.2016–
30.04.2016) Praha:
Publishing House
"Education and
Science", 2016. Dil. 13.
Ekologie, Zemepic a
geologie, Vystavba a
architektura,
Zemedelstvi,
Zverolekarstvi. P. 4144.
3. Паславський Р.
Методи організації
навчання студентів
освітнтього ступеня
«Магістр» // Молодь в
технічних науках:
дослідження,
проблеми,
перспективи (МТН2016): Матеріали
міжнародної Інтернетконференції (4-10
травня 2016 р.).
Вінниця: ТОВ «НіланЛТД», 2016. С. 17–19.
4. Богач М.М..
Паславський Р.І.,
Сирота О.І.
Особливості
соціальноекономічного
розвитку сільських
територій в умовах
транскордонного
співробітництва //
Cross-border
cooperation as avector
of development of small
and medium
enterprises of Ukraine
with the V-4 countries.

Scientific works –
Bratislava: Vysoka skola
ekonomie a
manazmentu verejnej
sppravy v Bratislave.
2017. P. 30–38.
5. Богач М.М.,
Паславський Р.І.
Організація страхової
діяльності в
агропромисловому
комплексі: Досвід
країн V-4 / //
Problems of
implementation of
information
technologies the
economy of V-4
countries. Scientific
works – Bratislava:
Vysoka skola ekonomie
a manazmentu verejnej
sppravy v Bratislave.
2019. P. 23–30.
30.3):
1. Паславський Р.І.,
Миронюк О.С.,
Ковалишин С.Й.
Практикум з паливномастильних та інших
експлуатаційних
матеріалів.
Навчальний посібник.
Львів: Українські
технології, 2005. 243 с.
30.8):
1. Виконавець
науково-дослідної
теми „Покращення
технікоексплуатаційних
показників мобільних
енергетичних засобів»
на 2016-2020 роки“
(ДР №0111U001251,
2012-2016 р.; ДР
№0116U003179, 20172021) факультету
механіки та
енергетики
Львівського
національного
аграрного
університету.
30.12):
1. Пристрій для
визначення зусилля
відокремлення
плодів: пат. 65841 А
Україна: МКИ А 01D
46/26.
№2003065346; заявл.
10.06.2003; опубл.
15.04.2004, Бюл. №4.
3с.
2. Спосіб
механізованого
віброударного
знімання плодів: пат.
63149 А Україна: МКИ
А 01D 46/26.
№2003010682; заявл.
27.01.2003; опубл.
15.01.2004, Бюл. №1.
4с.
3. Спосіб визначення
передачі коливань у
кронах дерев Пат.
62903А Україна, МПК
A01D 46/26.
№2003042835; заявл.

01.04.2003; опубл.
15.12.2003, Бюл. № 12.
2 с.
30.13):
1. Логістичні системи і
управління на
транспорті:
Методичні
рекомендації до
виконання
практичних робіт
студентами
спеціальності 274
"Автомобільний
транспорт" ОС
"Бакалавр". Львів:
Манускрипт, 2019. 80
с.
2. Автотехнічна
експертиза
транспортних пригод
(частина 2):
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт
студентами
спеціальності 274
"Автомобільний
транспорт" ОС
"Бакалавр" Львів:
Манускрипт, 2017. 58
с.
3. Автомобілі (Теорія
руху транспортних
засобів): Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи студентами з
напряму підготовки
6.0701061
“Автомобільний
транспорт” (у співавт.
О.С. Миронюка, Р.С.
Шевчука). 2016. 28 с.
4. Трактори і
автомобілі: Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи студентами
напряму підготовки
6.100102 “Процеси,
машини та
обладнання
агропромислового
виробництва”. (у
співавт. О.С.
Миронюка, Р.С.
Шевчука). 2013. 56 с.
30.15):
1. Паславський Р.І.,
Шевчук Р.С.
Комбінований агрегат
для потокового
збирання яблук. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: Каталог
інноваційних
розробок. –Львів:
ЛНАУ, 2011. Вип. XI.
С. 31.
2. Шевчук Р.С.,
Миронюк О.С.,
Паславський Р.І.
Агрегат для
транспортування
плодів з
автоматизованим

управлінням.
Інженерія
агропромислового
виробництва у
вимірах бережливості:
вчені факультету
механіки та
енергетики –
виробництву. Львів:
ЛНАУ, 2008. Вип.2.
С.20-21.
3. Семен Я.В.,
Паславський Р.І.,
Миронюк О.С.
Малогабаритний
комбінований
збиральнотранспортний агрегат.
Інженерія
агропромислового
виробництва у
вимірах бережливості:
вчені факультету
механіки та
енергетики –
виробництву. Львів:
ЛНАУ, 2008. Вип.2.
С.11-13.
4. Шевчук Р.С.,
Миронюк О.С.,
Паславський Р.І.
Спосіб зменшення
пошкодження плодів
під час їх
транспортування
Інженерія
агропромислового
виробництва у
вимірах бережливості:
Вчені факультету
механіки та
енергетики –
виробництву. 2008.
Вип.2. С.26-27.
90681

Баран Ігор
Володимиро
вич

Доцент,
Основне
місце
роботи

Будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2003,
спеціальність:
030301 Історiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 065417,
виданий
26.01.2011,
Атестат
доцента 12ДЦ
040818,
виданий
22.12.2014
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Історія
України

Освіта: Львівський
національний
університет ім. І.
Франка, 2003р.
Спеціальність:
«Історія». Кваліфікація: «Магістр історії.
Історик. Викладач
історії». Науко-вий
ступінть: кандидат
історичних наук,
2011р. Наукова
спеціальність:
20.02.22 – військова
історія. Вчене звання:
доцент кафедри
українознавства,
2014р.
Підвищення
кваліфікації у
Львівському
Національному Університеті ім. І.
Франка, на тему:
«Джерелознавча база
до ви-вчення першої
світової війни», з
25.10.16р. до
26.11.2016р. (довідка
№ 4608-І від
26.11.2016 р.).
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальніс-тю
відповідно до п.30

Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.14,
30.15.
30.2):
1. Баран І. В., Мазур О.
Я. Міграція населення
Східної Галичини на
початку Першої
світової війни:
заручники, біженці,
вигнанці, евакуйовані.
«Держава та армія»,
Вісник Львівського
Національного
університету
«Львівська
Політехніка». №752.
2013р. С. 51-61.
2. Баран І.
Антиукраїнська
політика
представників Руської Православної
Церкви в Галичині у
1914-1915 рр. Гра-ні.
Науково-теоретичний
і громадськополітичний альманах. №4(108).
Дніпропетровськ,
2014. С. 143-148.
3. Баран І. В., Мазур
О. Я. Українське
питання в політиці
провідних держав
напередодні Великої
війни (1914-1918).
«Держава та армія»,
Вісник Львівського
Національного
університету
«Львівська
Політехніка». № 780.
2014р. С. 70-75.
4. Баран І. В.
Українсько-польські
взаємовідносини в
Галичині на початку
ХХ століття (1900-1914
рр.). Гілея. Вип. 144.
Ч. 5. 2019. С. 10-15.
5. Баран І. В. До
проблеми взаємодії
українців та євреїв в
Галичині (1900-1914
рр.). Вчені записки
Таврійського національного
університету ім.В.І.
Вернадського. Серія:
Історичні науки. Том
30 (69) N№3. 2019. С.
1-10.
30.3):
1. Баран І. В. Історія
України: навч.-метод.
посіб. Львів: ФОП
Марусич, 2014. 180 с.
2. Баран І. В., Юрчук
О. Ф. Історія України:
Перша поло-вина ХХ
століття: Навч. посіб.
Львів: Ліга Прес, 2019.
190 с.
30.10):
Заступник декана
факультету
будівництва та
архітектури

30.13):
1.Баран І. В., Юрчук О.
Ф. Історія України.
Методичні
рекомендації для
виконання
контрольних робіт з
дисцип-ліни «Історія
України» студентами
заочної форми навчання ОС
«Бакалавр». Львів:
ЛНАУ. 2020. 60 с.
2. Баран І. В., Юрчук
О. Ф. Історія України.
Методичні
рекомендації для
навчально-аудиторної
роботи з дисцип-ліни
«Історія України» для
студентів заочної
форми на-вчання ОС
«Бакалавр». Львів,
ЛНАУ, 2020. 60 c.
3. Баран І. В., Юрчук
О. Ф. Історія України.
Методичні
рекомендації для
самостійної роботи з
дисципліни «Істо-рія
України» для
студентів заочної
форми навчання ОС
«Бакалавр». Львів,
ЛНАУ, 2018. 60 с.
30.15):
1. Баран І. В., Юрчук
О.Ф. Селянське
питання в польсь-кій
неоконсервативній
публіцистиці
міжвоєнної доби.
Материалы междунар.
конф. (INDEX
COPERNICUS). Научные труды SWorld 6.
2016. Issue № 45. Т.6.
С. 88-91
2. Баран І.В.
Антиукраїнська
«діяльність»
російської окупаційної
адміністрації у
Галичині на початку
Першої світової війни.
«Історія, яка нас
об’єднує». Збірник
мате-ріалів
всеукраїнської
наукової конф.ї (7
грудня 2017 р.). Львів:
ЛНАУ–ЕК ЛНАУ,
2017. С. 22-27.
3. Baran I.
Antiukrainian politics
of the Russian rule in
Ga-licija in 1914-1915.
International scientific
conference «Innovation
around us ‘2019».
Conference proceedings
Feb-ruary 2019, SWorld
& D.A. Tsenov Academy
of Economics –
Svishtov,Bulgaria, P.7679.
4. Баран І.
Екопоселення – як
виклик часу.
Ефективні технології і
конструкції в

будівництві та
архітектурі села.
Розробка
інноваційних моделей
екопоселень Прикарпаття та Карпат:
міжнар. наук.-практ.
конф. 15–17 тра-вня
2019 р., Дубляни. С.
29.–34.
5. Плани Російської
імперії щодо
українських земель
напередодні Першої
світової війни. Теорія і
практика
агропромислового
комплексу та
сільських територій:
матеріали ХХ Міжнар.
наук.-практ. форуму.
17-19 вересня 2019.
Львів: Ліга-Прес,
2019. С. 403-405.
30.17):
6 років вчитель історії
ЗОШ (2001-2007 рр),
12 років ста-жу
науково-педагогічної
роботи. (згідно
записів трудової
книжки)
112960

Шолудько
Ярослав
Васильович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
1997,
спеціальність:
7.091901
Механізація
сільського
господарства,
Диплом
кандидата наук
ДK 020484,
виданий
08.10.2003,
Атестат
доцента 12ДЦ
018419,
виданий
24.10.2007
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Теплотехніка

Освіта: Львівський
державний аграрний
університет, 1997 р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства»
Кваліфікація:
«Інженер механік»
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, 2003 р. Наукова
спеціальність 05.05.11
− машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва».
Вчене звання: доцент
кафедри енергетики,
2007 р.
Підвищення
кваліфікації: НУ
«Львівська
політехніка», кафедра
теплогазопостачання і
вентиляції 25.09.201825.03.19рр.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.8, 30.10, 30.13,
30.14, 30.18
30.1):
Гуменюк Р. В.,
Керницький І. С.,
Шолудько Я. В. та інш.
Дослідження міцності
склеєних
композитних з’єднань
із термо-напруженою
арматурою. Вісник

ХНАДУ
«Матеріалознавство»,
Вип. 88, 2020, т.1. С.
143-153. DOI:
10.30977/BUL.22195548.2020.88.1.143
30.2):
1. Когут М. С.,
Гуменюк Р. В.,
Шолудько Я. В. Спосіб
виготовлення
кільцевого шва в
циліндрі та оцінка
його і
термонапруженої
арматури за
тріщиностійкістю.
Збірник наукових
праць Кіровогр.
націон. техн.
університету. Техніка
в с.-г. виробництві,
галузеве
машинобудування,
автоматизація. Вип.
28. Кіровоград: КНТУ,
2015. С. 37 – 41.
2. Шолудько Я. В.,
Шолудько В. П.,
Гуменюк Р. В.
Дослідження
триботехнічних
характеристик
поверхонь тертя
підшипників
ковзання
теплоелектроенергети
чного обладнання
методом електродного
потенціалу. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. – Львів:
Львівський НАУ №
20. 2016. С.26-34.
3. Шолудько Я. В.,
Шолудько В. П.,
Гуменюк Р. В.
Дослідження
механохімічних
процесів на поверхнях
тертя деталей,
виготовлених зі
сплавів на основі
заліза методом
електродного
потенціалу. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. Львів:
Львівський НАУ. 2017
№ 21. С.198-208.
4. Sholudko Ya.,
Sholudko V.,
Humeniuk R.
Investigation of the
strain-stress state of
rotating elements of a
complex construction.
TEKA, quarterly
journal of agri-food
industry, RZESZOW.
LVIV, 2019, Р. 33-39.
5. Yaroslav Sholudko,
Vasyl Sholudko.

Technological
Parameters for
Installation of
Temperature
Expansations of
Pipelines of the
Thermal Network. 2 nd
International
Conference on
Agriculture,
Technology,
Engineering and
Sciences (ICATES
2019), P.176
30.3):
1. Шолудько В. П.,
Боярчук В. М.,
Шолудько Я. В.,
Михалюк М. А.
Теплотехніка та
використання
теплоти.: Навчальний
посібник / за ред. В.
П. Шолудька. Львів:
Львівський ДАУ, 2007.
190 с.
2. Боярчук В. М.,
Шолудько Я. В.,
Шолудько В. П. та ін.
Теплотехніка та
використання
теплоти : Практикум.
за ред. Шолудька Я.
В. Львів: Сполом,
2010. 232 с.
3. Чекменьов В. В.,
Бендера І. М.,
Шолудько Я. В.,
Шолудько В. П., інш.
Методика дипломного
проектування з
теплопостачання:
навчальний посібник.
КамянецьПодільський: ФОП
Сисин О. В., 2013. 552
с.
30.8):
Член редакційної
колегії наукового
фахового видання
«Вісник Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження». 20122017рр.
30.10):
1. Організаційна
робота у закладах
освіти на посадах
керівника (заступника
керівника). Заступник
завідувача кафедри
енергетики ЛНАУ
(протокол засідання
кафедри від №1 від
31.08.2020 р.)
30.13):
1. Дослідження впливу
зовнішніх чинників на
відстань між
компенсаторами
температурного
видовження
трубопроводів.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторно-

практичної роботи з
дисципліни
«Проектування систем
енергопостачання»
студентами очної та
заочної форм
навчання. (у співавт.
Шолудько В .П.,
Боярчук В. М.) ЛНАУ,
2018. 26 с.
2. Розрахунок
параметрів та вибір
автоматичнорегульованого
елеватора теплового
пункту. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторнопрактичної роботи з
дисципліни
«Проектування систем
енергопостачання»
студентами очної та
заочної форм
навчання. (у співавт.
Шолудько В .П.,
Боярчук В. М.) ЛНАУ,
2018. 27с.
3. Проектування та
розрахунок
гідравлічних та
конструктивних
параметрів
газопроводів.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторнопрактичної роботи з
дисципліни
«Проектування систем
енергопостачання
(теплогазопостачання
)» студентами очної та
заочної форм
навчання. (у співавт.
Шолудько В .П.,
Боярчук В. М.) ЛНАУ,
2019. 25с.
4. Проектування та
розрахунок кінетичноінжекційного газового
пальника. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторнопрактичної роботи з
дисципліни
Проектування систем
енергопостачання
(теплогазопостачання
) студентами очної та
заочної форм
навчання. (у співавт.
Шолудько В .П.,
Боярчук В. М.) ЛНАУ,
2019. 27с.
30.14):
Член організаційного
комітету у проведенні
II етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
Спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» для
ОС «Бакалавр», ОС
«Магістр» на

факультеті механіки
та енергетики
Львівського НАУ з 13
травня 2014 р.
30.18):
Наукове
консультування
підприємства КП
«Жовкватеплоенерго»
. 80300,Львівська
обл., Жовківський р-н,
м. Жовква, вул. Лесі
Українки, 5
70279

Лазарева
Марина
Леонідівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Будівництва та
архітектури

Диплом
магістра,
Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
0301
Фiлософiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 016460,
виданий
10.10.2013,
Атестат
доцента AД
003652,
виданий
16.12.2019
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Філософія

Освіта: Львівський
національний
університет ім. І.
Франка, 2009 р.
Спеціальність:
«Філософія».
Кваліфіка-ція:
«Магістр філософії».
Науковий ступінть:
кандидат
філософських наук,
2013 р. Наукова
спеціальність:
09.00.03 – соціальна
філософія та
філософія історії.
Вчене звання: доцент
кафедри гуманітарної
освіти, 2019 р.
Підвищення
кваліфікації у Wyzsze
Seminarium Duchowne
Stowarzyszenia
Apostolstwa
Katolickiego,
Warszawa, w dniach od
24.06 do 05.06.2019
roku. «Uczciwość
akademicka w
instytucjach
szkolnictwa wyższego»,
(сertyfikat stazu
naukowego 05.07.2019
р.).
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п. 30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.10, 30.13, 30.14,
30.15, 30.16.
30.1):
Lazareva M. On the
Threshold of a
Technological
Singularity: Human
Readiness to the New
Stage of Evolution.
Anthropological
measurements of
philosophical research.
Vol. 14. 2018. 119–131
pp. doi:
10.15802/ampr.v0i14.14
1907 (Web of Science).
30.2):
1. Лазарева М.
Енергоефективні
технології у процесі
конструювання
суспільства
майбутнього. Гілея:
науковий вісник.

Збірник наукових
праць. Вип. 136. Київ,
2018. С. 196–201.
2. Лазарева М.
Концепція
техногайянізму у
світлі збере-ження
життя на Землі.
Науково-практичний
журнал "Ак-туальні
проблеми філософії та
соціології". Вип. 21.
Оде-са, 2018. С. 46–49.
3. Лазарева М.
Екоконсюмеризм як
світоглядна позиція.
Вісник ХНУ ім. В. Н.
Каразіна. Серія
«Філософія. Філософські перипетії».
Випуск 56. 2017.
Харків, 2017. С. 35-40.
4. Лазарева М.
Екотопія:
філософський аналіз
альтернати-вного
устрою суспільства.
Науково-практичний
журнал "Актуальні
проблеми філософії та
соціології". Вип. 17.
Одеса, 2017. С. 71–74.
5. Лазарева М.
Технологічна
сингулярність:
переваги, проблеми,
прогнози.
Гуманітарний
часопис: зб. наук. пр.
Нац. аерокосмічний
ун-т ім. М. Є.
Жуковського "Харківський авіаційний
інститут". Харків,
2016. С. 49–55.
30.3):
1. Лазарева М.
Феномен публічності у
філософській концепції Х. Ортеґи-ІҐасета. Хосе Ортега-іГасет: життя,
історичний розум і
ліберальна
демократія:
монографія / за ред.
М. Марчук, Х. Боладо.
Чернівці:
Чернівецький національний університет,
2017. С. 589–596.
2. Копитко А.,
Лазарева М., Мисак
Н., Васільєва О., Наконечний Р.
Філософія.
Навчальний посібник
для студен-тів вищих
навчальних закладів /
за ред. Р.
Наконечного. Львів:
Видавничий центр
ЛНАУ, 2014. 286 с.
30.10):
Завідувач кафедри
гуманітарної освіти з
2020 р. по сього-дні
(наказ № 371-к від
31.08.2020 р.).
30.13):
1. Методичні

рекомендації для
виконання навчальноаудиторної роботи для
студентів ННІ заочної
та післяди-пломної
освіти студентам
спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» ОС
"Бакалавр" з
дисципліни
“Філософія”. Львів.:
ЛНАУ, 2019. 18 с. (авт.
Лазарева М.).
2. Методичні
рекомендації і плани
семінарських занять
до виконання
самостійної роботи
для студентів денної
форми навчання
спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» ОС
"Бакалавр" з
дисципліни
“Філософія”. Львів.:
ЛНАУ, 2018. 50 с. (авт.
Лазарева М.).
3. Методичні
рекомендації до
семінарських занять
усіх спеціальностей
ОС "Бакалавр" з
дисципліни
“Філософія”.
Інтерактивний
дискурс у процесі
вивчення курсу
"Філософія". Львів.:
ЛНАУ, 2018. 50 с. (авт.
Лазарева М.).
30.14):
1. Керівництво
студентами (Боднар
А., Янюк Д.), які
зайняли 1 місце у 1
турі Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт з
філософії у ЛНАУ на
тему: "Людина у вирі
соціальних мереж:
нові можливості та
страхітливі загрози",
та підготовка до 2 туру
(Одеса, ОНУ ім. І.
Мечникова, 2019р.).
2. Керівництво
студентом
(Надорожняк Ю.)який
зайняв 1 місце у 1 турі
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт з
філософії у ЛНАУ на
тему: "Філософія
архітектури: стиль арнуво як ностальгія за
природою у
залізобетонних
хащах", (НУБіП, Київ,
2020 р.).
30.15):
1. Lazareva M.
Philosophy of
architecture in the
dimension of consumer
consciousness. Les

tendances actuelles de
la mondialisation de la
science mondiale:
collection de papiers
scientifiques "ΛΌГOΣ"
avec des matériaux de la
conférence scientifique
et pratique
internationale (Vol. 3),
3 avril, 2020. Monaco,
Principauté de Monaco:
Plateforme scientifique
européenne. 39-41 p.
DOI
10.36074/03.04.2020.v
3.12
2. Лазарева М.
Використання
науково-популярних
мате-ріалів у процесі
викладання курсу
"Філософія". La science
et la technologie à l'ère
de la société de
l'information: coll. de
papiers scientifiques
"ΛΌГOΣ" з avec des
matériaux de la conf.
scientifique et pratique
internationale,
Bordeaux, 3 mars,
2019. Bordeaux: OP
«Plateforme
scientifique
européenne», 2019.
V.5. 29–35 рр.
3. Лазарева М.
Аґендерність як
виклик бінарній
системі.
Антропологічні
виміри філософських
досліджень: матеріали 8-ї міжнародної
наукової конференції,
Дніпро: ДНУЗТ, 2019.
С. 81–82.
4. Лазарева М. Освіта
у ногу з часом: новітні
технології у процесі
оптимізації
функціонування
навчальних закладів.
Ефективні технології і
конструкції в
будівництві та архітектурі села.
Розробка
інноваційних моделей
екопосе-лень
Прикарпаття та
Карпат: тези
доповідей Міжнародної науковопрактичної
конференції. Львів:
СПОЛОМ, 2019. С. 35–
38.
5. Лазарева М. Роль
філософії у
становленні молодої
лю-дини. Міжнародна
науково-практична
конференція "Мо-делі
соціо-культурного
розвитку територій:
перспективи та
можливості у світлі
історичної спадщини
сучасного та
майбутнього": Тези

доповідей, Ч. 1. 25-27
вересня 2019 р. Суми,
2019. С. 159–162.
30.16):
Член Львівського
осередку наукового
товариства ім. С.
Подолинського (ЛО
НТП) з 2017 р по 2020
р.
https://www.facebook.c
om/lvivlnau/posts/1815
803565160989/
840

Янків
Володимир
Венедиктови
ч

В.о.профес
ора,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1979,
спеціальність:
механізація
сільського
господарства,
Диплом
кандидата наук
KД 013286,
виданий
04.04.1990,
Атестат
доцента ДЦ
004127,
виданий
20.06.1996

39

Основи
конструювання
машин та
стандартизація

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1979р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук, 1989р. Наукова
спеціальність:
05.20.03 –
експлуатація,
відновлення і ремонт
сільськогосподарської
техніки. Вчене звання:
доцент кафедри
механіки і графіки,
1996 р.
Підвищення
кваліфікації:
Навчально-науковому
інституті заочної та
післядипломної
освіти, 01.06.202026.06.2020, тема
«Використання
платформи Zoom для
дистанційного
навчання і роботи,
користування
платформою Moodle” ,
свідоцтво серія ПК
№00493735/00037320.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.8,
30.10., 30.12, 30.13,
30.14, 30.16.
30.2):
Малащенко В., Борис
А., Янкив В. Влияние
динамических
явлений на нагрузку
элементов приводов с
шариковой обгонной
муфтой. MOTROL.
Comission of
Motorization and
Energetics in
Agriculture. Lublin,
Motrol-2016. Vol 18,
№ 9. Р.25-31.
2. V. Malaschenko, O
Strilets, V.Yankiv.
Experimental research
of the resilient keyed
joints statics.

ECONTECHMOD. An
International Quarterly
Journal on Economics
of Technology., Vol 3.
№ 4,. 2014. Р.11-16
3.Бойко А.,
Новицький А.,
Карабиньош С., Янків
В.Аналіз та синтез
наукових досліджень,
спрямованих на
забезпечення
надійності машин, як
систем «людинамашина-середовище.
Вісник ЛНАУ.
Агроінженерні
дослідження.
Львів,2012. № 16,
с.319-324.
4.Карабиньош С.,
Новицький А., Янків
В., Індиченко А.
Особливості
неруйнівних
випробувань деталей
сільськогосподарських
машин
голографічними
методами. Вісник
ЛНАУ. Агроінженерні
дослідження. Львів,
2012, № 16, с.324-330.
5.Кравець І.Є.,
Малащенко В. О.,
Малащенко В.В.,
Янків В.В. Динамічні
явища в механічних
приводах з
механізмами вільного
ходу. MOTROLMotoryzacja I
energetyka rolnictwa.
Vol. 14, №4, 2012
р.110-115.
6.Янків В. Кравець Р.,
Шпак Л. Оптимізація
параметрів
транспортера з
гнучким тяговим
органом. Вісник
ЛНАУ. Агроінженерні
дослідження. Львів,
2011, №15, с.424-428.
30.3):
1. Малащенко В.О.,
Янків В.В. Деталі
машин. Проектування
елементів механічних
приводів:навч. посіб.
Львів: «Новий світ 2000», 2014.252с.
2. Токарський Ю.М.,
Янків В.В., Сірик З.О.
та інш. Механічні
передачі: розрахунок
та конструювання:
навч. посіб. Львів:
“Новий Світ-2000”,
2004. 152с.
3. Малащенко В.О.,
Янків В.В. Деталі
машин. Курсове
проектування: навч.
посіб. Львів: «Новий
світ - 2000», 2004.
264с.
30.8):
Відповідальний
виконавець науководослідної роботи на

тему «Дослідження
параметрів гвинтового
конвеєра для
транспортування
зернових матеріалів».
Замовник: ТОВ "СІ ЕФ
ТІ УКРАЇНА"», м.
Пустомити, Львівської
області. (Договір
№1/13 від 01 .06. 2018
р.)
30.10):
З 2005 по 2016 роки заступник декана
факультету механіки
та енергетики з
навчальнометодичної роботи.
З 16.03.2016р. по 31.
08.2018р. - виконувач
обовязків завідувача
кафедри
машинобудування .
30.12):
1.Динамічний
інерційногідравлічний гасник
коливань: пат. 121561
Україна, МПК F16F
15/00 (2017.01) ; № u
2017 05959 ; заявл.
14.06.2017 ; опубл.
11.12.2017, Бюл. № 23.
4с.
2. Ударопоглинаючий
дах транспортного
засобу з кузовом
каркасного типу: пат.
121559 Україна, МПК
F16F 15/00 (2017.01) ;
№ u 2017 05957;
заявл. 14.06.2017 ;
опубл. 11.12.2017, Бюл.
№ 23. 4с.
30.13):
1. Янків В.В. Конспект
лекцій з дисципліни
“Деталі машин і
основи
конструювання”.
Дубляни, ЛНАУ,2017,
220с.
2. Янків В.В., Власюк
І.В., Баранович С.М.,
Швець
О.П.Лабораторний
практикум з деталей
машин. Навчальний
посібник для
студентів інженерних
спеціальностей.
Дубляни, ЛНАУ,2016,
58с.
3. Янків
В.В.Фрикційні
передачі і варіатори.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторної роботи з
дисципліни ДМ і ОК.
Дубляни, ЛНАУ,2018,
10с.
4. Янків В.В. Деталі
машин і основи
конструювання.
Збірник завдань та
прикладів розрахунку.
Методичні
рекомендації.
Дубляни: ЛНАУ,

2018,78с.
30.14):
Керівництво
студентами, які
зайняли призові місця
у ІІ етапі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади :
1. Корилкевич Ю.В.
Призер
Всеукраїнської
студентської
олімпіади 1999/2000
навчального року з
навчальної
дисципліни «ДЕТАЛІ
МАШИН ТА ОСНОВИ
КОНСТРУЮВАННЯ».
(3-місце).КИЇВ,
УСГА, 2000р.
2. Домінік А.В. Призер
Всеукраїнської
студентської
олімпіади 2004/2005
навчального року з
навчальної
дисципліни «ДЕТАЛІ
МАШИН ТА ОСНОВИ
КОНСТРУЮВАННЯ»
(3-місце), Харків,
ХНТУСГ ім. П.
Василенка, квітень
2005.
3. Сташок О.М.
Призер
Всеукраїнської
студентської
олімпіади 2008/2009
навчального року з
навчальної
дисципліни «ДЕТАЛІ
МАШИН ТА ОСНОВИ
КОНСТРУЮВАННЯ»
(3-місце), Харків,
ХНТУСГ ім. П.
Василенка, квітень
2009.
4. Шеремета Р.Б.
Призер
Всеукраїнської
студентської
олімпіади 2011/2012
навчального року з
навчальної
дисципліни «ДЕТАЛІ
МАШИН ТА ОСНОВИ
КОНСТРУЮВАННЯ»
(3-місце), Луганськ,
Східноукраїнський унтет ім. В.Даля ,
квітень 2012.
5. Лобатюк М.Ю.
Призер
Всеукраїнської
студентської
олімпіади 2012/2013
навчального року з
навчальної
дисципліни «ДЕТАЛІ
МАШИН ТА ОСНОВИ
КОНСТРУЮВАННЯ»
(3-місце) Луганськ,
Східноукраїнський унтет ім. В.Даля, квітень
2013 р.
6. Тарнавський І.В.
Призер
Всеукраїнської
студентської
олімпіади 2014/2015

навчального року з
навчальної
дисципліни «ДЕТАЛІ
МАШИН ТА ОСНОВИ
КОНСТРУЮВАННЯ»
(2-місце), Львів,
НУЛП, 2015 р.
7. Фасольник І.В.
Призер
Всеукраїнської
студентської
олімпіади 2015/2016
навчального року з
навчальної
дисципліни «ДЕТАЛІ
МАШИН ТА ОСНОВИ
КОНСТРУЮВАННЯ»,
(2-місце), Львів,
НУЛП, 2016 р.
8. Фасольник І.В.
Призер
Всеукраїнської
студентської
олімпіади 2016/2017
навчального року з
навчальної
дисципліни «ДЕТАЛІ
МАШИН ТА ОСНОВИ
КОНСТРУЮВАННЯ»,
(3-місце), Львів,
НУЛП, 2017 р.
9. Поздняков О.К.
Призер
Всеукраїнської
студентської
олімпіади 2017/2018
навчального року з
навчальної
дисципліни «ДЕТАЛІ
МАШИН ТА ОСНОВИ
КОНСТРУЮВАННЯ»,
(3-місце) Львів,
НУЛП, 2018 р.
10. Ялинський Р.В.
Призер
Всеукраїнської
студентської
олімпіади 2018/2019
навчального року з
навчальної
дисципліни «ДЕТАЛІ
МАШИН ТА ОСНОВИ
КОНСТРУЮВАННЯ»
(3-місце), Львів,
НУЛП, 2019 р.
Робота у складі журі ІI
етапу Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
дисципліни «Деталі
машин і основи
конструювання»,Харк
ів, ХНТУСГ ім.
П.М.Василенка, 20052010р.р.;Львів, НУЛП,
2017-2019рр.
30.16):
Дійсний член
Підйомнотранспортної академії
наук України,
посвідчення СВ №221
(протокол від
10.10.2002 р, №6.)
98545

Турчин
Ірина
Михайлівна

Викладач
закладу
вищої
освіти,
Основне
місце

Землевпорядн
ий

Диплом
магістра,
Львівський
національний
університет
імені Івана

9

Іноземна мова

Освіта: Львівський
національний
університет імені
Івана Франка, 2009р.
Спеціальність:
«Переклад».

роботи

Франка, рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
030507
Переклад,
Диплом
кандидата наук
ДK 051258,
виданий
05.03.2019

Кваліфікація:
«Магістр філології.
Перекладач з
англійської мови. Викладач перекладу і
англійської мови».
Науковий ступінь:
кандидат
педагогічних наук,
2018р. Наукова
спеціаль-ність:
13.00.01 – загальна
педагогіка та історія
педагогіки.
Підвищення
кваліфікації:
Національний
університет біоресурсів і
природокористування
України ННІ
післядип-ломної
освіти. Посвідчення
№ CC
00493706/004236-17
від 23 жовтня 2017 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.13, 30.14,
30.15, 30.16, 30.17.
30.2):
1. Турчин І. Програма
поширення
письменності Пауло
Фрейре. Педагогічні
науки: зб. наук. пр.
Полтав. нац. пед. ун-т
ім. В. Г. Короленка.
Полтава. 2017. Вип.
68. С. 169–175.
2. Турчин І.
Джерельна база та
історіографія
дослідження життя і
творчості Пауло
Фрейре. Нова
педагогічна думка.
2017. № 2 (90). С. 3–6.
3. Турчин І. М.
Життєвий шлях та
освітньо-політична
діяльність Пауло
Фрейре. Вісник
Національного
авіаційного
університету. Серія:
Педагогіка.
Психологія : зб. наук.
пр. Київ, 2015. Вип. 2
(7). С. 125–130.
4. Турчин І. М.
Феміністична
педагогіка як напрям
крити-чної
педагогіки. Гірська
школа Українських
Карпат. Іва-ноФранківськ. 2019. Вип.
20. С. 16-19.
5. Турчин І.М.,
Смолікевич Н. Р.,
Горохівська Т. Foreign
Students’ Adaptation
Challenge in US
Universities. Людино-

знавчі студії: збірник
наукових праць
Дрогобицького
державного
педагогічного
університету імені
Івана Фра-нка. Серія
«Педагогіка». 2020. С.
76-86.
30.13):
1. Турчин І.М.
Методичні
рекомендації для
виконання
контрольних робіт з
дисципліни «Іноземна
мова» для сту-дентів
спеціальності
«Агроінженерія».
Львів: ЛНАУ. 2020. 26
с.
2. Турчин І.М.
Методичні
рекомендації для
самостійної роботи з
дисципліни «Іноземна
мова» для студентів
рівня «PreIntermediate». Львів:
ЛНАУ. 2020. 22 с.
3. Турчин І.М.
Методичні
рекомендації щодо
вивчення дисципліни
«Поглиблене
вивчення основної
іноземної мови»
студентами
спеціальності
«Агроінженерія»
денної та заочної
форми навчання ОС
«Бакалавр». Львів:
ЛНАУ, 2020. 31 с.
4. Турчин І.М.
Методичні
рекомендації щодо
вивчення дисципліни
«Іноземна мова»
студентами
спеціальності
«Агроінженерія»
денної та заочної
форми навчання ОС
«Бакалавр». Львів:
ЛНАУ, 2020. 29 с.
5. Турчин І.М.,
Добровольська С.Р.
Українськоанглійський та англоукраїнський словник з
механіки. Львів:
ЛНАУ, 2019. 43 с.
30.14):
Керівництво
студентом Бавдик
Олександром, який
зайняв ІІ місце на І
етапі Всеукраїнської
студентської
олімпіади у
Львівському
національному
аграрному
університеті.
30.15):
1. Turchyn I.,
Zayachkivska N.
Political and
Pedagogical Activity of
Paulo Freire (1921-

1997). Educationalists
versus Politicians –
Who Should Integrate
Europe for Wellbeing of
all Inhabitants [editors:
Ryszard Kucha, Henryk
Cudak]. Łodź
Warshawa, Społeczna
Akademia Nauk, Studia
i Monografie. №73.
2017. P. 249–269.
2. Турчин І. М.,
Заячківська Н. М.
Формування науковопедагогічного
світогляду Пауло
Фрейре. Вісник
Львівсь-кого
університету. Серія
педагогічна. 2016.
Вип. 30. С. 217–225.
3. Турчин І. М. Дві
моделі освіти Пауло
Фрейре. Матері-али
звітних наукових
конференцій
факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ
ім. І. Франка, 2016.
Вип. 1. С. 172–174.
4. Турчин І. М. Youth
and Adult Literacy
Movement as one of
Paulo Freire’s Projects
(Рух за поширення
письменності серед
молоді та дорослих як
один з проектів Пауло
Фрей-ре). Modern
scientific knowledge:
proceedings of XII
International scientific
conference. Morrisville,
Lulu Press, 2017. P.
159–161.
5. Турчин І. М.
Ideological factors that
influenced scientific
and pedagogical
worldview of Paulo
Freire. Way to Science:
proceedings of XXIX
International scientific
confer-ence.
Morrisville, Lulu Press,
2018. P. 59–61.
30.16):
Член Міжнародної
асоціації викладачів
англійської мови як
іноземної в Україні
(IATEFL в Україні).
30.17):
Загальний стаж
роботи – 9 років
31886

Ковальчик
Юрій
Іванович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Будівництва та
архітектури

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
університет ім.
І. Франка, рік
закінчення:
1985,
спеціальність:
, Диплом
доктора наук
ДД 001515,
виданий
08.11.2000,

31

Математика

Освіта: Львівський
державний
університет ім. Ів.
Франка, 1985 р.
Спеціальність:
«Математика».
Кваліфікація: «Математик викладач».
Науковий ступінь:
доктор фізикоматематичних наук,
2011 р. Наукова
спеціальність: 122 –
комп’ютерні науки,

Диплом
кандидата наук
ФM 041447,
виданий
15.05.1991,
Атестат
професора
12ПP 007594,
виданий
19.01.2012,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
001910,
виданий
04.07.2001

01.05.02 –
математичне
моделювання та
обчислювальні
методи. Вчене звання:
професор за кафедрою вищої
математики.
Пройшов підвищення
кваліфікації за
професійним
спрямуванням в
Навчально-науковому
інституті заочної та
післядипломної освіти
ЛНАУ, 01.06.202026.06.2020, тема
«Використання
платформи Zoom для
дистанційного
навчання і роботи,
користування
платформою Moodle”
(свідоцтво серія ПК
№00493735/00016420).
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п. 30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
пп. 30.1, 30.2, 30.3,
30.4, 30.8, 30.10,
30.13, 30.14, 30.16.
30.1):
1. Kuzminskyi Roman,
Kovalishyn Stefan,
Kovalchyk Yurij,
Sheremeta Roman,
Mathematical Models
of Geometric Sizes of
Cereal Crops’ Seeds as
Dependent Random
Variables. Ac-ta
Technologica
Agriculturae. V. 21:
Issue 3. Nitra, Slovaca
Universitas
Agriculturae Nitriae.
2018. P. 100–104.
(DOI:
https://doi.org/10.2478
/ata-2018-0018).
30.2):
1. Kovalchyk Y., Ratska
N., Vasyliv Ch., 2017.
Physical and
mechanical properties
of the surface layers of
nb. Ti and Nb-ti alloy
after electrolytical
hydrogenation.
MOTROL Commission
of Motorization and
Energetics in
Agriculture. 2017.
Vol.19, No.2. 4р.
2. Ковальчик Ю.,
Говда О. Розрахунок
ймовірності дискретних станів
системи із п'ятьма
одиницями
збиральної техніки.
Вісник Національного
технічного
університету "ХПІ".
Серія : Стратегічне

управління,
управління портфелями, програмами
та проектами. 2016. №
2. С. 68-71.
3. Ковальчик Ю.,
Говда О. Розрахунок
ймовірності дискретних станів
системи із чотирма
одиницями
збиральної техніки
[Електронний ресурс].
Вісник Львівського
націо-нального
аграрного
університету. Серія :
Агроінженерні
дослідження. 2015. №
19. С. 39-44.
4. Kovalchyk Y., Govda
O. I. 2014. The
calculation of dis-crete
states probability of
system with four units
of harvest-ing
techniques.
Econtechmod. 2014.
Vol.3, No.4, Lublin,.
P.63-66.
5. Ковальчик Ю.,
Говда О. Розрахунок
ймовірності дискретних станів для
системи з трьома
одиницями техніки.
Вісник Львівського
національного
аграрного університету. Сер : Архітектура і
сільськогосподарське
будівницт-во. 2013. №
14. С. 11-15.
30.3):
Ковальчик Ю. І.
Інтеграли Вінера та
Фейнмана : обчислення і нові
можливості
застосування. Львів:
Вид-во «Ве-ртикаль»,
1998. 267 с.
30.4):
Науковий консультант
дисертації на здобуття
наукового ступеня
доктора технічних
наук здобувача
Сидорчу-ка Л. Л. тема
дисертації «Проектнотехнологічне управління системами
централізованого
збирання врожаю зернових культур» за
спеціальністю 05.13.22
– управління
проектами та
програмами (126 –
інформаційні системи
та технології). 2019 р.
30.8):
Член редакційної
колегії наукового
фахового збірника
«Вісник ЛНАУ:
Агроінженерні
дослідження (розділ:
«Ін-формаційні
технології та системи.
Управління

проектами та
програмами в
агроінженерії»)».
30.10):
Зав. кафедри «Вищої
математики»
Львівського НАУ.
30.11):
К 36.814.03 у
Львівському
національному
аграрному університеті.
30.13):
1. Ковальчик Ю. І.,
Бубняк Т. І. Вища
математика. Розрахунково-графічні
роботи інженерних
напрямів підготов-ки.
Львівський
національний
аграрний університет.
2015. 139 с.
2. Ковальчик Ю. І.,
Бубняк Т. І.
Методичні
рекомендації та
завдання контрольних
робіт для студентів
факультету заочної
освіти напряму
підготовки:
будівництво повної
форми навчання.
Львівський
національний
аграрний університет. 2014. 72 с.
3. Ковальчик Ю. І.,
Бубняк Т. І., Олійник
Р. М. Основи
системного аналізу.
Розрахункові роботи
для інженерних
напрямів підготовки.
Львівський
національний
аграрний університет.
2013. 40 с.
30.14):
Керівництво постійно
діючим студентським
науковим гуртком
«Вища математика,
обчислювальної
техніки і
програмування».
30.16):
Член науковотехнічної ради з
питань
інформаційних систем та технологій при
Львівському
національному аграрному університеті
2017-2019 рр.
153209

Кушнір Олег В.о.
Павлович
доцента,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
університет ім.
І.Франка, рік
закінчення:
1993,
спеціальність:
01.04.00
Фізика,
Диплом
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Фізика

Освіта: Львівський
державний
університет ім. І.
Франка, 1993р.
Спеціальність:
«Фізика».
Кваліфікація:
«Фізик». Науковий
ступінть: кандидат
фізико-математичних
наук, 2012р. Наукова
спеціальність:

кандидата наук
ДK 005596,
виданий
29.03.2012

01.04.05 – оптика,
лазерна фізика.
Підвищення
кваліфікації:
Національний
університет біоресурсів і
природокористування
України ННУ
післядип-ломної
освіти (свідоцтво №
СС 00493706/00452217 від 23 жовтня 2017
р.)
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.12, 30.13, 30.15,
30.16.
30.1):
1. Kushnir O. P.
Transmittance increase
of the low absorbing
multilayer coating.
Ukrainian Journal of
Physical Studies. 2020.
24. 2401(6pp). (Scopus)
2. Kushnir O. P. Dual
and triple bandpass
optical filters based on
symmetrical structures.
Journal Of Physical
Studies. 2016. 20.
1401(9pp.). (Scopus)
30.2):
1. Кушнір О. П.
Збільшення
коефіцієнта
пропускання
слабопоглинального
багатошарового
покриття. Журнал
фізичних досліджень.
2020. 24. 2401(6 с.)
2. Kushnir O. P.
Pseudo-Brewster
angular conditions for
the thin absorbing layer
on the transparent
substrate. Electronics
and information
technologies: Book of
abstracts IX UkrainianPolish Scientific and
Practical Conference
“Elite 2018” (LvivChynadievo, August
28−31, 2018). LvivChynadievo. 2018. pp.
80-81.
3. Kushnir O. P. Narrow
bandpass interference
filter with arbitrary
bandwidth. Electronics
and information
technologies: Book of
abstracts IX UkrainianPolish Scientific and
Practical Conference
“Elite 2017” (LvivChynadievo, August
28−31, 2017). LvivChynadievo. 2017. pp.
230−232.
4. Кушнір О. П. Дво- і

трисмугові оптичні
фільтри на основі
симетричних
структур. Журнал
фізичних дослі-джень.
2016. 20, 1401. (9 с.)
5. Кушнир О.
Определение
оптических констант
и тол-щин слоев
слабопоглощающей
двухслойной
структуры.
Commission of
Motorization and
Energetics in
Agriculture. 2015. 17. Р.
205-209.
6. Kushnir O. Simple
expressions for the
designing of the double
bandpass optical filter.
Econtechmod. 2015. 3.
P. 91-94.
30.3):
Кушнир О. П.
Аналитические
методы
проектирования
узкополосных
оптических фильтров.
Saarbrucken: Lambert
Academic Publishing,
2017. 76 с.
30.12):
1. Спосіб
виготовлення
оптичного фільтра із
вузькою смугою
пропускання: пат.
46322 Україна:
G02B1/00.
№u200908649; заявл.
17.08.2009; опубл.
10.12.2009, Бюл.№23.
2. Спосіб визначення
показника загасання
світла в плівці
плоскопаралельної
одноплівкової
структури: пат. 26018
Україна: G01N21/00.
№u200705526; заявл.
21.05.2007; опубл.
27.08.2007, Бюл.№13.
3. Спосіб визначення
кута Брюстера для
верхньої межі поділу
багатошарової
плоскопаралельної
структури: пат. 24663
Україна: G01N21/00.
№ u 200705526;
Заявл. 21.05.2007;
Опубл. 27.08.2007,
Бюл.№13.
5. Спосіб визначення
показників
заломлення і товщин
шарів прозорої
плоскопаралельної
структури з довільним
числом шарів: пат.
54392, Україна: G01N
21/00. №u201004517;
заявл. 19.04.2010;
опубл. 10.11.2010, Бюл.
№21.
30.13):
1. Мягкота С. В., Білий
Я. М., Кушнір О. П.,

Куречко Т. Й.
Електрика та оптика.
Методичні вказівки
для виконання
лабораторних робіт
для студентів
скороченої форми
навчання інженерних
спеціальностей ОС
«Бакалавр». Дубляни,
ЛНАУ, 2020, 51с.
2. Мягкота С. В.,
Кушнір О. П., Куречко
Т. Й. Механіка і
молекулярна фізика.
Методичні вказівки
для виконання
лабораторних робіт
для студентів
скороченої форми навчання інженерних
спеціальностей ОС
«Бакалавр». Дубляни, ЛНАУ, 2019,
62с.
3. Мягкота С. В.,
Кушнір О. П.
Перевірка на радонове
забруднення ділянки
забудови. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторної роботи з
дисциплін «Фізика».
«Будівельна фізика»
для студентів
інженерних спеціальностей ОС
«Бакалавр». Дубляни,
ЛНАУ, 2018, 18 с.
30.15):
1. Мягкота С. В.,
Кушнір О. П.
Двосмуговий
оптичний фільтр з
довільним
розташуванням обох
смуг пропускан-ня.
Вчені ЛHАУ
виробництву. Каталог
наукових розро-бок.
Львів. 2019. № 19. С.
40.
2. Мягкота С. В.,
Кушнір О. П.
Вузькосмуговий
оптичний фільтр з
довільною шириною
смуги пропускання.
Вчені ЛHАУ
виробництву. Каталог
наукових розробок.
Львів. 2019. № 19. С.
39.
3. Кушнір О. П.,
Мягкота С. В., Білий
Я. М. Визначення
показника
заломлення
зовнішнього шару
двошарової про-зорої
структури. Вчені
ЛHАУ виробництву.
Каталог нау-кових
розробок. Львів. 2020.
№ 20.
4. Кушнір О. П.,
Мягкота С. В., Білий
Я. М. Вузькосмуговий оптичний
фільтр на основі

неоднорідних
структур. Вчені ЛHАУ
виробництву. Каталог
наукових розробок.
Львів. 2020. № 20.
5. Мягкота С.В., Білий
Я.М., Кушнір О.П.,
Гущак Р.І., Вовк О.М.
Ефективний метод
проектування
вузькосмуго-вих
оптичних фільтрів.
Вісник Львівського
національного
університету.
Агроінженерні
дослідження. 2014. №
18. С. 250-253.
30.16):
Участь в об’єднанні
фізиків-дослідників
Researchgate
65193

Мягкота
Степан
Васильович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
доктора наук
ДД 003756,
виданий
30.06.2004,
Диплом
кандидата наук
ФM 035380,
виданий
14.06.1989,
Атестат
доцента ДЦ
001109,
виданий
29.12.2000,
Атестат
професора
12ПP 005080,
виданий
24.10.2007
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Фізика

Освіта: Львівський
державний
університит імені
Івана Франка, 1976р.
Спеціальність:
«Оптичні прилади і
спект-роскопія».
Кваліфікація: «Фізикоптик». Науковий ступінь: доктор фізикоматематичних наук,
2004р. Наукова
спеціальність:
01.04.10 – фізика
напівпровідників і
діелек-триків. Вчене
звання: професор
кафедри фізики,
2007р.
Підвищення
кваліфікації:
Львівський
національний університет імені Івана
Франка (довідка № СС
00493706/004522-17
від 23 жовтня 2017 р.)
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.10, 30.12, 30.13,
30.15, 30.17.
30.1):
1. Myagkota S.V.,
Pashuk I.P., Derembera
M.A., Vistovskyy V.B.,
Time resolved
luminescence
spectroscopy of
СsPbBr3 single crystal.
Journal
of.Luminescencе. 2020.
225, Septem-ber.
P.104-108.
2. Demkiv T.M.,
Myagkota S.V., Malyi
T., Pushak A.S.,
Vistovskyy V.V.
Luminescence
properties of СsPbBr3
nano-crystals dispersed
in a polymer matrix.

Journal
of.Luminescencе. 2018.
198. P.103-107.
3. Rebrova N.V., Grippa
A.Yu., Pushak A.S.,
Myagkota S.V. Crystal
growth and
characterization of
Eu2+ doped RbCaX3
(X=Cl, Br) scintilators.
Journal of.Crystal
Growth. 2017. 466.
P.39-44.
4. Rebrova N.V., Grippa
A.Yu., Pushak A.S.,
Myagkota S.V. Crystal
growth, luminescent
and scintillation
properties of
K2BaX4:Eu2+(X=Cl,
Br). Materials
Сhemistry and Рhysics.
2017. 192. Р.356-360.
30.2):
1. Мягкота С. В.,
Пушак А.С.,
Вистовский В.В.,
Демків Т.М.
Люминесценция
активированных
ионами Eu2+ микрокристаллов
SrX2(X=Cl,I),
диспергированных в
матрице NaI. Опт. и
спектр. 2014. Т.117, №
4. С.611-615.
2. Герич І.Д.,
Булавенко О.В.,
Остап’юк Л.Р.,
ВолошиновськийА.С.,
Ващук В.В., Мягкота
С.В. Моделювання
змін сироватки крові
при різних
захворюваннях та
лікувальних заходах.
Biomedical and
Biosocial Anthropology.
Scientific Journal. 2013.
№ 20. С.8-13.
3. Герич І.Д., Остап’юк
Л.Р.,
ВолошиновськийА.С.,
Ва-щук В.В., Мягкота
С.В. Спектральнолюмінесцентні маркери верифікації,
важкості та прогнозу
гострої запальної
абдомінальної
патології. Галицький
лікарський вісник.
2012, т. 19, №3, 4.2, с.
25-27. ()
4. Voloshynovskii A.S.,
Pushak A.S., Vistovskyy
V.V., My-agkota S.V.
Luminescent Properties
of SrCl2-Eu
microcrystals
embedded in NaCl
Host. HASYLAB Annual
Report. 2009. P.560561.
5. Pushak A.S.,
Vistovskyy V.V.,
Demkiv T.M., Myagkota
S.V. Functional
materials. 2010. Vol.17.
№ 3. P.294-299.

6. Myagkota S.V.
Luminescent Properties
of BaCl2-Ce Microcrystals embedded
in NaCl Host..
HASYLAB Annual
Report, 2009. P.548549
(A.S.Voloshynovskii,
A.S.Pushak , V.V.
Vistovskyy et al)
30.3):
Фізика. Підручник.
Львів. Видавничий
центр ЛНУ імені Івана
Франка. 2010. 458с.
(Рекомендовано Мін.
освіти та науки
України як підручник
для студентів ВУЗ,
лист № 1/11-1084 від
19 лютого 2010 р)
30.10):
Завідувач кафедри
фізики та інженерної
механіки з 2005по сьогодні.
30.11):
1. Офіційний опонент
дисертаційної роботи
на здобуття наукового
ступеня кандидата
фізико-математичних
наук за спеціальністю
01.04.10 –фізика
напівпровідників і діелектриків Йонака
Павла Казимировича,
2019р.
2. Офіційний опонент
дисертаційної роботи
на здобуття наукового
ступеня кандидата
фізико-математичних
наук за спеціальністю
01.04.10 –фізика
напівпровідників і діелектриків Рудика
Юрія Васильовича,
2018р.
3. Член
спеціалізованої ради
К36.814.03 зі захисту
канди-датських
дисертацій за
спеціальністю 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва у
Львівському ЛНАУ
(наказ МОНУ за
№1413 від
24.10.2017р.).
30.12):
1. Енергоефективний
шнековий олійний
прес з підвище-ним
виходом олії: пат.
137942 Україна: МПК
В30В 9/02; опубл.
11.11. 2019, Бюл № 21.
2. Полімерний
сцинтилятор: пат.
№126248 Україна:
МПК G01K 11/00,
G01K 11/30 (2006.01),
№ 126248, заявл.
05.01.2018; опубл.
11.06.2018р.,Бюл. №
11.

3. Спосіб ранньої
діагностики гнійносептичних ускладнень за допомогою
методу
флуоресцентної
спектроскопії: пат.
№76953 Україна:
МПК (2013.01) G01N
33/48, № u 2012
07441. опубл.
25.01.2013р.,Бюл. №
2.
4. Люмінесцентний
матеріал на основі
бромистого цезію: пат.
МПК G01Т1/28,
№u200701472, заявл.
12.06.2007р., Бюл. №
13.
30.13):
1. Мягкота С.В., Вовк
О.М., Пушак А.С.,
Демків Т.М. Фізика.
Електрика і
магнетизм.
Навчальний посібник
для студентів
нефізичних
спеціальностей вищих
навчальних закладів.
Львів. 2016. 200с.
2. Мягкота
С.В.,Боярчук В.М.,
Пушак А.С.,
Вітовський В.В.,
Демків Т.М. Фізика.
Електрика і
магнетизм. Фізич-ний
практикумк для
студентів інженерних
спеціальнос-тей
денної форми
навчання. Львів. 2018.
172с.
30.15):
1. Кушнір О.П.,
Мягкота С.В.
Двосмуговий
оптичний фільтр з
довільним
розташуванням обох
смуг пропускан-ня.
Вчені ЛHАУ
виробництву. Каталог
наукових розро-бок.
Львів. 2019. № 19. С.
40.
2. Кушнір О.П.,
Мягкота С.В.
Вузькосмуговий
оптичний фільтр з
довільною шириною
смуги пропускання
Вчені ЛHАУ
виробництву. Каталог
наукових розробок.
Львів. 2019. № 19. С.
39.
3. ПономаренкоО.М.,
Семерак В. М.
Застосуваня методів
аналітичної механіки
для дослідженя
роботи механізмів
агропромислового
комплексу. Вчені
ЛHАУ виробництву.
Каталог наукових
розробок. 2017 р, вип.
17. Львів: Львів. нац.

202223

Уйгелій
Ганна
Юріївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Агротехнологій
і екології

Диплом
спеціаліста,
Державний
університет
"Львівська
політехніка",
рік закінчення:
1992,
спеціальність:
технологія
переробки
пластмас,
Диплом
кандидата наук
ДK 006957,
виданий
10.05.2000,
Атестат
доцента ДЦ
042322,
виданий
28.04.2015
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Хімія

аграр. ун-т.
30.17):
1980-1984 р. –
старший інженер,
молодший науковий
співробітник у НДС
львівського
державного
університету
Освіта: Львівський
політехнічний
інститут, 1992р. Спеціальність:
«Технологія
переробки плстмас».
Кваліфіка-ція:
«Інженера хімікатехнолога». Науковий
ступінть: кандидат
хімічних наук. 2000р.
Наукова
спеціальність:
02.00.06 – хімія
високомолекулярних
сполук. Вчене звання:
доцента кафедри
екології і біології,
2015р.
Підвищення
кваліфікації у
Національному
університеті
"Львівська
політехніка" (кафедра
аналітичної хімії), з
23.05.2016р. по
23.06.2016 р., (довідка
№472, від 23.06.16 р.).
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальніс-тю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.12,
30.13, 30.17.
30.2):
1. Уйгелій Г. Ю.
Вивчення кінетики
термоокисної деструкції складників
мастильноохолоджувальних
техно-логічних
середовищ методом
термогравіметрії і
дифере-нційнотермічного аналізу.
Вісник Львівського
держав-ного
аграрного
університету:
Агроінженерні дослідження. Львів, 2006.
№10. С. 311-316.
2. Уйгелій Г. Ю.,
Сташок О.І. Вивчення
кінетичних характеристик
термоокисної
деструкції
полімервмісних
мастильноохолоджувальних
технологічних
середовищ (МОТС).
Вісник ЛНАУ.
Агроінженерні
дослідження. Львів,

2008. №12. С. 304309.
3. Уйгелій Г. Ю.
Термоокисна
деструкція полімерів у
мастильноохолоджуючих
технологічних
середовищах. Вісник
ЛНАУ. Агроінженерні
дослідження. Львів,
2014. №18. С.281-287.
4. Озарків І. М.,
Кочубей В. В., Уйгелій
Г. Ю. Дослі-дження
теплоакумулюючих
властивостей сумішей
со-лейкристалогідратів.
Вісник інженерної
Академії Украї-ни.
Київ. 2014. Вип. 3-4. С.
231-236.
5. Уйгелій Г. Ю.
Термоокисна
деструкція полімерів у
присутності
низькомолекулярних
складників
мастильноохолоджуючих
технологічних
середовищ. Вісник
Національного
лісотехнічного
університету України.
Львів, 2015. Вип.
25.03. С. 231-240.
30.3):
Уйгелій Г. Ю.,
Ваврисевич Я. С.,
Фромета О. Р. d – елементи: властивості
біогенних елементів:
навч. посіб. Львів:
вид. центр ЛНАУ,
2016. 116 с.
30.12):
1. Мастильноохолодна рідина для
алмазно-абразивної
обробки твердих тіл
неорганічної природи:
пат. 9756 Україна:
АС10 М173/02.
№9756; заявл.31.08.
95; опубл. 30.09. 96,
Бюл. №3. 6 с.
2. Мастильноохолодна рідина для
алмазно-абразивної
обробки твердих тіл
неорганічної природи:
пат. 10760 Україна:
АС10 М 173/02,
С10М133/00,
С10М145/14 С10М
149/14. №10760;
заявл. 31.08.95. опубл.
25.12.96, Бюл. №4. 6 с.
30.13):
Всього видано більше
50 методичних
вказівок та рекомендацій.
1. Уйгелій Г. Ю.
Конспект лекцій з
дисципліни «Біогеохімія» для студентів
денної форми
навчання напряму пі-

дготовки «Екологія,
охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування
». ЛНАУ. 2015. 114с.
2. Уйгелій Г. Ю.,
Соловодзінська І. Є.,
Кочубей В. В. Основи
загальної хімії:
посібник для
студентів технічних
спеціальностей. Львів:
ЛНАУ, 2015. 108 с.
3. Уйгелій Г. Ю.,
Соловодзінська І. Є.,
Мазурак О. Т. Біогеохімія: методичні
вказівки до
проведення
навчальної практики
для студентів
спеціальностей 101
«Екологія», 183
«Технології захисту
навколишнього
середовища». Львів:
Вид-во ЛНАУ, 2019. 59
с.
30.17):
Стаж роботи 18 р
174931

Стукалець
Ігор
Геннадійови
ч

В.о.доцента
, Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
магістра,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2006,
спеціальність:
091902
Механiзацiя
сiльського
господарства,
Диплом
кандидата наук
ДK 037838,
виданий
29.09.2016

13

Нарисна
геометрія,
інженерна та
комп’ютерна
графіка

Освіта: Львівський
державний аграрний
університет, 2006 р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського господарства». Кваліфікація:
магістр з механізації
сільського господарства. Науковий
ступінть: кандидат
технічних наук, 2016
р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва.
Підвищення
кваліфікації: Szkoła
Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w
Warszawie (SGGW), з
21.01.2019 р. по
29.03.2019 р. за
напрямом «Нарисна
геометрія, інженерна
та комп’ютерна
графіка», «Основи
конструювання
машин», «Деталі
машин» (сертифікат
від 29.03.2019 р.).
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.8, 30.12, 30.13,
30.15.
30.1):
1. Kernytskyy I.,
Diveyev B., Stukalets I.,

Horbay O., Berezovetskyi S.,
Baranovych S.
Vibration absorber
optimization for boomsprayer. Scientific
Review. Engineering
and Envi-ronmental
Sciences: Warsaw
University of Life
Sciences – SGGW,
Warsaw. Vol. 27 (4),
2018, Nr 82. S.504-515.
(Sco-pus)
30.2):
1. Р. Д. Кузьмінський,
І. Г. Стукалець.
Організаційновиробнича сумісність
процесів ремонту
різних об’єктів у
спільному потоці.
Вісник Львів. нац.
аграр. ун-ту : агроінженерні
дослідження. 2014. №
18. С. 231–238.
2. Стукалець І. Г.
Динаміка зміни
програм ремонту
голо-вок блоків
циліндрів двигунів
різних марок.
Сільськогос-подарські
машини (Зб. наук.
статей Луцького НТУ).
Луцьк, 2015. Вип. 32.
С. 203–208.
3. Р. Кузьмінський, І.
Стукалець. Вибір
продуктивності
технологічних
дільниць ремонту з
урахуванням
закономі-рностей
формування вхідних
потоків замовлень і
дотри-мання
гарантійної
тривалості ремонту.
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету :
агроінженерні
дослідження. 2015. №
19. С. 21-32.
4. Ацбергер Й.,
Ніщенко І., Ніщенко
І., Виходець В.,
Стукалець І..
Визначення
конструктивних та
кінематич-них
параметрів механізму
газорозподілу
двигунів внутрішнього згорання.
Науковий вісник
НЛТУ України.
Збірник науковотехнічних праць. 2012.
№22.2. С. 94-99.
5. Янків В. В.,
Баранович С. М.,
Стукалець І. Г.
Пробле-ми графічної
підготовки студентів
інженерних спеціальностей. Міжнародний
науковий журнал

«Професійноприкладні
дидактики». Випуск 1,
м. Кам’янецьПодільський. 2016, С.
192-199.
6. І. Керницький, О.
Нікітенко, І.
Стукалець.
Геометрич-не
моделювання в
архітектурі та техніці
спряжених пове-рхонь
обертання другого
порядку. Вісник
Львівського НАУ.
Архітектура і
сільськогосподарське
будівництво. 2018. №
19. С. 28-32.
30.3):
1. Виходець В. В.,
Качмар Б. П.,
Стукалець І. Г. Інженерна графіка.
Проекційне
креслення. Навч.
посібник. Львів:
ЛНАУ. 2009. 193 с.
2. Horbay O.,
Kernytskyy I., Diveev
B., Yatsiv I., Stukalets
I., Nikitenko O.
Calculation of the
centre of gravity of
modern bus and results
of rollover test. Systemy
i srodki transport
samochodowego.
Badania, konstrukcja i
technolo-gia:
monografia nr. 12 pod
redakcja naukowa K.
Lejdy. Rzeszow:
Politechnika
Rzeszowska, 2018.
Rozdział 5, S. 43-50.
30.8):
Виконання функцій
члена (секретаря)
редакційної колегії
наукового видання,
включеного до
переліку наукових
фахових видань
України (Вісник
ЛНАУ Агроінженерні
дослідження, 2017).
30.12):
1. Процес видалення
технологічних
забруднень з поверхонь клапанних
гнізд головок блоків
циліндрів та контролю щільності
прилягання клапанів
до клапанних гнізд:
пат. 58149 Україна:
МПК B08B 5/00. № u
2010 07 421; заявл.
14.06.2010; опубл.
11.04.2011, Бюл. №7. 4
с.
2. Стенд для
видалення
технологічних
забруднень з
поверхонь клапанних
гнізд головок блоків
циліндрів та

контролю щільності
прилягання клапанів
до клапанних гнізд:
пат. 93630 Україна:
МПК B21B 53/10. № a
2010 02 075; заявл.
25.02.2010; опубл.
25.02.2011, Бюл. №4. 4
с.
3. Спосіб контролю
щільності прилягання
клапанів до
клапанних гнізд: пат.
95159 Україна: МПК
B21D 53/10. № а 2010
00 401; заявл.
18.01.2010; опубл.
11.07.2011, Бюл. №13.
4 с.
4. Стенд для обробки
головок блоків
циліндрів: Пат. 98787
України, МПК
G01M3/04. № а 2009
12949; заявл.
14.12.2009; опубл.
25.06.2012, Бюл. №12.
4 с.
5. Стенд для обробки
головок блоків
циліндрів: пат. 98788
Україна: МПК
G01M3/04. № а 2009
13009; заявл.
14.12.2009; опубл.
25.06.2012, Бюл. №12.
4 с.
6. Динамічний гасник
коливань: пат. 124897
Україна: МПК
F16F15/00, F16F9/53.
№ u 201711259; заявл.
17.11.2017; опубл.
25.04.2018, Бюл. № 8.
4 с.
30.13):
1. Березовецький С. А.,
Баранович С. М.,
Стукалець І. Г.,
Березовецька О. Г.
«Створення
параметричних 3Dмоделей». Методичні
рекомендації до
виконання лабораторної роботи з
дисципліни нарисна
геометрія, інженерна
та комп’ютерна
графіка. Львів : ЛНАУ,
2017. 14 с.
2. Стукалець І. Г.,
Березовецький С. А.,
Баранович С. М.
«Оформлення
робочих креслеників
складальних одиниць». Методичні
рекомендації до
виконання лабораторної роботи з
дисципліни
інженерна та
комп’ютерна графі-ка.
Львів : ЛНАУ, 2017. 29
с.
3. Стукалець І. Г.
«Нарисна геометрія,
інженерна та
комп’ютерна графіка.
Взаємний перетин

багатогранни-ків».
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторної роботи
студентами
спеціальностей 133
«Галузеве машинобудування», 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка», 191
«Архітектура та
містобудування», 192
«Будівництво та
цивільна інженерія»,
208 «Агроінженерія»,
274 «Автомобільний
транспорт». Львів :
ЛНАУ, 2018. 47 с.
4. Стукалець І. Г.
«Нарисна геометрія,
інженерна та
комп’ютерна графіка.
Схеми електричні».
Методичні рекомендації до
виконання практичної
роботи студентами
спеціальностей 126
«Інформаційні
системи та
технології», 133
«Галузеве
машинобудування»,
141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка», 208
«Агроінженерія», 274
«Автомобільний
транспорт». Львів :
ЛНАУ, 2019. 60 с.
5. Керницький І. С.,
Стукалець І. Г.
Зображення та позначення нарізей.
Методичні
рекомендації для
виконання практичної
роботи студентами
інженерних
спеціальнос-тей. Львів
: ЛНАУ, 2020. 32 с.
6. Швець О. П.,
Стукалець І. Г.
Обґрунтування вибору
верстатів методом
диференційної оцінки
їх технічного рівня.
Методичні
рекомендації для
виконання практичної
роботи студентами ОС
«Магістр»
спеціальності 133 «Галузеве
машинобудування».
Львів : ЛНАУ, 2020 р.
30.15):
1. Р. Кузьмінський, І.
Стукалець, А.
Татомир. Результати
визначення
показників
дотримання
гарантійної
тривалості
незнеособленого
ремонту головок
блоків циліндрів

двигунів ЯМЗ-236.
Ekontehmod:
Commision of
motorization and
energetics in agriculture
Lublin, 2015. Т. 4, №4.
С. 77-83.
2. Кузьминский Р.,
Стукалец И., Татомыр
А. Влияние
изменчивости годовой
программы ремонта
на результаты
функционирования
предприятий
технического сервиса.
MOTROL: Commision
of motorization and
energetics in agriculture. Lublin, 2015.
Vol. 17, №4. С. 131-138.
3. Кузьминский Р.,
Стукалец И. Влияние
стохастического
характера
поступлений заказов
на функционирование
технологических
участков ремонта
головок блоков
цилиндров. MOTROL:
Commision of
motorization and
energetics in
agriculture. Rzeszow,
2016. Vol. 18, №9. С.
27-34.
4. С. В. Коробка, І. Г.
Стукалець «Модель
розрахунку
параметрів та режимів
роботи теплового
акумулятора для
геліосушарки».
Матеріали XXI
міжнародної науковопрактичної
конференції
«Відновлювана
енергетика та
енергоефективність у
XXI столітті», Київ,
2020. С.359-367.
5. Стукалець І.Г.,
Кузьмінський Р.Д.,
Циганок В.Г. Стенд
для миття та
пневматичного
випробування головок
блоків циліндрів. ХI
International scientificpractical conference
«Theoretical
foundations of modern
science and practice»,
06-07 April 2020,
Melbourne, Australia.
43843

Тимочко
Василь
Олегович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1986,
спеціальність:
1509
Механізація
сільського
господарства,
Диплом

31

Безпека
життєдіяльност
і та охорона
праці

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1986р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського господарства». Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, 1995 р. Наукова
спеціальність:
05.20.03 –
Експлуатація,

кандидата наук
KH 009302,
виданий
19.10.1995,
Атестат
доцента ДЦ
000653,
виданий
28.01.2000

відновлення та ремонт
сільськогосподарської техніки.
Вчене звання: доцент
кафедри
сільськогосподарських
машин, 2000р.
Підвищення
кваліфікації у
головному навчальнометодичному центрі
Держпраці, навчання
за програмою для
викладачів з охорони
праці вищих
навчальних закла-дів,
посвідчення № 93-197 , протокол № 93-19
від 29.03.2019 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.8,
30.9, 30.10., 30.11,
30.13, 30.14, 30.15,
30.16, 30.18.
30.2):
1. Войналович О. В.,
Мотрич М. М.,
Тимочко В. О. Обґрунтування
прийнятного ризику
використання
мобільної
сільськогосподарської
техніки з
експлуатаційними
пошкодженнями
деталей та елементів
конструкцій.
Machinery &
Energetics. Journal of
Rural Production
Research. Kyiv.
Ukraine. 2019, Vol. 10,
No 3, 95-101 ISSN
2663-1334 (print), ISSN
2663-1342 (online),
www.journals.nubip.ed
u.ua/index.php/Tekhni
ca DOI:
10.31548/machenergy.2
019.03.095-101.
2. Войналович О.,
Тимочко В., Гнатюк
О., Городецький І.М.
Визначення ризику
травмування під час
тракторних робіт на
основі
дефектоскопічного
контролю / Вісник
Львівського НАУ:
Агроінженерні
дослідження. Львів,
2019. № 23. С.175-180.
3. Тимочко В.О.,
Городецький І.М.,
Березовецький А.П.
Оцінка ризику під час
роботи на
металообробних
верста-тах токарної
групи. Вісник
Львівського НАУ :
Агроінже-нерні

дослідження. Львів,
2018. № 22. С.187-195.
4. Тимочко В.О.,
Падюка Р.І.,
Городецький І.М.
Ідентифі-кація
транспортних засобів
у проектах
сільськогосподарського виробництва.
Вісник НТУ «ХПІ».
Збірник наукових
праць. Серія :
Стратегічне
управління,
управління портфелями, програмами
та проектами. Х. НТУ
«ХПІ». 2018. №1
(1277). С.75-79. DOI:
10.20998/24133000.2018.1277.12.
5. Тимочко В.О.,
Падюка Р.І., Луб П.М.
Обґрунтування
коефіцієнта
погодності для
прогнозування
добової продуктивності машинотракторних агрегатів.
Вісник Львівсь-кого
НАУ : Агроінженерні
дослідження. Львів,
2017. № 21. С.22-29.
6. Тимочко В.О.,
Падюка Р.І.,
Городецький І.М.
Структу-рна модель
інформаційної
системи прийняття
рішень з управління
ресурсами у портфелі
проектів
сільськогосподарського
підприємства. Вісник
НТУ «ХПІ». Збірник
нау-кових праць.
Серія: Стратегічне
управління,
управління
портфелями,
програмами та
проектами. Х. НТУ
«ХПІ». 2016. №2
(1174). С.49-54.
30.3):
1. Безпека трудових
відносин в умовах
реформування
економіки України:
колективна
монографія.
[Авраменко Н.Л.,
Березовецький А.П.,
Городецький І.М.,
Тимочко В.О. і ін.] За
наук. ред. доц.
Федорчук-Мороз В.І.
Луцьк: ІВВ Луцького
НТУ, 2019. 192 с.
2. Пістун І. П.,
Березовецький А. П.,
Тимочко В.О., Городецький І. М.
Охорона праці (гігієна
праці та виробнича
санітарія): навч.
посібн. / за ред.
І.П.Пістуна. Ч. І. Львів

: Тріада плюс, 2017.
620 с.
3. Охорона праці
(гігієна праці та
виробнича санітарія) :
навчальний посібник
/ І.П.Пістун,
В.О.Тимочко, І. М.
Городецький, А. П.
Березовецький ; за
ред. І.П.Пістуна. Львів
: Тріада плюс, 2015. Ч.
ІІ. 224 с.
30.8):
1. Науковий керівник
госпдоговірних
науково-дослідних
тем «Удосконалення
системи управління
охороною праці у ТОВ
«Волинь-Агро»
(№1/15 від 19.07.2018
р.) та «Обґрунтування методів
безпеки виробництва
у проектах ТзОВ
«Геслан»» (№2 від
29.01.2020).
30.10):
Завідувач кафедри
управління проектами
та безпеки виробництва з 2006-по
сьогодні. (наказ №
175-К від 30.06.2006
р.)
30.11):
1. Офіційний опонент
дисертаційної роботи
на здобуття кандидата
технічих наук за
спеціальністю 05.13.22
– Управління
проектами та
програмами
Москалюка Андрія
Юрійовича, 2016р.
2. Член
спеціалізованої ради
К36.814.03 зі захисту
канди-датських
дисертацій за
спеціальністю 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва у
Львівському ЛНАУ
(наказ МОНУ за
№1413 від
24.10.2017р.).
30.12):
1. Спосіб
протипожежного
захисту гірського
лісового району: пат.
№44448 Україна:
12.10.2009. Бюл. 19.
2. Спосіб
протипожежного
захисту гірського
лісового району. Пат.
№884 Україна: 23.
12.10.2009. Бюл. 19.
30.13):
1. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни «Безпека
життєдіяльності та

охорона праці» для
студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія». (у
співавт. А.П.
Березовецького).
2018. 50 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання курсової
роботи з дисципліни
“Управління
проектами” для
студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія» ОС
«Магістр». 2017. 25 c.
3. Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт
студентами
спеціальності 133
“Галузеве машинобудування” ОС “Магістр”
з дисципліни
“Охорона праці та
цивільний захист”
Львів.: ЛНАУ, 2017. 28
с. (у співавт. А.П.
Березовецького).
30.14):
1. Член апеляційної
комісії ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі
спеціальності
«Управління
проектами» у ЛНАУ,
2020р.
2. Член журі ІІ етапу
Всеукраїнської
студентської олімпіади із дисципліни
«Охорона праці»,
ЛНТУ, 2017-2019
роки.)
3. Член журі ІІ етапу
Всеукраїнської
студентської олімпіади із дисципліни
«Управління
проектами», ХНУМГ
ім. Бекетова, 20172019 роки.
4. Керівництво
студентом Катараном
Віталієм Мирославовичем, який зайняв
І місце у
Всеукраїнській
студентсь-кій
олімпіаді із
дисципліни «Основи
охорони праці» Луцький національний
технічний університет
16-18.05.19 р. та
нагороджений
дипломом І-го
ступеня.
5. Керівництво
науковими роботами
студентів Городецького Ігора Івановича
та Личманюка Антона
Олександро-вича у
Всеукраїнському
конкурсі студентських
наукових робіт з

«Безпеки
життєдіяльності»
Львівський
державний
університет безпеки
життєдіяльності
27.03.19 р. (нагороджені дипломом ІІ-го
ступеня).
30.15):
1. Городецький І. М.,
Тимочко В. О.
Удосконалена схема
моніторингу безпеки
операцій у
підприємствах АПК.
Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Вип. 19.
Львів: Львів. нац.
аграр. ун-т, 2019. С.4849.
2. Тимочко В. О.,
Городецький І. М.
Інформаційноаналітична система
управління ресурсами
під час вироб-ництва
плодово-ягідної
продукції. Вчені
Львівсько-го
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Сні-тинського, І.
Б. Яціва. Вип. 19.
Львів: Львів. нац.
аграр. ун-т, 2019. С.4748.
3. Тимочко В.О.,
Городецький І.М.
Інформаційноаналітична система
обґрунтування
потреби технічних
ресурсів
сільськогосподарськог
о підприємства. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Вип. 18.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2018. С.3132.
4. Тимочко В.О.
Інформаційноаналітична система
обґру-нтування
потреби технічних
ресурсів
сільськогосподарського підприємства.
Вчені Львівського
національного аграрного університету
виробництву : каталог

інновацій-них
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Вип. 18.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2018.
С.31-32.
5. Тимочко В.О.,
Городецький І. М.
Методика створення
проекту кластерного
об’єднання
сільськогосподарських
підприємств. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних розробок / за заг. ред. В.
В. Снітинського, І. Б.
Яціва. Вип. 17. Львів:
Львів. нац. аграр. ун-т,
2017. С.50-51.
30.16):
Член Української
асоціації управління
проектами “УКР-НЕТ”
(ttp://upma.kiev.ua/ua
/services/membership/)
30.18):
Наукове
консультування ТОВ
«Волинь-Агро» з 2018
по 2020 р.
174856

Жиліщич
Юстина
Василівна

В.о.
доцента,
Основне
місце
роботи

Агротехнологій
і екології

Диплом
магістра,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2005,
спеціальність:
070801
Екологiя та
охорона
навколишньог
о середовища,
Диплом
кандидата наук
ДK 001317,
виданий
10.11.2011
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Екологія та
захист
навколишньог
о середовища

Освіта: Львівський
державний аграрний
університет, 2005р.
Спеціальність:
«Екологія та охорона
навколишнбо-го
середовища».
Кваліфікація:
«Магістр з еклогії та
охо-роні
наволишнього
середовища».
Науковий ступінть:
ка-ндидат
сільськогосподарських
наук. 2011р. Наукова
спе-ціальність:
03.00.04 – біохімія.
Підвищення
кваліфікації:
Розточанський парк
народовий (Польща),
01.08.2015 р., звіт про
стажування.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.11,
30.13
30.2):
1. Жиліщич Ю.В.,
Панас Н.Є., Антоняк
Г.Л. Вплив кад-мію на
активність
дегідрогеназ в
еритроцитах кролів.
Біо-логія тварин. 2011.
Т. 13, № 1-2. С. 276-

279.
2. Жиліщич Ю., Панас
Н., Антоняк Г., Ментух
О. Вплив вітаміну Е на
вміст гемоглубіну та
антиоксидантну систему в еритроцитах
кролів. Вісник
Львівського
національ-ного
аграрного
університету: серія
агрономія. Львів,
2013. №16, С. 653-657.
3. Качмар Н. В.,
Мазурак О. Т.,
Жиліщич Ю. В.
Особли-вості
біологічного
поглинання свинцю
рослинами ячменю
ярого Вісник
Львівського
національного
університету
ветеринарної
медицини та
біотехнологій імені
С.З. Гжицького.
Сільськогосподарські
науки. Львів, 2016. Т.
18, № 1 (65). С. 47–52.
4. Жиліщич Ю.В.
Панас Н.Є., Антоняк
Г.Л., Качмар Н.В.,
Кректун Б.В. Вміст
продуктів
перок¬сид¬¬ного
окис-нення ліпідів в
еритроцитах та
клітинах кісткового
мозку щурів на тлі
токсикації катіонами
кадмію. Вісник
Львівсь-кого
національного
аграрного
університету: серія
агро-номія. Львів,
2017, №21. С. 63-68.
5. Снітинський В. В.,
Качмар Н. В., Мазурак
О. Т., Жи-ліщич Ю. В.
Екологічний аналіз
стану фауністичного
комплексу західного
регіону України.
Вісник Львівського
національного
університету
ветеринарної
медицини та
біотехнологій імені
С.З. Гжицького.
Сільськогосподарські
науки. Львів, 2017. Т.
19, № 74. С. 103–106.
30.3):
1. Ментух О. С., Лисак
Г. А., Жиліщич Ю. В.,
Хомич Н. П. Ботаніка.
Нижчі рослини: навч.
посіб / Львів: Львівський національний
аграрний університет,
2015. 91 с.
2. Лисак Г. А., Зеліско
О. В., Ментух О. С.,
Жиліщич Ю. В.
Ботаніка: навч. посіб.
/ Львів: Ліга-Прес,

2016. 240 с.
30.11):
Член спеціалізованої
вченої ради К
36.814.04 для захисту
дисертацій на
здобуття наукового
ступеня кандидата
наук за спеціальністю
03.00.16 – екологія
(с.-г. науки) у Львівському національному
аграрному
університеті
30.13):
1. Панас Н.Є., Ментух
О.С., Жиліщич Ю.В.
Біологія ( Ча-стина –
мікробіологія).
Практикум для
виконання лабораторних робіт
студентами
факультету
агротехнологій та
екології ОС
«Бакалавр», Львів.
2018. 99с.
2. Панас Н.Є., Ментух
О.С., Жиліщич Ю.В.
Сільськогос-подарська
мікробіологія.
Лабораторний
практикум для
студентів факультету
агротехнологій та
екології ОС «Бакалавр» ЛНАУ, Львів.
2018. 99с.
3. Кректун Б.В., Дидів
А.І., Жиліщич Ю.В.,
Лисак Г.А., Войтович
Н.Г., .Зеліско О.В.
Методичні
рекомендації з
дисципліни «Екологія
і охорона
навколишнього
середо-вища» для
навчально-аудиторної
роботи студентів
факу-льтету
землевпорядкування,
спеціальності 193
«Геодезія і
землеустрій». ЛНАУ
2019. 58 с.
181560

Боярчук
Оксана
Віталіївна

Старший
викладач
закладу
вищої
освіти,
Основне
місце
роботи

Економічний

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
університет ім.
І. Франка, рік
закінчення:
2011,
спеціальність:
Правознавство,
Диплом
магістра,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2007,
спеціальність:
050106 Облiк i
аудит
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Правознавство Освіта: Львівський
державний аграрний
університет., 2007р.
Спеціальність: «Облік
та аудит».
Кваліфікація «Магістр
з обліку і аудиту».
Освіта: Львівського
національного
університету ім. І.
Франка, 2011р.
Спеціальність:
«Правознавство».
Кваліфікація:
«Спеціаліст права».
Підвищення
кваліфікації::
Старопольська школа
вища в Кельцах,
23.11.2018-23.05.2019,
програма стажування
по дисциплінах:
«Правознавство

«Господарське
право», «Фінансове
право» і звіт про
підвищення
кваліфікації.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.8,
30.13, 30.15:
30.1):
1. Тryhuba А.,
Boyarchuk V., Тryhuba
I., Boyarchuk O. and
Ftoma O. Evaluation of
risk value of investors
of projects for the
creation of crop
protection of family
dairy farms. Acta
universitatis
agriculturae et
silviculturae
mendelianae brunensis. 2019. Vol. 67, Nо. 5,
рр. 1357-1367. Видання
включено до МНБ –
Scopus.
2. Тryhuba А., Ftoma
O., Тryhuba I. and
Boyarchuk O. Method
of quantitative
evaluation of the risk of
benefits for investors of
fodder-producing
cooperatives. Published
in CSIT, vol. 3, pp. 5558, September 2019.
Видання включено до
МНБ – Scopus.
3. Аnatoliy Тryhuba,
Vitaliy Boyarchuk, Inna
Tryhu-ba, Oksana
Ftoma, Roman
Padyuka, Mykola
Rudynets. Fore-casting
the Risk of the
Resource Demand for
Dairy Farms Basing on
Machine Learning ceurws.org. Vol-2631. РР.
327-340. Видання
включено до МНБ –
Scopus.
4. Тryhuba А.,
Boyarchuk V, Тryhuba
I., and Ftoma O. Forecasting of a lifecycle of
the projects of
production of biofuel
raw materials with
consideration of risks.
2019. pp. 420-425. doi:
10.1109/ATIT49449.201
9.9030492. Видання
включено до МНБ –
Scopus.
5. Тryhuba А.,
Boyarchuk V, Тryhuba
I., Ftoma O., Francik S.
and Rudynets M.
Method and software of
planning of the
substantial risks in the
projects of production
of raw material for

biofuel. Published in
ITPM. 2020. Видання
включено до МНБ –
Scopus.
6. Тryhuba А., Ftoma
O., Тryhuba I.,
Bashynsky O. Justification of parameters of
technical and
technological service
co-operatives. ТЕKA.
Quarterly journal of
agri-food industry.
2019. Vol. 19, No. 2.
Rzeszow. P. 5-12.
30.2):
1. Боярчук В. М.,
Фтома О. В., Боярчук
О. В. Економічна та
енергетична
ефективність
виробництва ріпаку
озимого, пшениці
озимої, кукурудзи,
цукрового буряку та
біопалива на їх основі.
Аграрна економіка.
2012. Т. 5, № 1-2. С.
102-110.
2. Боярчук В. М.,
Фтома О. В., Боярчук
О. В. Ефектив-ність
інвестицій у
виробництво ріпаку та
біопалива на його
основі. Проблеми і
перспективи розвитку
підприєм-ництва.
2014. № 2(1). С. 77-83.
3. Фтома О. В. Оцінка
ефективності
виробництва
енергетичних культур
та біопалив. Вісник
Харківського
національного
технічного
університету
сільського
господарства. 2012.
Вип.127. С. 246-256.
4. Фтома О. В.
Енергетична
ефективність біопалив
із ріпаку, пшениці,
кукурудзи та цукрових
буряків. Збірник
наукових праць
Таврійського
державного
агротехнологіч-ного
університету.
Мелітополь, 2012. №
2(18). т.2. С. 419-427.
5. Тригуба А., Фтома
О., Тригуба І.,
Сидорчук Л., Боярчук
О. Ідентифікація
ризиків цінності
проектів створення
кооперативів
кормозабезпечення
сімейних молочних
ферм. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. 2018.
№22. С.177-186.

6. Тригуба А., Тригуба
І., Фтома О.,
Кондисюк І., Коваль
Н. Системний підхід
до оцінення ризиків
несвоєчасного
виконання робіт в
інтегрованих
проектах. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. 2019.
№23. С. 123-130.
30.13):
1. Боярчук В.М.,
Тригуба А.М., Луб
П.М., Фтома О.В., Лут
М.Т., Волошин С.М..
Енергетичний
менеджмент і аудит в
агропромисловому
комплексі:
навчальний посібник. Львів: Сполом,
2010. 452с.
2. Боярчук В.М.,
Тригуба А.М., Луб
П.М., Фтома О.В., Лут
М.Т., Батечко Н.Г.,
Волошин С.М.
Енергетичний
менеджмент і аудит в
агропромисловому
комплексі:
навчальний посібник.
2-е вид., перероб.і доп.
К.: ТОВ Аграр Медіа
Груп, 2012. 480с.
3. Боярчук В.М.,
Тригуба А.М., Луб
П.М., Фтома О.В., Лут
М.Т., Батечко Н.Г.,
Волошин С.М.
Енергетичний
менеджмент і аудит в
агропромисловому
комплексі: підручник. К.: ЦП
Компринт, 2015. 630с.
4. Фтома О.В.
Ефективність
інвестицій у
виробництво
біопалива на основі
ріпаку. Теоретикометодологічне та
організаційноекономічне
обґрунтування
розвитку сільського
господарства і села:
колективна
монографія за заг.
ред. Я. С. Янишин.
Львів, 2016. С.171 - 180
30.8):
Науковий
співробітник у
міжнародній програмі
спільно з
Університетом наук
про життя у Варшаві
(SGGW) «Тео-ретичне,
комп’ютерне та
натурне дослідження
двовісної
мікроконтролерної
слідкуючої за сонцем

фотоелектричної
системи з плоскими
концентраторами»
(договір № М/1382018)
Науковий
співробітник у
міжнародному
науковому проекті
спільно з
Університетом наук
про життя у Варшаві
(SGGW) «Теоретичне,
комп’ютерне та
натурне дослідження
двовісної
мікроконтролерної
слідкуючої за сонцем
фотоелектричної
системи з плоскими
концентраторами»
(договір М/85-2019
від 26 червня 2019 р.)
30.15):
1. Тригуба А. М.,
Фтома О.В., Тригуба І.
Л. Особливості
планування
інтегрованих проектів
аграрного
виробництва.
Технічний прогрес у
сільськогосподарсько
му виробництві:
Матеріали XXVII
Міжнародної науковотехнічної конференції
та XIX Всеукраїнської
конференції-семінару
аспірантів,
докторантів та
здобувачів у галузі
аграрної інженерії.
Глеваха, 2019. С. 8586.
2. Тригуба А. М.,
Тригуба І. Л., Фтома
О.В., Рудинець М.В.
Узгодження змісту та
часу виконання робіт
у інтегрованих
проектах аграрного
виробництва.
Управління
проєктами : стан та
перспективи :
матеріали XV Міжнар.
конф. Миколаїв : НУК,
2019. С. 74-75.
3. Tryhuba A., Tryhuba
I., Ftoma O. The cost
planning of natural
resources for the
integrated agroindustrial projects
implementation taking
into account the risk:
2nd International
Conference on
Agriculture,
Technology,
Engineering and
Sciences (ICATES
2019). 18-20 вересня
2019р. Львів, 2019.
Lviv. P. 141.
4. Тryhuba А., Ftoma
O., Тryhuba I. and
Boyarchuk O. Method
of quantitative
evaluation of the risk of

benefits for investors of
fodder-producing
cooperatives. 14th
International Scientific
and Technical
Conference on
Computer Sciences and
Information
Technologies, vol. 3, pp.
55-58, 17-19 September
2019. Lviv.
5. Chochowski A.,
Obstawski P. ,
Aleksiejuk-Gawron J.,
Awtoniuk M.,
Boiarchuk V., Syrotiuk
V., Syrotiuk S.,
Baranovych S.,
Jankovska K., Ftoma O.
Study of dynamic of
different types of solar
panels: 2nd
International
Conference on
Agriculture,
Technology,
Engineering and
Sciences. September
2019. Lviv. P. 179.
6. Тryhuba А.,
Boyarchuk V, Тryhuba
I., and Ftoma O.
Forecasting of a
lifecycle of the projects
of production of biofuel
raw materials with
consideration of risks.
IEEE International
Conference on
Advanced Trends in
Information Theory. 1820 December 2019.
Kyiv, 2019.
7. Тryhuba А.,
Boyarchuk V, Тryhuba
I., Ftoma O., Rudynets
M., Padyuka R.
Forecasting the risk of
the resource demand
for dairy farms basing
on machine
learningModern
Machine Learning
Technologies Workshop
(MoMLeT 2020). June
2, 2020. Shatsk,
Ukraine, 2020.
78862

Желєзняк
Алла
Михайлівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
050106 Облік і
аудит, Диплом
кандидата наук
ДK 045007,
виданий
13.02.2008,
Атестат
доцента 12ДЦ
032072,
виданий
26.09.2012
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Комп’ютерні
технології з
основами
програмування

Освіта: Львівський
національний
аграрний університет,
2002 р.,
Спеціальність: «Облік
і аудит». Кваліфікація:
«Економіст з
бухгалтерського
обліку і фінансів».
Науковий ступінь:
кандидат економічних
наук, 2007 р. Наукова
спеціальність
08.00.04 – економіка
та управління
підприємствами (за
видами економічної
діяльності)». Вчене
звання: доцент за
кафедрою
інформаційних
систем, 2012 р.
Підвищення
кваліфікації у

Старопольській вищій
школі в Кельцах, за
напрямом:
«Комп’ютерні
технології з основами
програмування» з
10.05.2019 р. по
11.11.2019 р.,
(сертифікат про
стажування від
11.11.2019 р.).
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30.
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.8, 30.10, 30.11,
30.13, 30.14, 30.15,
30.16, 30.18
30.8):
Керівник НДР
кафедри
інформаційних
технологій на тему:
«Моделювання
економічних процесів
в умовах розвитку
аграрного
виробництва та села»
(у 2015-2018 рр) в
рамках виконання
науково-дослідної
теми „Організаційноекономічний механізм
забезпечення
інноваційного
розвитку аграрного
сектору економіки та
села“ (ДР
№0116U003176, 20162020 рр)
економічного
факультету
Львівського
національного
аграрного
університету.
30.10):
1. Завідувач кафедри
інформаційних
технологій
економічного
факультету ЛНАУ з
26.08.2015 р. і по
22.08.2018 р. (наказ
на прийняття на
роботу №458-к від
25.08.2015 р, наказ на
звільнення №521-к від
22.08.2018 р.).
2. Заступник
завідувача кафедри
інформаційних систем
та технологій з
навчальної роботи
факультету механіки
та енергетики ЛНАУ
(протокол 1 від
28.09.2020 р).
30.11):
У 2017 році
опонування дисертації
на здобуття наукового
ступеня к.е.н. за
спеціальністю
08.00.04 Цюпака В.П.
на тему:
«Організаційно-

економічні засади
розвитку молочного
скотарства в аграрних
підприємствах »
30.13):
1. Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт з
дисципліни "Вебтехнології" для
студентів усіх
спеціальностей
(автори Пташник В.В.,
Желєзняк А.М., Кирик
Т.Ю.). ЛНАУ, 2020.
2. Методичні
рекомендації для
виконання
контрольних робіт з
дисципліни «Теорія
систем та прийняття
рішень» для студентів
ННІ заочної та
післядипломної освіти
спеціальності 126
“Інформаційні
системи та технології”
ОС «Бакалавр» (автор
Желєзняк А.М.).
ЛНАУ, 2020.
3. Методичні
рекомендації з
навчальної практики
ІІ курсу з дисципліни
«Інформатика
(інформаційні
системи і технології)»
для студентів
економічного
факультету (
Желєзняк А.М.).
ЛНАУ, 2018.
4. Курс лекцій з
дисципліни
«Інформаційні
системи і технології»
для студентів
економічного
факультету
спеціальності «Облік і
аудит» (Желєзняк
А.М.) ЛНАУ, 2018.
5. Курс лекцій з
дисципліни
«Інформаційні
системи і технології в
управлінні
організацією» для
студентів
економічного
факультету
спеціальності
«Менеджмент
організацій і
адміністрування»
(Желєзняк А.М.)
ЛНАУ, 2017.
30.14):
1. Керівник наукової
роботи студента
Рогаля Богдана на
тему: «Розвиток ринку
електромобілів в
Україні та світі: стан
та перспективи», який
нагороджений
«Автомобільний
транспорт»,
піднапрям
«Економіка

автомобільного
транспорту», 2018р.
2. Керівник наукової
роботи студентки
Живко Ольги, яка
нагороджена
дипломом ІІ ступеня
на Всеукраїнській
студентській олімпіаді
з «Інформаційних
систем і технологій в
обліку», 2017р.
3. Керівник наукової
роботи сиудентки
Галань Мар’яни на
тему :«Гармонізація
стандартів управління
якістю харчової
продукції згідно
вимог Європейського
Союзу», яка
нагороджена
дипломом ІІ ступеня,
2015 р.
5. Член журі ІІ етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
інформатики (для
студентів економічних
спеціальностей) (20172018 р., Харків, ХАІ
ім..Жуковського)
6. Член апеляційної
комісії ІІ туру
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
Інформаційних
систем і технологій в
обліку (2017р.,
Миколаїв, МНАУ).
30.16):
Член громадської
організації
«Українськоамериканська
асоціація працівників
вищої школи».
30.18):
Кваліфікований
експерт-дорадник,
надання
консультаційних
послуг в Центрі
надання
консультаційних
послуг при
Департаменті АПК
ЛОДА з питань
електронної комерції,
публікації у збірнику
«Вчені ЛНАУ
виробництву»
202704

Литвин
Ольга
Федорівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Агротехнологій
і екології

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1986,
спеціальність:
Агрономія,
Диплом
кандидата наук
ДK 002405,
виданий
13.01.1999,

29

Технології
виробництва
продукції
рослинництва

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1986р.
Спеціальність:
«Агрономія».
Кваліфікація:
«Агроном». Науковий
ступінть: кандидат
сільськогосподарських
наук. 1999р. Наукова
спеціальність:
06.01.05 – селекція і
насінництво. Вчене
звання: доцент
кафедри

Атестат
доцента ДЦ
012178,
виданий
20.04.2006

рослинництва і
луківництва, 2006 р.
Підвищення
кваліфікації:
Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України ННУ
післядипломної
освіти. Порсвідчення
№ СС
00493709/004187-17
від 6жовтня 2017 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.8,
30.10, 30.13, 30.15,
30.16, 30.17, 30.18.
30.2):
1. Дрозд І., Шпек М.,
Лупак О., Литвин О.
Вплив біологічних
особливостей сорту на
якісні показники
льону олійного в
умовах Передкарпаття
України. Вісник
ЛНАУ: Агрономія.
№21. 2017. С. 142 -147.
2. Влох В., Дудар І.,
Литвин О., Бомба М.
Продуктивність
селекційного
матеріалу картоплі,
створено за участі в
генеалогічній
сукупності сорту
Карпатський. Вісник
ЛНАУ: Агрономія.
№22 (1). 2018. С.101106.
3. Лихочвор В., Дудар
І., Литвин О., Бомба
М. , Дудар О. Вплив
листкового
підживлення на
урожайність цукрових
буряків. Вісник ЛНАУ.
Серія: агрономія.
Львів. 2018. № 22.
Т.2. 2018. С.47-49.
4. Литвин О.Ф., Влох
В.Г., Дудар І.Ф., Бомба
М.І., Яромій Р.М.
Формування
врожайності картоплі
залежно від величини
садивних бульб в
умовах західного
Лісостепу України.
Вісник ЛНАУ. Серія:
агрономія. Львів.
2018. № 22. Т.2. 2018.
С. 53-56.
5. Бомба М., Дудар І.,
Литвин О., Потопляк
О., Тучапський О.
Структура врожаю
сортів ячменю ярого
залежно від норми
мінерального
удобрення. Вісник
ЛНАУ. Серія:
агрономія. Львів.

2019. № 23. Т.1. С. 9397.
6. Дудар І., Влох В.,
Литвин О., Бомба М.,
Дудар О.
Кореляційний зв’язок
урожайності з
елементами її
структури у гібридів
картоплі залежно від
рівня мінерального
живлення. Вісник
ЛНАУ. Серія:
агрономія. Львів.
2019. № 23. Т.1. С. 5356.
DOI:10.31734/agronom
y2019.01.053.
30.3):
1. Влох В.Г., Дудар
І.Ф., Литвин О.Ф.,
Бомба М.І., Дудар О.О.
Селекція картоплі як
напрям одержання
екологічно безпечних
продуктів харчування.
Promoting healthy
lifestyle. Human health:
realities and prospects :
monographic series.
Volume 1. Drohobych :
Posvit, 2016. Р. 31–37.
2. Bomba M., Ivashkiv
L., Bomba M., Borysyuk
V., Dudar I., Lytvyn O.
Greening of arable
farming systems as a
fundamental of
production of
ecologically clean food
products. Human
health: realities and
prospects. Monographic
series. Volume 2.
«Health and
Environment», edited
by Nadiya Skotna.
Drohobych: Posvit,
2017, P 101-108.
3. Vlokh V., Lytvyn O.,
Dudar I., Bomba M.,
Dudar O., Shpek M.,
Lupak O. Effective
direction for the
ecology of the
production of “The
second bread”. State of
Enviroment and
Human Health. Edited
by Andrzej Krynski,
Georges Kamtoh Tebug,
Svitlana Voloshanska.
Czestochowa:
Publishing House of
Polonia University
“Educator”, 2019. Р. 60
– 69.
4. Shpek M., Stakhiv
V., Kossak H., Lupak
O., Lytvyn O., Petruniv
V. Ecological
andmorphological
peculiarities of
motherwort (L.
villosus), cultivated in
the conditions of the
Precarpathian region.
Human Health:
Realities and Prospects.
Monographic series.
Volume 4. “Health and

Biosensors”, edited by
Nadia Skotna, Svitlana
Voloshanska, Taras
Kavetskyy, Oleh
Smutok, Mykhailo
Gonchar. Drohobych:
Posvit, 2019. P. 121 –
129.
30.8):
Відповідальний
виконавець розділу 2
«Створити
високопродуктивні
сорти картоплі
адаптивні до умов
вертикальної
зональності заходу
України та розробити
сортову технологію
вирощування». (20112019)
30.10):
Заступник декана з
практичної роботи
факультету
агротехнологій і
екології (20062008рр.).
30.13):
1. Литвин О.Ф.
Аграрний консалтинг.
Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи студентами
спеціальності 201
„Агрономія”
освітнього ступеня
«Магіст». Львів 2018.
23 с.
2. Литвин О.Ф., Бомба
М.І. Рослинництво.
Методичні
рекомендації до
виконання та
оформлення
індивідуальної роботи
студентами
факультету механіки
та енергетики
спеціальності 208
«Агроінженерія».
Львів 2018. 27 с.
3. Литвин О.Ф., Бомба
М.І. Енергетичні
культури Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт
студентами
факультету заочної
освіти спеціальності
133 «Галузеве
машинобудування»
Львів: Львів. НАУ,
2017. 25с.
4. Литвин О.Ф., Бомба
М.І. Енергетичні
культури Методичні
рекомендації до
самостійного
вивчення дисципліни
для студентів
факультету заочної
освіти спеціальності:
133 «Галузеве
машинобудування»
Львів: Львів. НАУ,
2017. 19с.
5. Литвин О.Ф., Бомба
М.І. Технологія

аграрного
виробництва
Методичні
рекомендації до
вивчення дисципліни
і написання
контрольних робіт
студентам напряму
підготовки «Процеси,
машини та
обладнання
агропромислового
виробництва» Розділ1
Технології в
рослинництві. Львів:
Львів. НАУ, 2017. 21с.
30.15):
1. Бомба М.І. , Дудар
І.Ф., Литвин О.Ф.,
Тучапський О.Р.
Гречка – 18-20 ц/га.
Каталог інноваційних
розробок Львівського
НАУ. Вип. 15. Львів:
ЛНАУ, 2015. С.29.
2. Лихочвор В.В.,
Дудар І.Ф., Бомба М.І.
, Литвин О.Ф.
Ефективне добриво
для озимої пшениці.
Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Вип. 16.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2016. С.11.
3. Лихочвор В. В.,
Дудар І. Ф., Бомба
М.І., Литвин О.Ф.,
Дудар О. О.
Урожайність буряку
цукрового залежно від
листкового
підживлення. . Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Вип. 16.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2017.
С.23.
4. Бомба М.І., Литвин
О.Ф., Дудар І. Ф.,
Тучапський О. Р.
Урожайність гібридів
кукурудзи залежно від
площі живлення в
умовах Західного
Лісостепу. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Вип. 16.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2017.
С.24.

5. Влох В. Г., Дудар І.
Ф., Литвин О.Ф.,
Бомба М. І. Новий
здобуток у селекції
картоплі. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву : каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Вип. 16.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2017. С. 31
30.16):
Член товариства
генетиків і
селекціонерів України
ім. М. Вавілова3
30.17):
Головний агроном
колгоспу в
Зборівському районі
Тернопільської
області та керуючий
відділенням №2
радгоспу в
Пустомитівському
районі Львівської
області (1986-1990
рр.)
30.18):
Кваліфікаційне
свідоцтво
сільськогосподарськог
о експерта-дорадника
№34/2017/1 від 28
грудня 2017 року
34488

Гуменюк
Руслан
Васильович

В.о.
доцента,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
магістра,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2006,
спеціальність:
091902
Механiзацiя
сiльського
господарства,
Диплом
кандидата наук
ДK 021283,
виданий
16.05.2014,
Атестат
доцента AД
004675,
виданий
14.05.2020
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Матеріалознав
ство і ТКМ

Освіта: Львівський
державний аграрний
університет, 2006р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, 2014р. Наукова
спеціальність:
01.02.04 – механіка де
формівного твердого
тіла. Вчене звання:
доцент кафедри
машинобудування,
2020р.
Підвищення
кваліфікації:
Університет
рільничий ім. Хугона
Коллатая в Кракові,
відділ інженерії та
енергетики (Польща).
Сертифікат про
проходження
піврічного
стажування з
30.11.2016 р. по 31.05
2017 р., «Дослідження
міцності матеріалів»,
5.07.2017 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов

провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.12,
30.13, 30.14, 30.15.
30.1):
Snitynskyy V.,
Kernytskyy I., Diveyev
V., Burtak V.,
Humenyuk R. Dynamic
properties of screwbolts connections of
sowing machine.
Scientific Review
Engineering and
Environmental Sciences
2019, 28(4), pp 584593. (Scopus)
30.2):
1. Humenyuk R. Wójcik
A. Impact of scale factor
on cracking resistance
of thermostressed and
output reinforcement
steel. Теka. Commission
of motorization and
energetics in
agriculture. LublinRzeszow 2017, vol. 17,
№1, P. 49-54.
2. Shoudko Y., Shoudko
V., Humenyuk R.
Investigation of the
strain-stress state of
rotating elements of a
complex construction.
Теka. Commission of
motorization and
energetics in
agriculture. LublinRzeszow 2019, vol. 19,
№3, P. 33-38.
3. Гуменюк Р.В.,
Керницький І.С.,
Шолудько Я.В.,
Буртак В.В.,
Березовецький С.А.
Дослідження міцності
склеєних
композитних з’єднань
із термонапруженою
арматурою. Вісник
ХНАДУ
«Матеріалознавство»,
Вип. 88, 2020, т.1. С.
143-153.
4. Snitynskyy V.,
Kernytskyy I., Diveyev
V., Horbay O., Koruniak
P., Humenyuk R.,
Kokhana T. Impact and
particle vibration
absorbers optimal
design. Acta Sci. Pol.
Architectura 19 (1)
2020, P. 93–102
5. Syrotyuk V.,
Berezovetska O.,
Berezovetskyi S.,
Humenyuk R., Shoudko
Y. Мodeling of pumping
characteristics of tworotor pump of the type
“roots”. ТЕKA.
Quarterly journal of
agri-food industry.
RZESZOW- LVIV 2020,
Vol. 20, № 1, P. 33-40
30.12):
1. Подрібнювач: пат.
20196 Україна: МПК
В02С13/02.

№2003109364; заявл.
17.10.2003; опубл.
16.08.2004, Бюл. №8.
4с.
2. Пристрій для
подрібнення сипких
матеріалів: пат. 34999
Україна: МПК В02С
13/02. №u200805063;
заявл. 18.04.2008;
опубл. 26.08.2008.
Бюл, №16. 4с.
3. Спосіб з’єднання
арматурних стержнів з
періодичним
реберним профілем:
пат. 83692 Україна:
МПК Е04С 5/03.
№и201303718; заявл.
26.03.2013; опубл.
25.09.2013, Бюл. №18.
4с.
4. Спосіб з’єднання
арматурних стержнів:
пат. 88832 Україна:
МПК Е05С 5/03.
№u201306597; заявл.
27.05.2013; опубл.
10.04.2014, Бюл. №7.
4 с.
30.13):
1. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни
«Взаємозамінність,
стандартизація і
технічні
вимірювання» Ч-1.
Для студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія», 274
«Автомобільний
транспорт» та 133
«Галузеве
машинобудування». (у
співавт. Крупич Р.О.).
2018. 43 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни
«Матеріалознавство і
технологія
конструкційних
матеріалів» Ч-1. Для
студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія», 274
«Автомобільний
транспорт» та 133
«Галузеве
машинобудування». (у
співавт. Пахолюк А.П.,
Буртак В.В.). 2018. 54
с.
3. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни
«Матеріалознавство і
технологія
конструкційних
матеріалів» Ч-1 для
студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія», 274
«Автомобільний

транспорт» та 133
«Галузеве
машинобудування». (у
співавт. Пахолюк А.П.,
Буртак В.В.). 2018. 52
с.
30.14):
1.Керівництво
студентом Кириком
Романом, який зайняв
ІІ місце у ІІ етапі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності:
«Взаємозамінність,
стандартизація та
технічні
вимірювання» у
Миколаївському НАУ
2016р.
2.Керівництво
студентом Ставничим
Юрієм, який зайняв
ІІІ місце у ІІ етапі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності:
«Взаємозамінність,
стандартизація та
технічні
вимірювання» у
Миколаївському НАУ
2017р.
3.Керівництво
студентом
Матвійчиною
Богданом, який
зайняв ІІІ місце у ІІ
етапі Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності:
«Взаємозамінність,
стандартизація та
технічні
вимірювання» у
Миколаївському НАУ
2018р.
4.Керівництво
студентом
Чудійовичем
Володимиром, який
зайняв ІІ місце у ІІ
етапі Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності:
«Взаємозамінність,
стандартизація та
технічні
вимірювання» у
Миколаївському НАУ
2019р.
5.Керівництво
студентом
Матвійчиною
Богданом, який
зайняв ІІІ місце у ІІ
етапі Всеукраїнського
конкурсу студентьских
наукових робіт зі
спеціальності
«Матеріалознавство»
у Харківському НАДУ,
2019р.
6.Керівництво
студентом
Матвійчиною
Богданом, який

зайняв ІІІ місце у ІІ
етапі Всеукраїнського
конкурсу студентьских
наукових робіт зі
спеціальності
«Матеріалознавство»
у Харківському НАДУ,
2019р.
7.Керівництво
студентом
Матвійчиною
Богданом, який
зайняв ІІІ місце у ІІ
етапі Всеукраїнського
конкурсу студентьских
наукових робіт зі
спеціальності
«Матеріалознавство»
у Харківському НАДУ,
2020р.
30.15):
1. Syrotyuk V.,
Kernytskyy I.,
Berezovetska O.,
Berezovetskyi S.
Humenyuk R.
Пристрій для
дослідження
коефіцієнта тертяковзання робочих
органів вакуумного
насоса. Вчені
Львівського НАУ
виробництву: каталог
інноваційних
розробок. Вип. 19.
Львів: Львів. нац.
аграр. ун-т, 2019. С.
44.
203442

Шевчук
Роман
Степанович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1980,
спеціальність:
механізація
сільського
господарства,
Диплом
доктора наук
ДK 008405,
виданий
29.06.2001,
Диплом
кандидата наук
TH 113891,
виданий
02.11.1988,
Атестат
доцента ДЦ
004571,
виданий
17.06.1993

32

Трактори і
автомобілі
(розрахункови
й курс)

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1981р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, 1988р. Наукова
спеціальність:
05.20.01 – механізація
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри тракторів і
автомобілів, 1993р.
Науковий ступінь:
доктор с.-г. наук Росії.
Наукова
спеціальність:
05.20.01 – технології і
засоби механізації
сільського
господарства.
Підвищення
кваліфікації:
Львівська філія
УкрНДІПВТ ім.
Л.Погорілого з
27.06.2018 р по
27.07.2018 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження

освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.4,
30.10, 30.12, 30.13,
30.15, 30.18.
30.2):
1. Шевчук Р.С., Сукач
О.М., Сало Я.М.,
Мазурак М.В.
Модернізований
шнековий олійний
прес. Техніка і
технології АПК, 2020.
№1(114). С. 12–15.
2. Шевчук Р.С., Сукач
О.М., Шевчук В.В.
Пристрій для
визначення тяговозчіпних показників
мобільних засобів //
Техніка і технології
АПК. 2019. №3(112).
С. 25–27.
3. Shevchuk R.,
Shevchuk V., Sukach
O., Mironyuk O.
Mechanical properties
of olive crops seeds at
the moment of
pressure. MOTROL.
Commission of
Motorization and
Energetics in
Agriculture. 2018. Vol.
20. No 1. P. 37-43.
4. Viktor Shevchuk,
Roman Shevchuk, Oleh
Sukach, Volodymyr
Paslavkyi. Рrocess flow
scheme and equipment
for oil production.
MOTROL. Commission
of Motorization and
Energetics in
Agriculture. 2017.
Vol.19. No.1. 5-10.
30.3):
1. Шевчук Р.С.
Експлуатаційні
показники
автомобілів:
Практикум з
розрахунку
показників. – Львів:
Львівський
національний
аграрний університет,
2019. 171 с. –
Депоновано в
Державній науковотехнічній бібліотеці
України 20.03.2019,
№136 – РІД(н)/Ук –
2019 (з
оприлюдненням). –
Укр. [Електронний
ресурс; Режим доступу
http://gntb.gov.ua].
2. Шевчук Р.С.
Експлуатаційні
показники тракторів і
автомобілів:
Практикум з
розрахунку
показників. Львів:
Львівський
національний
аграрний університет,
2018. 173 с. –
Депоновано в
Державній науковотехнічній бібліотеці

України 28.03.2018,
№101 – РІД/Ук – 2018
(з оприлюдненням). –
Укр. [Електронний
ресурс; Режим доступу
http://gntb.gov.ua].
3. Шевчук Р.С.
Трактори і автомобілі:
основи теорії
(питання, завдання та
відповіді):
Навчальний посібник.
Львів: Львівський
національний
аграрний університет,
2016. 236 с. –
Депоновано у
Державній науковотехнічній бібліотеці
України 16.12.2016,
№18 – РІД/Ук – 2016
(з оприлюдненням). –
Укр. [Електронний
ресурс; Режим доступу
http://gntb.gov.ua].
4. Крупич О.М.,
Шевчук Р.С., Крупич
Р.О.Засоби механізації
для збирання
горіхоплідних
культур. Науковотехнічні та
енергетичні засади
агропромислового
виробництва.
Колективна
монографія. Львів:
ЛНАУ, 2012. 244 с.
5. Миронюк О.С.,
Шевчук Р.С.
Дослідження
динаміки системи:
“двигун внутрішнього
згорання – струшувач
плодів”/ Інженерія
агропромислового
виробництва у
вимірах бережливості:
Колективна
монографія. – Львів:
Львів.
Держагроуніверситет,
2006. С. 94–113.
30.4):
1. Науковий керівник
аспіранта Шевчук
Віктора
Володимировича,
який захистив
дисертацію
«Обґрунтування
параметрів вальцьової
плющилки насіння
олійних культур» за
спеціальністю 05.05.11
у 2013 р.
2. Науковий керівник
аспіранта Сукача
Олега Михайловича,
який захистив
дисертацію «Розробка
і обґрунтування
параметрів конусного
злущувача насіння
розторопші
плямистої» за
спеціальністю 05.05.11
у 2015 р.
3. Науковий керівник
аспіранта Крупича
Романа Олеговича,

який захистив
дисертацію «Розробка
і обґрунтування
параметрів ручного
віброударного
струшувача плодів
волоських горіхів» за
спеціальністю 05.05.11
у 2018 р.
30.8):
1. Керівник науководослідної теми
„Технічні засоби
підготовки сировини
для отримання
біопалив“ (ДР
№0111U001251, 20122016 р.; ДР
№0116U003179, 20172021) факультету
механіки та
енергетики
Львівського
національного
аграрного
університету.
30.10):
Завідувач кафедри
тракторів і
автомобілів з
29.03.1990 по
01.09.1999 рр. (наказ
від 5 квітня 1990 р.
№86/3).
30.12):
1. Пристрій для
визначення тяговозчіпних показників
мобільних засобів:
пат. 138538 Україна,
МПК G01M 17/02.
№u201904631; заявл.
12.06.2019; опубл.
25.11.2019, Бюл. № 22.
4 с.
2. Олійний прес з
підпружиненим
запірним конусом:
пат. 90797, Україна
МПК (2006.01) В30В
9/18. № u 2014 00169;
заявл. 11.01.2014;
опубл. 10.06.2014,
Бюл. №11. 4 с.
3. Олійний прес: пат.
90696, Україна МПК
(2006.01) В30В 9/18.
№ u 2013 13651; заявл.
25.11.2013; опубл.
10.06.2014, Бюл. № 11.
3 с.
4. Пристрій для
дослідження насінин
на стиск: пат. 51885,
Україна МПК (2009)
В02В 3/02. №
u200913755; заявл.
28.12.2009; опубл.
10.08.2010, Бюл. №15.
6 с.
5. Валкова дробарка:
пат. 46649 Україна,
МПК (2009) В02В
3/00. № u200910148;
заявл. 06.10.2009;
опубл. 11.05.2010,
Бюл. №9. 4 с.
6. Плющилка насіння
олійних культур: пат.
47045 Україна, МПК
(2009) В02В 3/00.

№u200908648; заявл.
17.09.2009; опубл.
11.01.2010, Бюл. №1. 4
с.
30.13):
1. Автомобілі (Теорія
руху транспортних
засобів): Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи студентами з
напряму підготовки
“Автомобільний
транспорт” (у співавт.
О.С. Миронюка, Р.І.
Паславського). 2016.
28 с.
2. Трактори і
автомобілі: Методичні
рекомендації для
виконання курсової
роботи студентами
напряму підготовки
“Процеси, машини та
обладнання
агропромислового
виробництва”. (у
співавт. О.С.
Миронюка, Р.І.
Паславського). 2013.
56 с.
3. Трактори і
автомобілі: Основи
теорії і розрахунку
(розв’язки задач):
Методичні
рекомендації для
самостійної роботи
студентів
спеціальності
“Механізація
сільського
господарства”, 2007.
53 с.
4. Механізація і
електрифікація
сільськогосподарськог
о виробництва (Розділ
„Трактори і
автомобілі”):
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторнопрактичних робіт
студентами
неінженерних
спеціальностей. (у
співавт. Р.І.
Паславського). 2006.
72 с.
30.15):
1. Крупич Р.О.,
Шевчук Р.С., Крупич
О.М., Левко С.І.
Дослідження
зведеного коефіцієнта
жорсткості плодових
гілок дерев
волоського горіха.
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. Львів,
2018. № 22. С.14-21.
2. Шевчук Р. С.,
Крупич Р. О., Левко С.
І.Пристрій для
визначення зведеного

коефіцієнта
жорсткості гілок
плодових дерев. Вчені
ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Випуск 17.
Львівський НАУ, 2017.
С.61.
3. Шевчук Р.С.,
Шевчук В.В., Сукач
О.М. Методика
дослідження насінин
олійних культур на
стиск. Вчені ЛНАУ
виробництву: каталог
інноваційних
розробок. Львів, 2018.
Вип. ХVІІІ. С. 33-34.
4. Шевчук Р.С.,
Шевчук В.В., Сукач
О.М. Методика
дослідження
механічних
властивостей насіння
олійних культур на
стиск. Вчені ЛНАУ
виробництву: каталог
інноваційних
розробок. Львів, 2017.
Вип. ХVІІ. С.46–47.
5. Шевчук Р.С.,
Шевчук В.В., Сукач
О.М., Василькевич
В.О. Олійний прес з
підпружиненим
запірним конусом.
Вчені ЛНАУ
виробництву: каталог
інноваційних
розробок. Львів, 2014.
№ 14. С. 58.
6. Шевчук В.В.,
Шевчук Р.С.
Трибометр. Вчені
ЛНАУ виробництву:
каталог інноваційних
розробок. Львів, 2014.
Вип. 14. С. 59.
30.18):
Львівська філія
УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого з 20172019 рр.
354683

Щур Тарас
Григорович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
магістра,
Харківський
державний
технічний
університет
сільського
господарства,
рік закінчення:
2004,
спеціальність:
090215
Машини та
обладнання
сільськогоспод
арського
виробництва,
Диплом
кандидата наук
ДK 058601,
виданий
10.09.2010,
Атестат
доцента 12ДЦ
041539,
виданий
29.01.2020

14

Трактори і
автомобілі
(описовий
курс)

Освіта: Харківський
державний технічний
університет сільського
господарства у 2004
році.Спеціальність
«Машини та
обладнання
сільськогосподарськог
о
виробництва»Кваліфі
кація: «Інженермеханік». Науковий
ступінть: кандидат
технічних наук,2010р.
Наукова
спеціальність: 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри автомобілів і
тракторів, 2015р.
Підвищення
кваліфікації: Centrum
Szkolenia Motoryzacji
“Autoelektronika

Kedzia”, Poznan, Polska
терміном з 01
листопада 2016 р. по
29 квітня 2017 р.
Навчально-науковому
інституті заочної та
післядипломної
освіти, 01.06.202026.06.2020, тема
«Використання
платформи Zoom для
дистанційного
навчання і роботи,
користування
платформою Moodle”,
свідоцтво серія ПК
№00493735/00018120.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.8, 30.10., 30.11,
30.12, 30.13, 30.14,
30.15.
30.1):
1. Komada P.,
Miroshnyk O.,
Lysychenko R., Shchur
T The influence of the
specifications of the
elements of rangeof
exciters voltage
inverters on their
spectral
characteristicsPRZEGL
ĄD
ELEKTROTECHNICZN
Y. 2019.№5,83-87 pp.
DOI:10.15199/48.2019.0
5.21 (Sсopus)
2. Savchenko O.,
Miroshnyk O.,Dyubko
S, Shchur
T.,KomadaP.,Mussabek
ov K. Justification of ice
melting capacity on 610kV OPL distributing
power networks based
on fuzzy modeling
PRZEGLĄD
ELEKTROTECHNICZN
Y 2019. №5, 106-109
pp. DOI:
10.15199/48.2019.05.26
(Sсopus)
3. Komada, P., Trunova,
I., Miroshnyk, O.,
Savchenko, O., Shchur,
T.The incentive scheme
for maintaining or
improving power
supply quality
PRZEGLĄD
ELEKTROTECHNICZN
Y 2019.№5 79-82 pp.
doi:10.15199/48
.2019.05.20 (Sсopus)
4. Miroshnyk О,
Łukasik Z, Szafraniec A,
Lezhniuk P, Kovalyshyn
S, ShchurТ.Reducing
the dissymmetry of load
currents in electrical
networks 0,4/0,23 kV
using artificial neural

network PRZEGLĄD
ELEKTROTECHNICZN
Y, 2019. №11. 245-249
pp. DOI:
10.15199/48.2019.11.56
(Sсopus)
30.2):
1. Габрієль Ю., Щур
Т., Паславський В.,
Ямнюк Ю.Алгоритм
управління
астатичного
регулятора
електроннокерованого ПНВТ
дизеля Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету
Агроінженерні
дослідження. Львів:
ЛНАУ, 2013. № 17С.
232 – 239.
Abrahám R., Majdan R.,
Mojžiš M., Varga F.,
Uhrinová D., Shchur T.
Іnfluence of autoejected blades wheels
on soil compaction
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. Львів:
ЛНАУ, 2015. № 19. С.
131 – 140.
2. Földešiová D.,
Korenko M., KročkoV.,.
Shchur T. Impactof 5s
productivityandqualityi
nmanufacturingorganiz
ation Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. – Львів:
ЛНАУ, 2015. № 19. С.
127 – 131.
3. Паранюк В.,Щур
Т.Електромагнітні
ресурси очистки
насіння від
карантинних
засмічувачів та
формування процесів
екологічної еволюції
землі. Вісник
Харківського
національного
технічного
університету
сільського
господарства імені
Петра Василенка.
2017. Вип. 181. С. 255266.
4. Ковалишин С.,
Швець О.,Щур Т.,
Дадак
В.,ДоманюкП.Визначе
ння посівних якостей
насіння
сільськогосподарських
культур методом його
рентгеноскопії Вісник
Харківського
національного

технічного
університету
сільського
господарства імені
Петра Василенка
Технічний сервіс
агропромислового,
лісового та
транспортного
комплексів» 2018,
№12. С.294-302.
30.3):
1. Скорик О.,
ПолупановВ.,
Науменко О.А, Бойко
І.Г., та інші
Проектування
технологій і технічних
засобів для
тваринництва.Навчал
ьний посібник для
студентів вищих
навчальних закладів
України по
спеціальностях
7.090.215 «Машини та
обладнання
сільськогосподарськог
о
виробництва»,Харків
ХНТУСГ, 2009. 429с.
30.8):
Виконавець науководослідної теми у
відповідності: з
Державною цільовою
програмою
«Реалізація технічної
політики в
агропромисловому
комплексі на період до
2011 року»; з
регіональною
програмою
«Найважливіші
проблеми АПК на
період до 2011 року.»;
з розділом
комплексної теми
науково-дослідних
робіт ХНТУСГ ім.
Петра Василенка
«Розробка і
удосконалення
технологічних
процесів виробництва
продукції
тваринництва і засобів
механізації їх
виконання на період
2006-2010 роки.»; з
науково-дослідною
роботою «Розробка
конструкції і
обґрунтування
параметрів конусного
дозатора біологічно
активних кормових
добавок» (ДР №0106
U008970, 20062011р.р.).
30.10):
Заступник декана
факультету механіки
та енергетики
30.11):
1. Офіційний опонент
дисертаційної роботи
на здобуття кандидата
технічих наук за
спеціальністю 05.05.11

– машиниі засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництваХімка
Степан Миколайович,
2012р.
Офіційний опонент
дисертаційної роботи
на здобуття кандидата
технічих наук за
спеціальністю 05.05.11
– машиниі засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва
Тарасюк Віктор
Васильович, 2012р.
Офіційний опонент
дисертаційної роботи
на здобуття кандидата
технічих наук за
спеціальністю 05.05.11
– машиниі засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва
Славкова Лариса
Геннадіївна, 2014р.
Офіційний опонент
дисертаційної роботи
на здобуття кандидата
технічих наук за
спеціальністю 05.05.11
– машиниі засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва Цьонь
Олег Петрович, 2014р.
Офіційний опонент
дисертаційної роботи
на здобуття кандидата
технічих наук за
спеціальністю 05.05.11
– машиниі засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва
Мироненко Анатолій
Прохорович, 2016р.
Офіційний опонент
дисертаційної роботи
на здобуття кандидата
технічих наук за
спеціальністю 05.05.11
– машиниі засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва
Довбуш Тарас
Анатолійович, 2016р.
2. Член
спеціалізованої ради
К05.854.02 зі захисту
кандидатських
дисертацій за
спеціальністю 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва у
Вінницькому
національному
аграрному
університетіВНАУ
(наказ МОНУ від 24
травня 2018 року №
527
30.12):
1. Дозатор сипучих
матеріалів:пат.
№19992 Україна,

МПК GO1F 11/00 u
200605866; заявл.
29.05.06; опубл.
15.01.07, Бюл. № 1.c-3.
2. Відцентровий
змішувач сипучих
компонентів:пат.
86538 Україна, МПК
GO1F 11/00. а
200801430; заявл.
04.02.2008; опубл.
27.04.2009, Бюл.№
8.c3.
30.13):
1.Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт з
дисципліни
«Трактори і
автомобілі»
студентами
спеціальності
6.050503 –
Машинобудування
ОКР “Бакалавр”
Дубляни: Львів. нац.
агр. ун-т, (у
співавт.Том’юк В.В.,
Шевчук В.В)2013. 48 с.
2.Методичні
рекомендації для
студентів факультету
механіки та
енергетики з
дисципліни
«Організація
автомобільних
перевезень»
студентами
спеціальності
6.070106 –
Автомобільний
транспорт ОКР
“Бакалавр” –Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т,(у
співавт. Паславський
Р.І., Швець О.П) 2013.
50 с.
3.Методичні
рекомендації для
студентів факультету
заочної освіти з
дисципліни «Основи
технічної експертизи»
студентами
спеціальності
8.10010203 –
Механізація
сільського
господарства ОКР
“Магістр” –Дубляни:
Львів. нац. агр. ун-т, (у
співавт. Ковалишин
С.Й., Том’юк
В.В.)2012. 36 с.
30.14):
1. Керівництво
студентом Дендюком
Андрієм
Ярославовичем , який
зайняв ІІ місце у ІІ
етапі Всеукраїнського
конку-рсу
студентьских
наукових робіт зі
спеціальності «Машини і засоби механізації
с.г. виробництва» у
Харківському НТУСГ
ім. П.Василенка,

2013р.
2. Керівництво
студентом Тищуком
Олексадром
Петровичем, який
зайняв І місце у ІІ
етапі Всеукраїнського
конкурсу студентьских
наукових робіт зі
спеціальності
«Машини і засоби
механізації с.г.
виробництва» у
Харківському НТУСГ
ім. П.Василенка,
2013р.
3. Керівництво
студентом
Паславським
Володимиром
Ростиславовичем,
який зайняв І місце у
ІІ етапі
Всеукраїнського
конкурсу студентьских
наукових робіт зі
спеціальності
«Машини і засоби
механізації с.г.
виробництва» у
Харківському НТУСГ
ім. П.Василенка,
2014р.
4. Керівництво
студентом Ющиком
Назаром
Андрійовичем, який
зайняв І місце у ІІ
етапі Всеукраїнського
конкурсу студентьских
наукових робіт зі
спеціальності
«Машини і засоби
механізації с.г.
виробництва» у
Харківському НТУСГ
ім. П.Василенка,
2015р.
30.15):
1. Tkáč Z., Kosiba J.,
Jablonický J., Šinský V.,
Shchur T.
Tractordecelometric
trials by applicationof
the ecological hydraulic
oil Econtechmod: an
international quarterly
journal on economics in
technologies and
modeling processes.
Lublin- Rzeczow, 2016.
Vol. 5, No3. P. 171-175.
2. Борщ Ю., Щур Т.
Экспериментальное
определение
параметровпсевдощжижения зерновых
смесей Motrol:
commission of
motorization and
energetics in
agriculture. LublinRzeczow, 2016. Vol. 18,
No 7. P. 61-65
3. Miroshnyk O.,
Shchur Т. Neural
network prediction
parameters quality of
electrical energyТeka.
Commision of
motorization and

31685

Крупич Олег Завідувач
Михайлович кафедри,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1986,
спеціальність:
Механізація
сільського
господарства,
Диплом
кандидата наук
KД 057874,
виданий
03.04.1992,
Атестат
доцента ДЦAP
005458,
виданий
17.04.1997
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energetics in
agriculture.LublinRzeczow 2017, Vol. 17,
No.2. P. 61-69.
4. Tson A.,Rybak T.,
Stashkiv M., Schur T.
Substantion of capacity
of screw conveyer of
haulm-cutting module
Motrol: commission of
motorization and
energetics in
agriculture. Lublin,
2018. Vol. 20, No 1. P.
83-89.
5. Kruszelnitska
W.,Shchur Т. Stady of
rise and maize grains
grinding energy Тeka.
Commision of
motorization and
energetics in
agriculture. LublinRzeczow2018, Vol. 18,
No.4. P. 71-73
Сільськогоспод Освіта: Львівський
арські машини сільськогосподарськи
(розрахункови й інститут, 1986р.
й курс)
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук. 1992р. Наукова
спеціальність:
05.20.01 – механізація
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри
сільськогосподарських
машин, 1997р.
Підвищення
кваліфікації: піврічне
стажування з
27.11.2017р по
28.05.2018 р в
Університеті
рільничому ім. Х.
Коллатая в Кракові
(Республіка Польща)
на факультеті
інженерії
виробництва та
енергетики.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.5, 30.8, 30.10.,
30.11, 30.12, 30.13,
30.14, 30.15, 30.17.
30.1):
Kuzenko D., Krupych
O., Levko S., Mudryk K.
Substantiation of the
Working Surface
Parameters of the
Screw Press Drawing
Block of Plant
Materials. Renewable
Energy Sources:
Engineering,

Technology,
Innovation. Springer
Proceedings in Energy.
Springer, Cham. 2018.
pp 895-905. (Web o
fScience)
30.2):
1. Крупич О.М.,
Шевчук Р.С., Крупич
Р.О., Левко С.І.
Методики досліджень
коефіцієнтів
жорсткості та в’язкого
опору деформуванню
складових ручного
віброударного
струшувача плодів.
Сільськогосподарські
машини : зб. наук. ст.
Вип. 44. Луцьк. 2020.
С. 92-102.
2. Крупич Р., Кузекно
Л., Крупич С., Левко
С., Крупич О. Розмірні
показники скелетних
гілок дерев
волоського горіха.
Вісник ЛНАУ:
агроінженерні
дослідження. 2019.
№23. С.5-12.
3. Банга В. І., Крупич
О.М. Методика
експериментальних
досліджень
вимірювача маси
комбікорму в бункері
дозатора. Збірник
наукових праць:
перспективні
технології та прилади.
Луцьк, 2019. № 14. С
31-38.
4. Крупич С., Крупич
О., Кузенко Л., Левко
С. Кінематичний
аналіз роботи
роторного ударного
струшувача волоських
горіхів. Вісник ЛНАУ,
Агроінженерні
дослідженя. Львів:
Львів. нац. аграр.
університет, 2017. №
21. С. 91-101.
5. Dmytro Kuzenko,
Krupych Oleg. General
approaches to system
optimization for
workflows of cornharvesting machines.
TEKA. Comission of
Motorization and Power
Industry in Agriculture.
Vol. 16, No.3 2016. P.914.
30.3):
1. Кузенко Д.В., Вантух
З.З., Кузенко Л.М.,
Крупич О.М.
Самохідні
зернозбиральні
комбайни.
Навчальний посібник
для підготовки
трактористівмашиністів
сільськогосподарськог
о виробництва
категорії «В1». Львів:
«Новий світ-2000»,

ЛЦ ПТО ДСЗ, 2018.
239 с.
2. Ріпка І І., Семен
Я.В., Крупич О.М.,
Бендера І.М., Рудь
А.В. Основи
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва. Навч.
Посібник. Львів:
ЛНАУ, 2013. 224 с.
3. Крупич О.М.,
Шевчук Р.С., Крупич
Р.О.Засоби механізації
для збирання
горіхоплідних
культур. Науковотехнічні та
енергетичні засади
агропромислового
виробництва.
Колективна
монографія. Львів:
ЛНАУ, 2012. 244 с.
4. Крупич О.М.,
Кузмінський Р.Д.
Шиноремонтні
роботи: Навч. посіб.
Львів: Афіша, 2006.
191 с.
30.5):
Відповідальний
виконавець проекту
TEMPUS, 20072008рр. (номер угоди:
CM_SCM-T053B062006)
30.8):
Відповідальний
виконавець науководослідної теми
„Розробка проектнокерованих
інноваційних систем,
ресурсоощадних
технологій і технічних
засобів у
агропромисловому
виробництві та його
енергозбереженні“
(ДР №0111U001251,
2012-2016 р.; ДР
№0116U003179, 20172021) факультету
механіки та
енергетики
Львівського
національного
аграрного
університету.
30.10):
Завідувач кафедри
сільськогосподарської
техніки (№732–К від
30.11.2018р.)
30.11):
Офіційний опонент
дисертаційної роботи
на здобуття кандидата
технічих наук за
спеціальністю 05.05.11
– машиниі засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва
Залужного
Володимира
Івановича, 2006р.
30.12):
1. Саджалка часнику:
пат. 117567 Україна:

МПК А01С 5/08.
№u201701310; заявл.
13.02.2017; опубл.
26.06.2017, Бюл. №12.
4с.
2. Вібраційна борона:
пат. 109129 Україна:
МПК А01В 19/00.
№u2016022013;
заявл. 01.03.2016;
опубл. 10.08.2016.
Бюл, №15. 4с.
3. Самозатискна
петля-захват
тросового струшувача:
пат. 64537 Україна:
МПК А01D 46/26.
№и201104710; заявл.
18.04.2011; опубл.
10.11.2011, Бюл. №21.
4с.
4. Формувальна
головка преса
рослинних матеріалів:
пат. 94891 Україна:
МПК В30В 11/24.
№u201404785; заявл.
05.05.2014; опубл.
10.12.2014, Бюл. №23.
4 с.
5. Спосіб визначення
об’єму тіл
неправильної форми:
пат. № 90702,
Україна: МПК G01F
17/00. №201314603;
заявл. 13.12.2013;
опубл. 10.06.2014,
Бюл. №11. 3 с.
30.13):
1. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни
«Сільськогосподарські
машини»
(розрахунковий курс)
для студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія». (у
співавт. С.І. Левка).
2018. 80 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання курсової
роботи
“Обґрунтування
технологічних
регулювань та
розрахунок
технологічних,
конструктивних і
енергетичних
показників роботи
сільськогосподарської
машини (знаряддя)”
із дисципліни
«Сільськогосподарські
машини»
(розрахунковий курс)
для студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія». (у
співавт. С.І. Левка).
2018. 56 c.
3. Методичні
рекомендації для
виконання
практичних робіт
студентами ННІ ЗПО

спеціальності 133
“Галузеве
машинобудування”
ОС “Магістр” з
дисципліни “Теорія
розрахунку і
проектування машин”
Львів.: ЛНАУ, 2018. 52
с (у співавт. Д.В.
Кузенка).
30.14):
Керівництвом
студентом Гоциком
Валентином
Олеговичем, який
зайняв І місце у ІІ
етапі Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності:
«Процеси, машини і
обладнання
агропромислового
виробництва»
(Кіровоградський НТУ
2016р.)
30.15):
1. Крупич Р.О.,
Шевчук Р.С., Крупич
О.М., Левко С.І.
Дослідження
зведеного коефіцієнта
жорсткості плодових
гілок дерев
волоського горіха.
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. Львів,
2018. № 22. С.14-21.
2. Грунтовий канал
Семен Я.В., Гошко
З.О., Кузенко Д.В.,
Здобицький А.Я.,
Пришляк О.Ф.,
Бардахівський Ю.В.
Вчені ЛНАУ
виробництву: каталог
інноваційних
розробок ЛНАУ / за
заг. ред. В.В.
Снітинського, І.Б.
Яціва. Вип. 17. Львів:
ЛНАУ, 2017. С. 63-64.
3. Вимірювальна
система для
ґрунтового каналу.
Гошко З. О., Левко С.
І., Крупич Р. О.,
Грушкевич Ю.В.,
Семен О. Я. Вчені
ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Випуск 17.
Львівський НАУ, 2017.
С.62.
4. Пристрій для
визначення зведеного
коефіцієнта
жорсткості гілок
плодових дерев.
Крупич Р. О., Шевчук
Р. С., Левко С. І. Вчені
ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Випуск 17.
Львівський НАУ, 2017.
С.61.
5. Пристрій для

визначення дальності
польоту частинки
мінеральних добрив.
Семен Я.В., Левко С. І.
Каталог інноваційних
розробок №15, Львів
2015р. С.48.
30.17): стаж роботи 32
роки
189272

Семен
Ярослав
Васильович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
кандидата наук
ДK 043775,
виданий
13.12.2007,
Атестат
доцента 12ДЦ
030819,
виданий
17.05.2012
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Сільськогоспод
арські машини
(описовий
курс)

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1991р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінть:
кандидат технічних
наук. 2007р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва. Вчене
звання: доцент
кафедри
сільськогосподарських
машин, 2012р.
Підвищення
кваліфікації:
Львівська філія
УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого.
Посвідчення №26к/02 від 16.06.2017 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.3, 30.8,
30.10, 30.12, 30.13,
30.14, 30.15, 30.17.
30.2):
1. Семен Я.В., Кузенко
Л.М., Семен О.Я.
Дослідження
кінематики
ланцюговоплунжерного
садильного апарату
зубків часнику. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. Львів:
Львів. нац. аграр.
університет, 2019. №
23. С. 35-42.
2. Семен О.Я., Кузенко
Д.В., Семен Я.В.
Аналітична модель
зубка часнику. Зб.
наук. праць
Кіровоградського
національного
технічного
університету. Техніка
в
сільськогосподарсько
му виробництві,
галузеве
машинобудування,

автоматизація.
Кропивницький:
ЦНТУ, 2018. вип. 31.
С. 40-46.
3. Гошко З.О., Семен
Я.В., Магац М.І.,
Гошко О.В. Фізикомеханічні властивості
сої та їх вплив на
процес збирання.
Сільськогосподарські
машини: Зб. наук. ст.
Луцьк: Ред.–вид.
відділ ЛНТУ, 2018.
Вип. 39. С. 25-34.
4. Кузенко Д.В., Семен
О.Я., Гошко З.О.,
Семен Я.В.
Дослідження
розмірно-масових
показників зубків
часнику.
Сільськогосподарські
машини: Зб. наук. ст.
Луцьк: Ред.–вид.
відділ ЛНТУ, 2018.
Вип. 39. С. 86-93.
5. Семен О., Кузенко
Д., Семен Я.
Теоретичні
дослідження
параметрів системи
«барабан – зубок
часнику – вилка»
саджалки часнику.
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. Львів:
Львів. нац. аграр.
університет, 2018. №
22. С. 77-85.
6. Oleg Semen, Dmytro
Kuzenko, Yaroslav
Semen. A machine for
oriented planting of
garlic teeth. ТЕКА.
Commission of
Motorization and
Energetics in
Agriculture. 2017.
Vol.17. No.2. p. 55-60.
30.3):
1. Механізація,
електрифікація та
автоматизація
сільськогосподарськог
о виробництва:
підруч. у 2 т: Т 1 /А.В.
Рудь, І.М. Бендера,
Д.Г. Войтюк, С.М.
Кравченко, І.О.
Мошенко, Л.С.
Червінський, А.І.
Панченко, Я.В. Семен,
В.В. Іщенко; за ред.
А.В. Рудя. К.:
Агроосвіта, 2012. 584
с.: іл. (гриф Мін АПК
(лист від 13.12.2011 р.
№18-128-13/2053).
2. Механізація,
електрифікація та
автоматизація
сільськогосподарськог
о виробництва:
підруч. у 2 т: Т 2 / А.В.
Рудь, І.М. Бендера,
Д.Г. Войтюк, С.М.

Кравченко, І.О.
Мошенко, Л.С.
Червінський, А.І.
Панченко, Я.В. Семен,
В.В. Іщенко; за ред.
А.В. Рудя. К.:
Агроосвіта, 2012. 432
с.: іл. (гриф Мін АПК
(лист від 13.12.2011 р.
№18-128-13/2053).
3 Основи механізації
сільськогосподарськог
о виробництва: Навч.
посібник. ⁄ І.І. Ріпка,
Я.В. Семен, О.М.
Крупич, І.М. Бендера,
А.В. Рудь Львів:
ЛНАУ, 2013. 224 с.
30.8):
Відповідальний
виконавець науководослідної теми
„Розробка проектнокерованих
інноваційних систем,
ресурсоощадних
технологій і технічних
засобів у
агропромисловому
виробництві та його
енергозбереженні“
(ДР №0111U001251,
2012-2016 р.; ДР
№0116U003179, 20172021) факультету
механіки та
енергетики
Львівського
національного
аграрного
університету.
30.10):
Заступник завідувача
кафедри
сільськогосподарської
техніки з навчальнометодичної роботи
(розпорядження №1
від 31.08.2018р.).
30.12):
1. Вібраційна борона:
пат. 109129 Уркаїна:
МПК А01B 19/00.
№201602013; заявл.
01.03.2016. опубл.
10.08.2016. Бюл. №15.
3с.
2. Садильний апарат
машини для садіння
часнику: пат. 117499
Україна: МПК А01C
7/16. №201700873;
заявл. 31.01.2017.
опубл. 26.06.2017.
Бюл. №12. 5с.
3. Саджалка часнику:
пат. 17567 Україна:
МПК А01С 5/08.
№201701310; заявл.
13.02.2017. опубл.
26.06.2017. Бюл. №12.
5с.
4. Пристрій для
подавання зубків
саджалки часнику:
пат. 1129802 Україна:
МПК А01С 5/00.
№201805712; заявл.
22.05.2018. опубл.
12.11.2018. Бюл. №21.
4с.

5. Машина для
видалення з поля
стрижнів капусти: пат.
137178 Україна: МПК
А01В 43/00.
№201902928; заявл.
25.03.2019. опубл.
10.10.2019. Бюл. №19.
4с.
6. Спосіб
механізованого
поштучного садіння
зубків часнику: пат.
138615 Україна: МПК
А01С 7/18.
№201904349; заявл.
22.04.2019. опубл.
10.12.2019. Бюл. №23.
4с.
7. Петля-захват
струшувача плодів:
пат. 139081 Україна:
МПК А01D 46/26.
№201904341; заявл.
22.04.2019. опубл.
26.12.2019. Бюл. №24.
5с.
30.13):
1. Семен Я.В., Барабаш
І.І., Пришляк О.Ф.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
„Сільськогосподарські
машини” (розділ 5,
частина 3) для
студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія»
освітнього ступеня
„Бакалавр”. Львів.:
ЛНАУ, 2017. 48 с.
2. Семен Я.В., Левко
С.І., Барабаш І.І.,
Пришляк О.Ф.
Методичні
рекомендації для
проходження
виробничої практики
в
сільськогосподарських
підприємствах
студентами
спеціальності 208
“Агроінженерія”
освітнього ступеня
“Бакалавр” Львів.:
ЛНАУ, 2017. 40 с.
3. Семен Я.В.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни „Система:
машина-поле” для
студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія»
освітнього ступеня
„Бакалавр”. Львів:
ЛНАУ, 2018. 52 с.;
4. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
„Сільськогосподарські
машини” (розділ 10)
для студентів

спеціальності 208.
„Агроінженерія”
освітнього ступеня
„Бакалавр”. Львів.:
ЛНАУ, 2019. 44 с.;
5. Семен Я.В.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
„Сільськогосподарські
та меліоративні
машини” (розділ 11)
для студентів
спеціальності 208.
„Агроінженерія”
освітнього ступеня
„Бакалавр”. Львів:
ЛНАУ, 2019. 56 с.
30.14):
Робота в складі журі ІІ
етапу Всеукраїнської
олімпіади зі
спеціальності
«Обладнання лісового
комплексу»
(Харківський
національний
технічний університет
ім. П. Василенка, м.
Харків, квітень 2011
р.).
30.15):
1. Семен Я.В., Семен
О.Я. Робочий орган
для поштучного
орієнтованого садіння
зубків часнику. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок ЛНАУ / за
заг. ред. В.В.
Снітинського, І.Б.
Яціва. Вип. XIХ Львів:
Львів. нац. аграр. ун-т,
2019. С. 57.
2. Семен Я.В.
Модернізована
тросова
плодознімальна
машина. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок ЛНАУ / за
заг. ред. В.В.
Снітинського, І.Б.
Яціва. Вип. XVIII,
Львів: Львів. нац.
аграр. ун-т, 2018. С.
36-37;
3. Семен Я.В.,
Барабаш І.І.
Модернізована
ротаційна косарка.
Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок ЛНАУ / за
заг. ред. В.В.

Снітинського, І.Б.
Яціва. Вип. 17 Львів:
Львів. нац. аграр. ун-т,
2017. С. 57-58;
4. Крупич О.М.,
Гошко З.О., Кузенко
Д.В., Семен Я.В.,
Здобицький А.Я.,
Пришляк О.Ф.,
Бардахівський Ю.В.
Грунтовий канал.
Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок ЛНАУ / за
заг. ред. В.В.
Снітинського, І.Б.
Яціва. Вип. 17, Львів:
Львів. нац. аграр. ун-т,
2017. С. 63-64;
5. Семен Я.В., Крупич
О.М., Левчук О.В.
Машина для
видалення з поля
післяжнивних
решток. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок ЛНАУ / за
заг. ред. В.В.
Снітинського, І.Б.
Яціва. Вип. 16. Львів:
Львів. нац. аграр. ун-т,
2016. С.38.
30.17):
Загальний стаж
роботи за
спеціальністю 29 років
155796

Левко
Степан
Іванович

Старший
викладач
закладу
вищої
освіти,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
магістра,
Львівський
державний
аграрний
університет,
рік закінчення:
2006,
спеціальність:
091902
Механiзацiя
сiльського
господарства

12

Основи
точного
землеробства

Освіта: Львівський
державний аграрний
університет, 2006р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Магістр з механізації
сільського
господарства».
Підвищення
кваліфікації: піврічне
стажування з
27.11.2017р по
28.05.2018 р в
Університеті
рільничому ім. Х.
Коллатая в Кракові
(Республіка Польща)
на факультеті
інженерії
виробництва та
енергетики.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.8,
30.12, 30.13, 30.14,
30.15.

30.1):
Kuzenko D., Krupych
O., Levko S., Mudryk K.
Substantiation of the
Working Surface
Parameters of the
Screw Press Drawing
Block of Plant
Materials. Renewable
Energy Sources:
Engineering,
Technology,
Innovation. Springer
Proceedings in Energy.
Springer, Cham 2018, p
895-905. (Web o
fScience).
30.2):
1. Крупич Р., Кузекно
Л., Крупич С., Левко
С., Крупич О. Розмірні
показники скелетних
гілок дерев
волоського горіха.
Вісник ЛНАУ:
агроінженерні
дослідження. 2019.
№23. С. 5-12.
2. Крупич О.М.,
Шевчук Р.С., Крупич
Р.О., Левко С.І.
Методики досліджень
коефіцієнтів
жорсткості та в’язкого
опору деформуванню
складових ручного
віброударного
струшувача плодів.
Сільськогосподарські
машини : зб. наук. ст.
Вип. 44. Луцьк. 2020.
С. 92–102.
3. Крупич Р.О.,
Шевчук Р.С., Крупич
О.М., Левко С.І.
Дослідження
зведеного коефіцієнта
жорсткості плодових
гілок дерев
волоського горіха.
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. Львів,
2018. № 22. С.14‒21.
4. Крупич С., Крупич
О., Кузенко Д. Левко
С. Кінематичний
аналіз роботи
роторного ударного
струшувача волоських
горіхів. Вісник ЛНАУ,
Агроінженерні
дослідженя. Львів:
Львів. нац. аграр.
університет, 2017. №
21. С. 91-101.
5. Крупич О., Левко С.
Методика та прилад
для визначення
параметрів
розкидного диска
мінеральних добрив.
Вісник ЛНАУ,
Агроінженерні
дослідженя. Львів,
2015. С. 84-89.
30.8):
Відповідальний

виконавець науководослідної теми
„Розробка проектнокерованих
інноваційних систем,
ресурсоощадних
технологій і технічних
засобів у
агропромисловому
виробництві та його
енергозбереженні“
(ДР №0111U001251,
2012-2016 р.; ДР
№0116U003179, 20172021) факультету
механіки та
енергетики
Львівського
національного
аграрного
університету.
30.12):
1. Петля-захват
струшувача плодів:
пат. 139081 Україна:
МПК А01D 46/26. № и
201904341; заявл.
22.04.2019. опубл.
26.12.2019. Бюл. №24.
4с.
2. Петля-захват
струшувача плодів:
пат. 139081 Україна:
МПК А01D 46/26. № и
201904341; заявл.
22.04.2019. опубл.
26.12.2019. Бюл. №24.
4с.
3. Формувальна
головка преса
рослинних матеріалів:
пат. 94891 Україна:
МПК В30В 11/24.
№u201404785; заявл.
05.05.2014; опубл.
10.12.2014, Бюл. №23
4 с.
4. Спосіб визначення
об’єму тіл
неправильної форми:
пат. 90702 Україна:
МПК G01F 17/00
Україна: 201314603;
заявл. 13.12.2013;
опубл. 10.06.2014,
Бюл. №11. 4с.
30.13):
1. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт із
дисципліни
«Сільськогосподарські
машини»
(розрахунковий курс)
для студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія». (у
співавт. О.М.
Крупича). 2018. 80 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання курсової
роботи
“Обґрунтування
технологічних
регулювань та
розрахунок
технологічних,
конструктивних і
енергетичних

показників роботи
сільськогосподарської
машини (знаряддя)”
із дисципліни
«Сільськогосподарські
машини»
(розрахунковий курс)
для студентів
спеціальності 208
«Агроінженерія». (у
співавт. О.М.
Крупича). 2018. 56 c.
3. Методичні
рекомендації для
проходження
практики в с.г.
підприємствах
студентами
спеціальності 208
«Агроінженерія» ОС
«бакалавр» (у співав.
Я.В.Семен,
І.І.Барабаш,
О.Ф.Пришляк). 2018.
48 с.
30.14):
Керівництво постійно
діючим (з 2018р по
сьогодні)
студентським
науковим гуртком
«ХОРШ».
30.15):
1. Крупич Р.О.,
Шевчук Р.С., Крупич
О.М., Левко С.І.
Дослідження
зведеного коефіцієнта
жорсткості плодових
гілок дерев
волоського горіха.
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету:
агроінженерні
дослідження. Львів,
2018. № 22. С.14-21.
2. Крупич О. М.,
Гошко З. О., Левко С.
І., Крупич Р. О.,
Грушкевич Ю. В.,
Семен О. Я.
Вимірювальна
система для
ґрунтового каналу /
Вчені ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Випуск 17.
Львівський НАУ, 2017.
С.62.
3. Крупич Р. О.,
Шевчук Р. С., Крупич
О. М., Левко С. І.
Пристрій для
визначення зведеного
коефіцієнта
жорсткості гілок
плодових дерев /
Вчені ЛНАУ: Каталог
інноваційних
розробок. Випуск 17.
Львівський НАУ, 2017.
С. 61.
4. Крупич О.М., Семен
Я.В., Левко С.І.
Пристрій для
визначення дальності
польоту частинки
мінеральних добрив /
Каталог інноваційних

розробок №15, Львів
2015р. С.48.
5. Крупич О.М. Спосіб
визначення об’єму тіл
неправильної форми /
Каталог інноваційних
розробок №14, Львів
2014р. С.63.
30.17):
Стаж роботи 12р.
199995

Семерак
Доцент,
Віктор
Основне
Михайлович місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
університет ім.
І.Франка, рік
закінчення:
1986,
спеціальність:
010204
механіка,
Диплом
кандидата наук
ДK 027222,
виданий
09.02.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
030820,
виданий
17.05.2012

30

Інженерна
Освіта: Львівський
механіка (теор. державний
мех)
університет ім.. Ів.
Франка, 1986р. За
спеціальністю:
«Механіка».
Кваліфікація:
«Механік». Науковий
ступінть: кандидат
технічних наук,
2005р. Наукова
спеціальність:
01.02.04 – механіка
твердого де
формівного тіла.
Вчене звання: доцент
кафедри вищої
математики, 2012 р.
Підвищення
кваліфікації:
Львівський
національний
університет ім.. Ів.
Франка, 22 травня
2018 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.2, 30.13, 30.14,
30.15, 30.17, 30.18.
30.2):
1. Семерак В.М.
Термонапружений
стан в околі локальної
ділян¬ки
фрикційного
контакту. Вісник
Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. № 18.
2014. С.271 - 275.
2. Семерак В.М.
Температура на
плямах фактичного
контакту при
гальмуванні/ Семерак
В.М., НіщенкоІ.О.//
Вісник Львівського
національного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. № 18.
2014. С. 262 - 266.
3. Семерак В.М.
Проблеми поєднання
теоретичної механіки
та механіки
матеріалів і
конструкцій при
підготовці фахівців –
аграріїв/ Семерак

В.М., Мягкота С.В.,
ПономаренкоО.М. //
Міжнародний
науковий журнал
«Професыйноприкладні
дидактики», Випуск 2,
м. Кам’янецьПодільський, 2016.
4. Семерак В.М.
Розрахунок
контактної
температури та
зношування
фрикційних елементів
залежно від
коефіцієнта тертя та
часу гальмування/
Семерак В.М.,
Мягкота С.В.,
Пономаренко О.М.//
Вісник Львівського
національ¬ного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. № 20.
2016. С. 11 - 15.
5. Семерак В.М.
Залишкові
напруження у зварних
з’єднаннях та
значення межі
витривалості/
Семерак В.М.,
Косарчин В.І.,
Пономаренко О.М. //
Вісник Львівського
національ¬ного
аграрного
університету:
Агроінженерні
дослідження. № 21.
2017. С. 216 - 220.
30.13):
1. Механіка матеріалів
і конструкцій (опір
матеріалів).
Методичні
рекомендації для
самостійного
вивчення дисципліни
та виконання
самостійних завдань
студентами ОКР
«Бакалавр»,
факультету механіки
та енергетики
спеціальностей
«Галузеве
маши¬но¬будування»,
«Агроінженерія»,
«Енергетика та
електро-технічні
системи в АПК»,
«Автомобільний
транс¬порт», Львів,
ЛНАУ, 2016. 40 с. (у
співавт.О.М.Пономаре
нка ).
2.Теоретична
механіка. Кінематика.
Конспект лекцій для
студентів ОС
«Бакалавр»,
спеціальностей 133
«Галузеве
машинобудування»,
208 «Агроінженерія»,
274 «Автомобільний

транс¬порт», 192
«Будівництво та
цивільна інженерія»,
Львів, ЛНАУ, 2018.65
с. . (у
співавт.О.М.Пономаре
нка ).
3. Теоретична
механіка. Методичні
вказівки до
розв’язування задач
для студентів ОС
”Бакалавр“
спеціальностей 192
“Будівництво та
цивільна інженерія”,
133 “Галузеве
машинобудування”,
208 ”Агроінженерія”,
274 “Автомобільний
транспорт”, 141
“Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка”.
Львів, ЛНАУ, 2018. 46
с.. (у
співавт.О.М.Пономаре
нка ).
30.14):
1. Керівництво
студентом Садовим
М.І., який займав
тричі ІІ місце у ІІ
етапі Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
математики (СНТУ з
2010 по 2012 рр.)
3. Керівництво
студентом Жирухою
А.А., який зайняв ІІІ
місце у ІІ етапі
Всеукраїнського
конкурсу студентьских
наукових робіт зі
спеціальності
«Прикладна
механіка» у
Львівському
державному
університеті
ім..Ів.Франка, 2020р.
3. Робота у складі журі
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з опору
матеріалів(ОДАБА з
2015 по 2019 рр.)
30.15):
1. Косарчин В.І.
Методика розрахунку
температури на
ділянках контакту
гальмування. Вчені
Львівського нац.
аграрного
університету
виробництву: каталог
іннова-ційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського, В.І.
Лопушняка. Вип. 15.
Львів: Львів. нац.
аграр. ун-т, 2015. С.
49.
2. Косарчин В.І.,
Пономаренко О.М.
Межа витривалості у
зварних з’єднаннях з
низько вуглецевої
сталі та величини

залишкових
напружень. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інновацій-них
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського, В.І.
Лопуш-няка. Вип. 16.
Львів: Львів. нац.
аграр. ун-т, 2016. С.
34.
3.Методика
розрахунку
температурного
режиму та зносу
різних конструкцій
гальм. Вчені
Львівського
національно¬го
аграрного
університету
виробництву: каталог
іннова¬ційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського, В.І.
Лопуш¬няка. Вип. 16.
Львів: Львів. нац.
аграр. ун-т, 2016. С.
56.
4.Мягкота
С.В.,ПономаренкоО.М
. Застосування методів
аналітичної механіки
для дослідження
роботи механізмів
агропромислового
комплексу Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського, І.Б.
Яціва. Вип. 17. Львів:
Львів. нац. аграр. унт, 2017. С. 64.
5.Косарчин В.І.,
Пономаренко О.М.
Методика розрахунку
зняття залишкових
напружень у зварних
зєднаннях при
застосуванні
термообробки. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського, І.Б.
Яціва. Вип. 18. Львів:
Львів. нац. аграр. унт, 2018. С. 51.
6. Мягкота
С.В.,ПономаренкоО.М
. Розрахунок
перекриттів об’єктів
агропромислового
комплексу у вигляті
плоских ферм. Вчені
Львівського
національного
аграрного
університету

виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В.В. Снітинського, І.Б.
Яціва. Вип. 18. Львів:
Львів. нац. аграр. унт, 2018.-С. 36.
30.17):
Робота на посаді
інженера, молодшого
наукового
співробітника,
наукового
співробітника
науково-дослідної
лобораторії кафедри
механіки Львівського
державного
університету ім.. Ів.
Франка впродовж
1986-1995р. (згідно
записів трудової
книжки)
30.18):
Наукове
консультування по
будівництві
футбольних полів,
промислових об’єктів
та інше будівельної
компанії «Стрім» м.
Львів з 2017 по 2019р.
59943

Бурнаєв
Доцент,
Олексій
Основне
Михайлович місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
університет
імені І.Франка,
рік закінчення:
1991,
спеціальність:
Механік,
Диплом
кандидата наук
KH ОО6951,
виданий
26.12.1994,
Атестат
доцента ДЦ
ОО8О48,
виданий
19.06.2003
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Інженерна
механіка (опір
мат)

Освіта: Львівський
державний
університит імені
Івана Франка, 1991 р.
Спеціальність:
«Механіка».
Кваліфікація:
«Механік, математикприкладник».
Науковий ступінть:
кандидат фізикоматематичних наук,
1994 р. Наукова
спеціальність:
01.02.04 – механіка
деформівного
твердого тіла. Вчене
звання: доцент
кафедри механіки та
переробки с.г.
продукції, 2003 р.
Підвищення
кваліфікації
Львівському
Національному
Університеті ім. І.
Франка, з 01.1019 р. по
15.11.19 р. (довідка №
4608-І від .11.2019 р.).
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п.30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.12, 30.13, 30.14,
30.15, 30.16, 30.17,
30.18.
30.1):
1. Burnayev A.
Restoration of the data
of physical processes in
studies of the upper air
atmosphere. Journal of
Physical Studies. 2020,

Vol. 24 Issue 1, Р. 1-9.
30.2):
1. Burnayev A. Wear
optimisation with
Regard to Frictional.
Heat Material Science.
ISSN 1068-820X
Consultants Bureau.
New York, MSCIEQ
29(5) March 1994, Р.
530-534
2. Бурнаєв О. М.
Оптимізація
зношування з
урахуванням
теплоутворення від
тертя. Фізико-хімічна
механіка матеріалів.
5-1993, С. 91-94
3. Бурнаєв О. М.
Проблеми
районування території
України за сніговим
навантаженням для
статистичних
розрахунків
надійності
будівельних
конструкцій. Вісник
ДУ "Львівська
політехніка" "Теорія і
практика будівництва"
№ 300, 1996, С. 62-67
4. Бурнаєв О. М.
Дослідження
температурних
режимів роботи
борошномельного
вальця.
Машинознавство №
5(59) Травень 2002, С.
42-44
5. Burnayev A.
Correlation between
Wind Parameters in
Western Ukraine for
Quick Evaluation of
Sites for Wind-Power
Stations
INTERNATIONAL
JOURNAL OF FLUID
MECHANICS
RESEARCH. USA
2002. VOL 29; NUMB
3/4, Р. 507-513.
6. Бурнаєв О. М.
Проблеми числового
диференціювання
зашумлених даних
аерологічних
радіолокаційних
вимірювань Вісник
Львівського
університету. Серія
фізична, Випуск 36,
2003р.,с.206-219
7. Бурнаєв О. М.
Прилади та методи
температурновітрового зондування
атмосфери та
стратосфери
Вимірювальна техніка
та метрологія. Вип.
69, 2003 С. 126-130
8. Бурнаєв О. М.
Автоматична система
реального часу для
візуалізації і
прогнозування
траекторії куль-

зондів. Військовотехнічний збірник, №
1(4) 2011 Академії
сухопутних військ
Львів, 2011, С. 34-35.
9. Burnayev A.
Meteorological Data in
Environmental Policy.
Selected problems.
Facta Simonidis.
Zeszyty Naukowe
Panstwowej Wyzszej
Szkoly Zawodowej w
Zamosxiu. Rok 2014, Nr
1(7) ISSN: 1899-3109,
p.229-242
30.3):
Бурнаєв О. М., Лебідь
Н. М. Лабораторний
практикум з опору
матеріалів.
Навчальний посібник.
Львів. 2018, 216 с.
30.13)
1. Бурнаєв О. М.,
Лебідь Н. М.
Лабораторний
практикум з опору
матеріалів.
Навчальний посібник
Львів. 2018, 216 с.
2. Бурнаєв О. М.,
Пономаренко О. М.,
Семерак В. М.
Теоретична механіка.
Кінематика. Конспект
лекцій для
самостійного
вивчення дисципліни
та виконання
самстійних завдань
студентами ОС
«Бакалавр» для
спеціальностей 133
«Галузеве
машинобудування»;
206 «Агроінженерія»;
141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка».
Львів, ЛНАУ. 2018.
127 с.
30.14):
1. Керівництвом
студенткою
Качуровською В. В.,
яка перемогла та стала
стипендіантом
«Завтра УА» зі
спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка», у
2018 р. та 2019 р.
2. Керівництвом
студенткою
Качуровською В. В.,
яка зайняла ІІІ місце у
ІІ етапі
Всеукраїнського
конкурсу студентьских
наукових робіт зі
спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»,
Академія мисетцтв,
Ужгород у 2019 р.
30.15):
1. Бурнаєв О. М.,

Атмосферні
циркуляції в
карпатському регіоні
за даними наземних
метео та аерологічних
спостережень.
Інформаційний
бюлетень науковоосвітнього
консорціуму
ГеоГеліоАстрофізика
№1, 2017, ЗНЦ НАН
України. Львів, 2017,
С. 30-32.
2. Бурнаєв О. М.
Франкомовні видання
18-початку 19 століття
із колекції стародруків
і рідкісних видань
наукової бібліотеки
ЛНАУ. Матеріали
Семінару для
сільськогосподарських
бібліотек навчальних
закладів Західного
регіону України, 10-11
травня 2018, Львів,
ЛНАУ, С. 7.
3. Бурнаєв О. М.
Розробка жакмарів з
автоматичним
керуванням Вчені
Львівського
державного аграрного
університету
виробництву. Каталог
іноваційних розробок.
Випуск 6. Львів,
ЛНАУ, 2013, С. 47.
4. Бурнаєв О. М.
Системи
автоматизації бою
дзвонів та курантів
Вчені Львівського
державного аграрного
університету виробництву. Каталог
іноваційних розробок.
Випуск. 11, Львів,
ЛНАУ, 2011, С. 41.
5. Бурнаєв О. М.
Апаратно-програмний
комплекс для
зондування
атмосфери. Вчені
Львівського
державного аграрного
університету
виробництву. Випуск.
7, Львів, ЛДАУ, 2007,
С. 55-56.
30.16):
Членство у
професійному
обєднанні С.Е.С.Н.
(Член Комітету
підтримки
Європейського
Консерваторіуму
курантів і вежових
годинників) в Парижі
http://www.cechfrance.
fr/comite-de-soutien/
30.17):
1991 – 1994 на
наукових темах
ДУ"ЛП"
1994 − 2000 с.н.с.
РНДЛ -98 ДУ"ЛП"
1994 − 2000 інженер
Львівський

гідрометцентр (за
сумісництвом)
2010-2020 ФОП
"Виробництво
годиннків",
"Діяльність у галузі
архітектури", "Монтаж
обладнання"
30.18):
2000-2020
консультування
органів місцевого
самоврядування і
релігійних громад
(ЛОДА, міських рад,
Міськсвітла,
архітектурних
організацій,) щодо
архітектурних рішень
з реставрації вежових
годинників ратуш та
костелів. (Всього – 73
установи).
61195

Сиротюк
Валерій
Миколайови
ч

Професор,
Основне
місце
роботи

Механіки та
енергетики

Диплом
спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1967,
спеціальність:
, Диплом
кандидата наук
ДK 048314,
виданий
23.04.1981,
Атестат
доцента ДЦ
062941,
виданий
04.05.1983,
Атестат
професора
02ПP 003485,
виданий
21.04.2005
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Електротехніка
,
електропривод
і автоматизація

Освіта: Львівський
сільськогосподарськи
й інститут, 1967 р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства».
Кваліфікація:
«Інженер-механік».
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, 1981 р. Наукова
спеціальність: 05.05.11
− машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва».
Вчене звання:
професор кафедри
механізації і
автоматизації в
тваринництві, 2005 р.
Підвищення
кваліфікації:
Варшавський
університет наук про
життя (WULS-SGGW),
за напрямом:
«Контрольно
вимірювальні
прилади з основами
метрології» з
18.02.2015 р. по
14.05.2015 р. свідоцтво
серія WR-129/І/2015 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п. 30.
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.5, 30.11, 30.12,
30.13, 30.14, 30.15,
30.16.
30.1):
1. Syrotiuk V., Syrotyuk
S., Ptashnyk V.,
Тryhuba А., Baranovych
S., Gielzecki J.,
Jakubowski T. A hybrid
system with intelligent
control for the
processes of resource
and energy supply of a

greenhouse complex
with application of
energy renewable
sources. Przegląd
Elektrotechniczny.
2020. Nr 7. P. 149-153.
http://pe.org.pl/articles
/2020/7/28.pdf.
30.2):
1. Syrotiuk V., Syrotyuk
S., Ptashnyk V. Energy
supply for the processes
of greenhouse business
with application of
renewable sources of
energy. Вісник
Львівського
національного
арарного
університету:
агроінженерні
дослідження. 2019. №
23. С. 56-60. DOI:
https://doi.org/10.3173
4/agroengineering2019.
23.056.
2. Гальчак В. П.,
Боярчук В. М.,
Сиротюк В. М.,
Сиротюк С. В.
Параметри прямого
потоку сонячної
енергії при ясному
небі. Scientific and
Applied Journal
Vidnovluvana
energetika. 2019. № 2
(57). С. 22-31. DOI:
https://doi.org/10.3629
6/18198058.2019.2(57).22-31.
3. Syrotiuk V., Syrotyuk
S., Boltianskyi B.
Hybrid system of power
supply with application
of wind and solar
energy. TEKA. An
International Quarterly
Journal. 2017. Vol. 17.
No. 4. р. 37-43.
4. Syrotyuk V., Halchak
V., Syrotyuk S.,
Tokmyna A.,
Chochowski A.,
Sosnowski S.
Comparative research
of efficiency of
photovoltaic power
systems. Econtechmod.
An International
Quarterly Journal.
2016. Vol. 5. No. 3. р.
153-158.
5. Гальчак В., Сиротюк
В., Сиротюк С. Fuzzylogic контроллер
управления
режимами работы
ветроэлектрической
установки. Motrol.
Commission of
motorization and
energetics in
agriculture. An
international journal on
operation of farm and
agri-food industry
machinery. Vol. 17. No
4. Lublin – Rzeszow,
2015. Р.39-46.
30.3):

Сиротюк В. М., Хімка
С. М., Сиротюк С. В.
Віртуальні
контрольновимірювальні
прилади і системи.
Львів: Магнолія 2006,
2017. 128 с.
30.5):
1. Участь в
міжнародному
польськоукраїнському науководослідному проекті
«Теоретичне,
комп’ютерне та
натурне дослідження
двовісної
мікроконтролерної
слідкуючої за Сонцем
фотоелектричної
системи з плоскими
концентраторами»
(Договір № М/1352018 №
держреєстрації
0118U001744).
Старший науковий
співробітник.
2. Участь в
міжнародному
польськоукраїнському науководослідному проекті
«Теоретичне,
комп’ютерне та
натурне дослідження
двовісної
мікроконтролерної
слідкуючої за Сонцем
фотоелектричної
системи з плоскими
концентраторами»
(Договір № М/852019. №
держреєстрації
0119U001814).
Старший науковий
співробітник.
30.11):
1. Член
спеціалізованої вченої
ради К 36.814.03 у
Львівському
державному
аграрному
університеті з захисту
дисертацій на
здобуття наукового
ступеня кандидата
технічних наук за
спеціальністю 05.05.11
– машини і засоби
механізації
сільськогосподарськог
о виробництва.
30.12):
1. Сиротюк В. М.,
Керницький І. С.,
Березовецька О. Г.,
Березовецький С. А.,
Шолудько Я. В.,
Кречковський І. З.
Патент на корисну
модель UA №138088
(51) ПМК G01N 3/56
(2006.01) Пристрій
зміни шорсткості
змащуваних
поверхонь для
визначення

коефіцієнта тертя
ковзання в
тензометричній
установці. Опубл.
25.11.2019, Бюл.№22.
2. Сиротюк В. М.,
Керницький І. С.,
Березовецька О. Г.,
Березовецький С. А.
Патент на корисну
модель UA №128461
(51) ПМК G01N 19/02
(2006.01). Установка з
тензометричним
пристроєм для
визначення
коефіцієнта тертя
ковзання змащуваних
поверхонь. Опубл.
25.09.2018, Бюл.№ 18.
30.13):
1. Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Електричні машини і
апарати» (розділ
“Електричні апарати”)
для студентів зі
спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» ОС
«Бакаларв». Львів:
ЛНАУ, 2017. 62 с.
2. Методичні
рекомендації для
самостійної роботи
студентів з
дисципліни
«Електричні машини і
апарати» (розділ
“Електричні апарати”)
зі спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» ОС
«Бакаларв». Львів:
2017. 62 с.
3. Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Контрольновимірювальні
прилади з основами
метрології» для
студентів
спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» ОС
«Бакаларв». Львів:
ЛНАУ, 2015. 65 с.
30.14):
1. Член журі ІІ етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» або
з напряму
«Енергетика та
електротехнічні
системи в АПК» (ОС
Бакалавр); зі
спеціальності 141

«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» або
«Енергетика
сільськогосподарськог
о виробництва» (ОС
Магістр) 15-17 травня
2019 р.
http://lnau.edu.ua/lna
u/index.php/uk/fs/mex/mf/5691news210519.html
2. Член журі ІІ етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» або
з напряму
«Енергетика та
електротехнічні
системи в АПК» (ОС
Бакалавр); зі
спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» або
«Енергетика
сільськогосподарськог
о виробництва» (ОС
Магістр) 16-18 травня
2018 р.
3. Член журі ІІ етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
Спеціальності 141
"Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка" або
з напряму
"Енергетика та
електротехнічні
системи в АПК" (ОС
Бакалавр, ОС Магістр)
17-19 травня 2017 р.
30.15):
1. Боярчук В. М.,
Сиротюк В. М.,
Сиротюк С. В.,
Гальчак В. П.,
Коробка С. В.
Сонячний трекер з
інтелектуальною
системою керування.
Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог
інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Вип. 19.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2019. 35 с.
2. Сиротюк В. М.,
Сиротюк С. В.
Апаратно-програмна
система
автоматичного
управління
параметрами
мікроклімату теплиці.
Вчені Львівського
національного
аграрного
університету
виробництву: каталог

інноваційних
розробок / за заг. ред.
В. В. Снітинського, І.
Б. Яціва. Вип. 19.
Львів : Львів. нац.
аграр. ун-т, 2019. 43 с.
3. Боярчук В. М.,
Сиротюк В. М.,
Кузьмінський Р. Д.,
Сиротюк С. В.,
Гальчак В. П.,
Баранович С. М.,
Янковська К. С.,
Фтома О. В.
Теоретичне,
комп’ютерне та
натурне дослідження
двовісної
мікроконтролерної
слідкуючої за сонцем
фотоелектричної
системи з плоскими
концентраторами.
"Проблеми сучасної
енергетики і
автоматики в системі
природокористування
(теорія, практика,
історія, освіта)":
матеріали VIII
Міжнародної науковотехнічної конференції.
Київ, 20-24 травня
2019 р. С. 40-42.
2. Сиротюк В.,
Сиротюк С., Коробка
С. Обґрунтування
параметрів
структурних елементів
електромеханічної
частини
вітроелектричної
установки
сільськогосподарськог
о призначення.
Нетрадиційні і
поновлювані джерела
енергії як
альтернативні
первинним джерелам
енергії в регіоні:
матеріали Х
Міжнародної науковопрактичної
конференції. Львів, 45 квітня 2019 р.: Зб.
наук. праць. Львів:
ЛвДЦНІІ. С. 159–163.
3. Syrotiuk V., Syrotyuk
S. System monitoringu
słonecznej instalacji
energetycznej na bazie
przyrzadów wirtualnych
Arduino + LabVIEW.
Konferencja Naukowa
„Inżynieria Produkcji
Rolniczej i Leśnej” (8-9
czerwca 2017 roku):
Skroty referatow i
posterow. Warszawa :
Polimax. P. 67-68.
30.16):
Учасник ГО "Кластер
енергії"
https://klasterenergy.blogspot.com/20
18/07/blogpost_56.html
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Михалюк

В.о.

Механіки та

Диплом
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Гідравліка та

Освіта: Львівський

Микола
Адамович

доцента,
Основне
місце
роботи

енергетики

спеціаліста,
Львівський
сільськогоспод
арський
інститут, рік
закінчення:
1989,
спеціальність:
Механізація
сільського
господарства,
Диплом
кандидата наук
ДK 049791,
виданий
03.12.2019

гідро-,
пневмопривод

сільськогосподарськи
й інститут, 1989 р.
Спеціальність:
«Механізація
сільського
господарства»
Кваліфікація:
«Інженер механік»
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, 2008 р. Наукова
спеціальність 05.13.22
− управління
проектами та
програмами.
Підвищення
кваліфікації: у
Варшавському
університеті наук про
життя (WULS-SGGW)
Свідоцтво від
12.05.2017 р.
Види і результати
професійної
діяльності за
спеціальністю
відповідно до п. 30
Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності:
п.п. 30.1, 30.2, 30.3,
30.10, 30.13, 30.14,
30.18.
30.1):
1. Тригуба А. М.,
Шолудько П. В.,
Михалюк М. А.,
Рудинець М. В. Моделі
подій
агрометеорологічної
складової проектів
хімічного захисту
рослин
обприскуванням.
ВосточноЕвропейский журнал
передовых
технологий. 2012 1/11
(55), С. 44-47 (ISSN
1729-4061)
2. Боярчук В. М.,
Татомир А. В., Бабич
М. І., Кригуль Р. Є.,
Михалюк М. А.,
Шолудько Я. В.
Дорожня карта
ідентифікації
комплексних проектів
відновлюваної
енергетики. СхідноЄвропейський журнал
передових технологій.
Інтегроване
стратегічне
управління,
управління проектами
і програмами. 2013. Т.
1, №10(61). С. 4952(ISSN 1729-4061)
30.2):
1. Михалюк М. А.,
Тригуба А. М. Тригуба
І. Л. Особливості
управління
інтегрованими
програмами
реінжинірингу систем
виробництва
сільськогосподарської
продукції на
конкретній фазі їх

життєвого циклу.
Управління
проректами стан та
перспективи.
Миколаїв, 2018. С.
105-106.
2. Михалюк М. А.
Контроль
конфігурацій
інтегрованих проектів
молочарства.
Комп’ютерні
інтегровані технології.
Науковий журнал
Луцького ДТУ Луцьк,
2011.№7, С.145-151
3. Боярчук В. М.,
Сиротюк В. М.,
Гальчак В. П.,
Михалюк М. А
Узгодження
параметрів
акумуляторної батереї
з параметрами
електричного
генератора ВЕУ в
умовах мінливого
вітрового потоку.
MOTROL.
Motorization and power
indastriin
agriculture.Vol. 12D
Lublin 2011, Р. 217-222
4. Михалюк М. А.
Система методів і
моделей для
управління
конфігурацією і
ризиком у проекті
централізованої
заготівлі молока.
Наукові записки
міжнародного
гуманітарного
університету. Одеса.
2018 Вип.10 с.86-91
5. Боярчук В. М.,
Шолукдько П. В.,
Михалюк М. А.,
Тригуба І. Л.,
Михалюк М. А. Бази
даних для планування
проектів захисту
рослин
обприскуванням.
Вісник НТУ «ХПІ»
серія: Стратегічне
управління,
управління
портфелями,
програмами,
проектами. Харків.
2015. №2 (1111) С. 8489
30.3):
1. Шолудько В. П.,
Боярчук В. М.,
Шолудько Я. В.,
Михалюк М. А.
Теплотехніка та
використання
теплоти.: Навчальний
посібник : за ред. В. П.
Шолудька. Львів:
Львівський ДАУ, 2007.
190 с.
2. Боярчук В. М.,
Тригуба А. М.,
Михалюк М. А.
Теоретичні засади та
моделі управління

конфігурацією
проектів
централізованої
заготівлі молока:
монографія. Львів:
Сполом, 2010, 129 с.
30.10):
Виконувач обовязків
заступника завідувача
кафедри з наукової
роботи (протокол
засідання кафедри №
1 від 31.08.2020р.)
30.13):
1. Боярчук В. М.,
Михалюк М. А.
Експериментальне
вивчення прямого
гідравлічного удару в
напірному
трубопроводі.
Методичні
рекомендації до
виконання
лаборатолрної роботи
з дисципліни
«Гідравліка та
гідропневмоприводи»
для студентів
снеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» ОС
«Бакалавр»., ЛНАУ,
2020. 20 с.
2. Боярчук В. М.,
Михалюк М. А., Бабич
М. І. Конструкція і
підготовка до роботи
гідробаків,
акумуляторв,
фільтрів,
трубопроводів і
ущільнень. Методичні
рекомендації до
виконання практичної
роботи з дисципліни
«Використаняя
гідропневмоприводів»
для студентів
спеціальності 208
Агроінженерія ОС
Магістр. ЛНАУ, 2020.
23 с.
3. Боярчук В. М.
Михалюк М. А.
Барабаш Р. І.
Гідромеханіка.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторнопрактичних робот з
дисципліни
"Гідравліка та гідпневморопривід" для
студентів
спеціальності 208"Агроінженерія"
ЛНАУ, 2018. 40 с.
4. Боярчук В. М.
Михалюк М. А.
Барабаш Р.
І.Гідравлічні машини і
гідроприводи.
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторнопрактичних робот з
дисципліни



"Гідравліка та гідропневмопривід", ЛНАУ,
2017. 26с.
5. Боярчук В. М.
Михалюк М. А.
Барабаш Р. І.
Методичні
рекомендації щодо
організації
самостійної роботи
студентів з
дисципліни гідравліка
та гідропневмоприводи
(розділ гідропневмоприводи для
студентів факультету
механіки та
енергетики
спеціальностей 133
«Галузеве
машинобудування»
ОКР “Бакалавр”, 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»″
ОКР “Бакалавр”, 208
“Агроінженерія” ОКР
“Бакалавр”, ЛНАУ
2020. 10с.
30.14):
1. Член
організаційного
комітету у проведенні
II етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
Спеціальності 141
«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка» для
ОС «Бакалавр», ОС
«Магістр» на
факультеті механіки
та енергетики
Львівського НАУ з 13
травня 2014 р.
2. Член журі ІІ етап
всеукраїнської
студентської
олімпіади з
Гідравліки
30.18):
ТзОВ «Сторпласт»
Львівська обл.Буський
р-н, с. Сторонибаби,
вул. Заводська1.
тел.+380672759726.,
«GazoBET»м.Терновіл
ь, вул Промислова, 30
тел. +380674400008.,
ТзОВ
«Енегомонажвентиля
ція» Львівська обл.
Кам'янко-Бузький р-н
с.Сапіжанка
вул.В.Великого,77 тел.
+380673204397., ТзОВ
«ЛембергМіт» вулиця
Богдана
Хмельницького, 176,
офіс 212, Львів,
Львівська область,
79000, тел.
+380675631294

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

ПР15. Визначати
показники якості
технологічних
процесів, машин та
обладнання і
вибирати методи
їх визначення
згідно з
нормативною
документацією.

ПРН
Обов’язкові освітні
відповідає
компоненти, що
результату забезпечують ПРН
навчання,
визначено
му
стандартом
вищої
освіти (або
охоплює
його)

Методи навчання

Форми та методи
оцінювання

Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Сільськогосподарські
машини
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Основи точного
землеробства

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Технології, машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Машини, обладнання
та їх використання в
тваринництві

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Автоматизація
виробництва
продукції
тваринництва

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

КР
Сільськогосподарські
машини

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік)

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,

оформлення і захисту
курсової роботи
оцінюються за стобальною
системою оцінки знань
студентів ECST.
КР Машини,
обладнання та їх
використання в
тваринництві

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку

знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.
КР Технології,
машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Виробнича в с.-г.
підприємствах

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком виробничої
практики є написання
щоденника, захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Закордонна
виробнича з мовним
стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
ПР16. Розуміти
принцип дії машин
та систем, теплові
режими машин та
обладнання
аграрного
виробництва.
Визначати
параметри
режимів роботи
гідравлічних
систем та

Трактори і автомобілі
(описовий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Трактори і автомобілі
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
методи навчання:

Усний, письмовий поточний
контроль, підсумковий

теплоенергетични
х установок
сільськогосподарськ
ого призначення.

ПР17. Вибирати та
застосовувати
механізовані
технології
відповідно до
агрокліматичних
умов та
обґрунтовувати
технології за
економічними та
якісними
критеріями.

пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.
Гідравліка та гідро-,
пневмопривод

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усний, письмовий
(тестовий) контроль знань
під час аудиторних занять, у
позааудиторний час, на
консультаціях та екзамені.

САПР

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, практичні
роботи, самостійна робота.

КР Трактори і
автомобілі

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Технології
виробництва
продукції
рослинництва

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Усний та письмовий
контроль знань студентів під
час аудиторних занять,
поточний та підсумковий
контроль (залік).

Технології
виробництва
продукції
тваринництва

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування, лабораторні
та практичні роботи,
самостійна робота.

Усний та письмовий
контроль знань студентів під
час аудиторних занять,
поточний та підсумковий
контроль (залік).

Основи точного
землеробства

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік)

Технології, машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із

практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Основи інженерного
менеджменту

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, вправи, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Переддипломна
Практика на виробництві.
(передкваліфікаційна) Самостійне вивчення
практика
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва і ремонтнообслуговуючого
обладнання, збір
статистичних даних.

ПР18.
Застосовувати
закони
електротехніки
для пояснення
будови і принципу
дії електричних
машин. Визначати
параметри
електроприводу
машин і
обладнання
сільськогосподарськ
ого призначення.
Вибирати і
використовувати
системи
автоматизації та
контролю
технологічних
процесів в
аграрному
виробництві.

Підсумком переддипломної
практики є збір даних по
роботі підприємства, захист
звіту (індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Автоматизація
виробництва
продукції
тваринництва

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Електротехніка,
електропривод і
автоматизація

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
консультування, пояснення, контроль (екзамен).
розповідь, практичні
роботи, робота з навчальнонауковими матеріалами,
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Технології, машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Компʼютерна
діагностика с.-г.
техніки

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Автоматизація
виробництва
продукції
тваринництва

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

ПР19.
Застосовувати
стратегії та
системи
відновлення
працездатності
тракторів,
комбайнів,
автомобілів,
сільськогосподарськ
их машин та
обладнання.
Складати планиграфіки виконання
ремонтнообслуговуючих
робіт. Виконувати
операції
діагностування,
технічного
обслуговування та
ремонту
сільськогосподарськ
ої техніки.

Технічний сервіс в
АПК

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
консультування, пояснення, контроль (екзамен).
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Надійність і ремонт
машин

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, знання
основних термінів,
виконання підсумкових
завдань (екзамен).

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного

проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.

ПР20. Оцінювати
роботу машин і
засобів механізації
аграрного
виробництва за
критеріями
екологічності та
ефективності
природокористува
ння. Розробляти
заходи зі зниження
негативного
впливу
сільськогосподарськ
ої техніки на
екосистему.

Компʼютерна
діагностика с.-г.
техніки

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому

диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.

ПР23. Аналізувати
ринок продукції та
сільськогосподарськ
ої техніки.
Складати бізнесплани виробництва
сільськогосподарськ
ої продукції.
Виконувати
економічне
обґрунтування
технологічних
процесів,
технологій,
матеріально-

Машини, обладнання
та їх використання в
тваринництві

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Сільськогосподарські
машини
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Трактори і автомобілі
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Екологія та захист
навколишнього
середовища

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
розповідь, лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Трактори і автомобілі
(описовий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Машини, обладнання
та їх використання в
тваринництві

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Основи точного
землеробства

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усне та письмове
оцінювання активності і
знань студентів під час
практичних занять,
підсумковий контроль.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік)

технічного
забезпечення
аграрного
виробництва.
Застосовувати
методи управління
проектами
виробництва
продукції
рослинництва та
тваринництва.

Переддипломна
Практика на виробництві.
(передкваліфікаційна) Самостійне вивчення
практика
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва і ремонтнообслуговуючого
обладнання, збір
статистичних даних.

Підсумком переддипломної
практики є збір даних по
роботі підприємства, захист
звіту (індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні
ПР22. 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.

Безпека
життєдіяльності та
охорона праці

Словесні, наочні та
Поточний і підсумковий
практичні методи навчання: контроль (екзамен).
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку

знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.
ПР13. Описувати
будову та
пояснювати
принцип дії
сільськогосподарськ
ої техніки.
Вибирати робочі
органи машин
відповідно до
ґрунтовокліматичних умов
та особливостей
сільськогосподарськ
их матеріалів.

Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Сільськогосподарські
машини
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Закордонна
виробнича з мовним
стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не

представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.
Механіко-технологічні Словесні та практичні
властивості с.-г.
методи навчання: розповідь,
матеріалів
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, знання
основних термінів,
виконання підсумкових
завдань (екзамен).

Виробнича в с.-г.
підприємствах

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком виробничої
практики є написання
щоденника, захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

КР
Сільськогосподарські
машини

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи
оцінюються за стобальною
системою оцінки знань
студентів ECST.

Основи точного
землеробства

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,

Оцінювання активності і
знань студентів під час

ПР24.
Організовувати
виробничий процес
підрозділів з
технічного
забезпечення
агропромислових
виробництв.

Технічний сервіс в
АПК

робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.
Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік)
Усний, письмовий поточний
контроль, підсумковий
контроль (екзамен).

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

ПР25. Володіти
лексичним
мінімумом з
іноземної мови;
вести бесіду-діалог
загального
характеру;
використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології;
користуватися
правилами мовного
етикету;
проводити
аналітичне
опрацювання
іншомовних джерел
з метою
отримання
професійної
інформації;
працювати з
довідниковою
літературою та
словниками.

КР Експлуатація
машин в
рослинництві

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Надійність і ремонт
машин

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, знання
основних термінів,
виконання підсумкових
завдань (екзамен).

Іноземна мова

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
пояснення, розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні заняття,
самостійна робота,
підготовка рефератів, есе.

Поточний, рубіжний і
підсумковий контроль
посеместрово (залік,
екзамен).

Переддипломна
Практика на виробництві.
(передкваліфікаційна) Самостійне вивчення
практика
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва і ремонтнообслуговуючого
обладнання, збір
статистичних даних.
Поглиблене вивчення
основної іноземної
мови

Підсумком переддипломної
практики є збір даних по
роботі підприємства, захист
звіту (індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль.
лекція, бесіда, робота з

підручником; ілюстрування,
практичні заняття,
самостійна робота,
підготовка рефератів, есе.

ПР26. Володіти
навиками роботи з
прикладним
програмним
забезпеченням для
контролю якості
виконання
технологічних
операцій,
комп’ютерного
діагностування
технічного стану
деталей, вузлів,
механізмів і систем
автотракторної
та
сільськогосподарськ
ої техніки.

Навчальна практика

Практика на кафедрах
факультету механіки та
енергетики. Практичні
навики із компютерної
графіки, основ обробітку
металів та конструкційних
матеріалів.

Підсумком навчальної
практики є написання,
захист звіту (робочого
зошита, індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Закордонна
навчально-ознайомча
з мовним
стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Закордонна
технологічна з
мовним стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Закордонна
виробнича з мовним
стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Комп’ютерні
технології з основами
програмування

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійна
робота.

Усне та письмове
оцінювання активності і
знань студентів під час
практичних занять,
підсумковий контроль.

Технічний сервіс в
АПК

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
консультування, пояснення, контроль (екзамен).
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

ПР27. Вибирати

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.

Компʼютерна
діагностика с.-г.
техніки

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Основи точного

Словесні та практичні

Оцінювання активності і

оптимальні
методи та засоби
управління
агробіологічним
потенціалом поля,
застосовувати
технології змінних
норм внесення
технологічних
матеріалів
(насіння, добрив,
отрутохімікатів)
у системах
точного
землеробства.

землеробства

ПР21. Визначати
склад та обсяги
механізованих
робіт, потребу в

Технічний сервіс в
АПК

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

методи навчання: лекція,
робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.
Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік)

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з

Усний, письмовий поточний
контроль, підсумковий
контроль (екзамен).

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні

пальномастильних
матеріалах та
запасних частинах.

навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.
Надійність і ремонт
машин

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, знання
основних термінів,
виконання підсумкових
завдань (екзамен).

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі

помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні

ПР12. Вибирати
машини і
обладнання та
режими їх роботи у
механізованих
технологічних
процесах
рослинництва,
тваринництва,
первинної обробки
сільськогосподарськ
ої продукції.
Проектувати
технологічні
процеси та
обґрунтовувати
комплекси машин
для механізованого
виробництва
сільськогосподарськ
ої продукції.
Розробляти
операційні карти
для виконання
механізованих
технологічних
процесів.

КР Експлуатація
машин в
рослинництві

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Виробнича в с.-г.
підприємствах

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком виробничої
практики є написання
щоденника, захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Закордонна
технологічна з
мовним стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Технологічна з
керування с.-г.
технікою

Практика на кафедрі
сільськогосподарської
техніки та автомобілів і
тракторів. Практична
підготовкаи і налаштування
сільськогосподарської
техніки до роботи, шляхом
спостереження чи бесід з
керівником та навчальним
майстром, огляд, вивчення
особливостей будови,
налаштування та принципу
роботи агрегатів.

Підсумком технологічної
практики є написання,
захист звіту (робочого
зошита, індивідуального
завдання) та складання
заліку.

КР Технології,
машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи

матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Автоматизація
виробництва
продукції
тваринництва

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Технології та
обладнання
переробки с.-г.
продукції

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під

час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.
Технології, машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

КР
Сільськогосподарські
машини

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи
оцінюються за стобальною
системою оцінки знань
студентів ECST.

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Машини, обладнання
та їх використання в
тваринництві

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Основи точного
землеробства

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік)

КР Машини,
обладнання та їх
використання в
тваринництві

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи

оцінюються за стобальною
системою оцінки знань
студентів ECST.

ПР14.
Відтворювати
деталі машин у
графічному вигляді
згідно з вимогами
системи
конструкторської
документації.
Застосовувати
вимірювальний
інструмент для
визначення
параметрів
деталей машин.

Сільськогосподарські
машини
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Безпека
життєдіяльності та
охорона праці

Словесні, наочні та
Поточний і підсумковий
практичні методи навчання: контроль (екзамен).
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Нарисна геометрія,
інженерна та
комп’ютерна графіка

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
пояснення, розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
лабораторні, практичні
роботи, самостійна робота.

Основи
конструювання
машин та
стандартизація

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
пояснення, інструктаж,
контроль (екзамен).
розповідь, лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
вправи, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

САПР

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, практичні
роботи, самостійна робота.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Контроль знань на
лабораторних, практичних
заняттях, на консультаціях,
заліках та екзамені.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,

проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.

ПР10.
Демонструвати
повагу до етичних
принципів, своєю
поведінкою
впроваджувати
етичні норми
взаємовідносин в
колективі, які
сприяють
досягненню
виробничої мети.
Проявляти
самостійність і
відповідальність у
роботі.

Навчальна практика

Практика на кафедрах
факультету механіки та
енергетики. Практичні
навики із компютерної
графіки, основ обробітку
металів та конструкційних
матеріалів.

Підсумком технологічної
практики є написання,
захист звіту (робочого
зошита, індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Філософія

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; самостійна
робота, практичні заняття,
підготовка рефератів.

Усне та письмове
оцінювання активності і
знань студентів під час
практичних занять,
підсумковий контроль знань
(екзамен).

Правознавство

Словесні та практичні
методи навчання:
пояснення, розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником;
демонстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усний, письмовий поточний
контроль, підсумковий
контроль.

Українська мова

Словесні та практичні
методи навчання:
пояснення, розповідь,

Усний, письмовий поточний
контроль, підсумковий
контроль

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Трудове право

лекція, бесіда, робота з
підручником;
демонстрування,
ілюстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.
Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.

підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Навчальна практика

Практика на кафедрах
факультету механіки та
енергетики. Практичні
навики із компютерної
графіки, основ обробітку
металів та конструкційних
матеріалів.

Підсумком технологічної
практики є написання,
захист звіту (робочого
зошита, індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Технологічна з
керування с.-г.
технікою

Практика на кафедрі
сільськогосподарської
техніки та автомобілів і
тракторів. Практична
підготовкаи і налаштування
сільськогосподарської
техніки до роботи, шляхом
спостереження чи бесід з
керівником та навчальним
майстром, огляд, вивчення
особливостей будови,
налаштування та принципу
роботи агрегатів.

Підсумком технологічної
практики є написання,
захист звіту (робочого
зошита, індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Виробнича в с.-г.
підприємствах

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком виробничої
практики є написання
щоденника, захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Закордонна
навчально-ознайомча
з мовним
стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Закордонна
технологічна з
мовним стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Закордонна
виробнича з мовним
стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)

ПР02.
Застосовувати
міжнародні та
національні
стандарти і
практики в
професійній
діяльності.

спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

та складання заліку.

Нарисна геометрія,
інженерна та
комп’ютерна графіка

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
пояснення, розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
лабораторні, практичні
роботи, самостійна робота.

Контроль знань на
лабораторних, практичних
заняттях, на консультаціях,
заліках та екзамені.

Безпека
життєдіяльності та
охорона праці

Словесні, наочні та
Поточний і підсумковий
практичні методи навчання: контроль (екзамен).
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Матеріалознавство і
ТКМ

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, лабораторні
і дослідні роботи,
самостійна робота.

Основи
конструювання
машин та
стандартизація

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
пояснення, інструктаж,
контроль (екзамен).
розповідь, лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
вправи, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Технології, машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

Оцінювання знань студентів
під час аудиторних занять,
підсумковий контроль
(екзамен).

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,

проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.

ПР03.
Усвідомлювати
цінність захисту
незалежності,
територіальної
цілісності та

Технології та
обладнання
переробки с.-г.
продукції

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із

КР Технології,
машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Історія України

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; самостійна
робота, практичні заняття,
підготовка рефератів.

Усне та письмове
оцінювання активності і
знань студентів під час
практичних занять,
підсумковий контроль
знань.

демократичного
устрою України.

ПР04. Знати
основні історичні
етапи розвитку
предметної
області.

Правознавство

Словесні та практичні
методи навчання:
пояснення, розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником;
демонстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усний, письмовий поточний
контроль, підсумковий
контроль.

Безпека
життєдіяльності та
охорона праці

Словесні, наочні та
Поточний і підсумковий
практичні методи навчання: контроль (екзамен).
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Основи точного
землеробства

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік)

Вступ до спеціальності Словесні та практичні
Поточний, проміжний та
та патентознавство
методи навчання: розповідь, підсумковий контроль
лекція, робота з
(залік).
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Трудове право

ПР05. Знати роль і
місце агроінженерії
в
агропромисловому
виробництві.

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Вступ до спеціальності Словесні та практичні
Поточний, проміжний та
та патентознавство
методи навчання: розповідь, підсумковий контроль
лекція, робота з
(залік).
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Гідравліка та гідро-,
пневмопривод

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усний, письмовий
(тестовий) контроль знань
під час аудиторних занять, у
позааудиторний час, на
консультаціях та екзамені.

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Основи інженерного
менеджменту

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, вправи, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

ПР01. Володіти
гуманітарними,
природничонауковими та
професійними
знаннями;
формулювати ідеї,
концепції з метою
використання у
професійній
діяльності.

Основи інженерного
менеджменту

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, вправи, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

КР
Сільськогосподарські
машини

o Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи
оцінюються за стобальною
системою оцінки знань
студентів ECST.

КР Машини,
обладнання та їх
використання в
тваринництві

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Переддипломна
Практика на виробництві.
(передкваліфікаційна) Самостійне вивчення
практика
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва і ремонтнообслуговуючого
обладнання, збір
статистичних даних.

Підсумком переддипломної
практики є збір даних по
роботі підприємства, захист
звіту (індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.
Поглиблене вивчення
основної іноземної
мови

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль.
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні заняття,
самостійна робота,
підготовка рефератів, есе.

Дисципліна
загальноуніверситетсь
кого вибору
(Інноваційне
підприємництво)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Дисципліна
загальноуніверситетсь
кого вибору
(Реєстрація земельних
ділянок)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Трудове право

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий

Технології та
обладнання
переробки с.-г.
продукції

лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

контроль.

Усний, письмовий поточний
контроль, підсумковий
контроль.

Механіко-технологічні Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
властивості с.-г.
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
матеріалів
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Компʼютерна
діагностика с.-г.
техніки

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Автоматизація
виробництва
продукції
тваринництва

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
ПММ та інші
експлуатаційні
матеріали

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

КР Технології,
машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

КР Експлуатація
машин в
рослинництві

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист

навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Навчальна практика

Практика на кафедрах
факультету механіки та
енергетики. Практичні
навики із компютерної
графіки, основ обробітку
металів та конструкційних
матеріалів.

Підсумком технологічної
практики є написання,
захист звіту (робочого
зошита, індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Закордонна
навчально-ознайомча
з мовним
стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Технологічна з
керування с.-г.
технікою

Практика на кафедрі
сільськогосподарської
техніки та автомобілів і
тракторів. Практична
підготовкаи і налаштування
сільськогосподарської
техніки до роботи, шляхом
спостереження чи бесід з
керівником та навчальним
майстром, огляд, вивчення
особливостей будови,
налаштування та принципу
роботи агрегатів.

Підсумком технологічної
практики є написання,
захист звіту (робочого
зошита, індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Закордонна
технологічна з
мовним стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Виробнича в с.-г.
підприємствах

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком виробничої
практики є написання
щоденника, захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Закордонна
виробнича з мовним
стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

КР Трактори і
автомобілі

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Надійність і ремонт
машин

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, знання
основних термінів,
виконання підсумкових
завдань (екзамен).

Машини, обладнання
та їх використання в
тваринництві

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Технології, машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Історія України

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; самостійна
робота, практичні заняття,
підготовка рефератів.

Усне та письмове
оцінювання активності і
знань студентів під час
практичних занять,
підсумковий контроль знань
(екзамен).

Іноземна мова

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
пояснення, розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні заняття,
самостійна робота,
підготовка рефератів, есе.

Поточний, рубіжний і
підсумковий контроль
посеместрово (залік,
екзамен).

Філософія

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; самостійна

Усне та письмове
оцінювання активності і
знань студентів під час
практичних занять,

робота, практичні заняття,
підготовка рефератів.

підсумковий контроль знань
(екзамен).

Математика

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
лекція, робота з
підручником; пояснення,
практичні роботи,
самостійна робота.

Оцінювання знань студентів
під час практичих занять,
знання основних термінів,
виконання підсумкових
завдань (екзамен).

Фізика

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
лекція, інструктаж, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, лабораторні
роботи, дослідні роботи,
самостійна робота.

Поточний усний та
письмовий контроль знань,
підсумкове оцінювання
знань (екзамен).

Хімія

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, вправи,
лабораторні, практичні та
дослідні роботи, самостійна
робота.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
лабораторних занять,
підсумковий контроль
(залік).

Нарисна геометрія,
інженерна та
комп’ютерна графіка

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
пояснення, розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
лабораторні, практичні
роботи, самостійна робота.

Контроль знань на
лабораторних, практичних
заняттях, на консультаціях,
заліках та екзамені

Безпека
життєдіяльності та
охорона праці

Словесні, наочні та
Поточний і підсумковий
практичні методи навчання: контроль (екзамен).
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Екологія та захист
навколишнього
середовища

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
розповідь, лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усне та письмове
оцінювання активності і
знань студентів під час
практичних занять,
підсумковий контроль.

Правознавство

Словесні та практичні
методи навчання:
пояснення, розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником;
демонстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усний, письмовий поточний
контроль, підсумковий
контроль.

Комп’ютерні
технології з основами
програмування

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійна
робота.

Усне та письмове
оцінювання активності і
знань студентів під час
практичних занять,
підсумковий контроль.

Українська мова

Словесні та практичні
методи навчання:
пояснення, розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником;
демонстрування,

Усний, письмовий поточний
контроль, підсумковий
контроль

ілюстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.
Технології
виробництва
продукції
тваринництва

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування, лабораторні
та практичні роботи,
самостійна робота.

Усний та письмовий
контроль знань студентів під
час аудиторних занять,
поточний та підсумковий
контроль (залік).

Технології
виробництва
продукції
рослинництва

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Усний та письмовий
контроль знань студентів під
час аудиторних занять,
поточний та підсумковий
контроль (залік).

Матеріалознавство і
ТКМ

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, лабораторні
і дослідні роботи,
самостійна робота.

Оцінювання знань студентів
під час аудиторних занять,
підсумковий контроль
(екзамен).

Трактори і автомобілі
(описовий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Трактори і автомобілі
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Сільськогосподарські
машини
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Основи точного
землеробства

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік

Вступ до спеціальності Словесні та практичні
Поточний, проміжний та
та патентознавство
методи навчання: розповідь, підсумковий контроль
лекція, робота з
(залік).
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Інженерна механіка
(теор. мех)

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з навчальнометодичними матеріалами;
ілюстрування, практичні
розрахункові роботи, розбір
та аналіз ситуацій із
практики виробництв,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
написання контрольних
завдань, екзамен.

Інженерна механіка
(опір мат)

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з навчальнометодичними матеріалами;
ілюстрування, практичні
розрахункові роботи, розбір
та аналіз ситуацій із
практики виробництв,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
написання контрольних
завдань, екзамен.

Гідравліка та гідро-,
пневмопривод

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усний, письмовий
(тестовий) контроль знань
під час аудиторних занять, у
позааудиторний час, на
консультаціях та екзамені.

Електротехніка,
електропривод і
автоматизація

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
консультування, пояснення, контроль (екзамен).
розповідь, практичні
роботи, робота з навчальнонауковими матеріалами,
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Основи
конструювання
машин та
стандартизація

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
пояснення, інструктаж,
контроль (екзамен).
розповідь, лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
вправи, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Теплотехніка

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
консультування, пояснення, контроль (екзамен).
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

САПР

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, практичні
роботи, самостійна робота.

Технічний сервіс в
АПК

Словесні та практичні
методи навчання:

Усний, письмовий поточний
контроль, підсумковий

консультування, пояснення, контроль (екзамен).
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.
ПР07. Розв'язувати
складні інженернотехнічні задачі,
пов'язані з
функціонуванням
сільськогосподарськ
ої техніки та
технологічними
процесами
виробництва,
зберігання, обробки
та
транспортування
сільськогосподарськ
ої продукції.

Теплотехніка

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
консультування, пояснення, контроль (екзамен).
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Технології, машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Машини, обладнання
та їх використання в
тваринництві

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
КР
Сільськогосподарські
машини

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи
оцінюються за стобальною
системою оцінки знань
студентів ECST.

КР Машини,
обладнання та їх
використання в
тваринництві

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Дипломне
проектування

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь

Захист та оцінювання
дипломного проекту

(кваліфікаційна
робота)

засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні

Технологічна з
керування с.-г.
технікою

Практика на кафедрі
сільськогосподарської
техніки та автомобілів і
тракторів. Практична
підготовкаи і налаштування
сільськогосподарської
техніки до роботи, шляхом
спостереження чи бесід з
керівником та навчальним
майстром, огляд, вивчення
особливостей будови,
налаштування та принципу
роботи агрегатів.

Підсумком технологічної
практики є написання,
захист звіту (робочого
зошита, індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Закордонна
технологічна з
мовним стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Виробнича в с.-г.
підприємствах

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком виробничої
практики є написання
щоденника, захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Закордонна
виробнича з мовним
стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Гідравліка та гідро-,
пневмопривод

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усний, письмовий
(тестовий) контроль знань
під час аудиторних занять, у
позааудиторний час, на
консультаціях та екзамені.

Основи точного
землеробства

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік)

Сільськогосподарські
машини
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне

Хімія

ПР08. Оцінювати
та
аргументувати
значимість
отриманих
результатів
випробувань
сільськогосподарськ
ої техніки.

спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.
Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, вправи,
лабораторні, практичні та
дослідні роботи, самостійна
робота.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
лабораторних занять,
підсумковий контроль
(залік).

Безпека
життєдіяльності та
охорона праці

Словесні, наочні та
Поточний і підсумковий
практичні методи навчання: контроль (екзамен).
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Трактори і автомобілі
(описовий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Трактори і автомобілі
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Трактори і автомобілі
(описовий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Трактори і автомобілі
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із

Технологічна з
керування с.-г.
технікою

ПР09. Виявляти,
узагальнювати та
вирішувати
проблеми, що
виникають у
процесі професійної
діяльності, та
формувати у
майбутнього
фахівця почуття
відповідальності за
виконувану
роботу.

практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Практика на кафедрі
сільськогосподарської
техніки та автомобілів і
тракторів. Практична
підготовкаи і налаштування
сільськогосподарської
техніки до роботи, шляхом
спостереження чи бесід з
керівником та навчальним
майстром, огляд, вивчення
особливостей будови,
налаштування та принципу
роботи агрегатів.

Підсумком технологічної
практики є написання,
захист звіту (робочого
зошита, індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Виробнича в с.-г.
підприємствах

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком виробничої
практики є написання
щоденника, захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Сільськогосподарські
машини
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Технічний сервіс в
АПК

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
консультування, пояснення, контроль (екзамен).
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Машини, обладнання
та їх використання в
тваринництві

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Надійність і ремонт
машин

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, знання
основних термінів,
виконання підсумкових
завдань (екзамен).

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Переддипломна
Практика на виробництві.
(передкваліфікаційна) Самостійне вивчення
практика
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва і ремонтнообслуговуючого
обладнання, збір
статистичних даних.

Підсумком переддипломної
практики є збір даних по
роботі підприємства, захист
звіту (індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Дипломне
проектування
(кваліфікаційна
робота)

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка

Кваліфікаційна робота
характеризує ступінь
засвоєння студентом курсів і
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

про освіту (кваліфікацію)
приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.
Технології та
обладнання
переробки с.-г.
продукції

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Механіко-технологічні Словесні та практичні
властивості с.-г.
методи навчання: розповідь,
матеріалів
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, знання
основних термінів,
виконання підсумкових
завдань (екзамен).

Компʼютерна
діагностика с.-г.
техніки

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Автоматизація
виробництва
продукції
тваринництва

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

ПММ та інші
експлуатаційні
матеріали

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

КР Експлуатація
машин в
рослинництві

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Електротехніка,
електропривод і
автоматизація

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
консультування, пояснення, контроль (екзамен).
розповідь, практичні
роботи, робота з навчальнонауковими матеріалами,
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, самостійна
робота.

Оцінювання курсової роботи
містить дві складові: - якість
виконання та оформлення
курсової роботи; - захист
курсової роботи
(проводиться перед комісією
у складі двох трьох
викладачів кафедри за
участю керівника роботи).
Результати написання,
оформлення і захисту
курсової роботи оцінюються
за стобальною системою
оцінки знань студентів
ECST.

Гідравліка та гідро-,
пневмопривод

Словесні та практичні
методи навчання: розповідь,
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усний, письмовий
(тестовий) контроль знань
під час аудиторних занять, у
позааудиторний час, на
консультаціях та екзамені.

Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Інженерна механіка
(теор. мех)

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з навчальнометодичними матеріалами;
ілюстрування, практичні
розрахункові роботи, розбір
та аналіз ситуацій із
практики виробництв,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
написання контрольних
завдань, екзамен.

Інженерна механіка
(опір мат)

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з навчальнометодичними матеріалами;
ілюстрування, практичні
розрахункові роботи, розбір
та аналіз ситуацій із
практики виробництв,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
написання контрольних
завдань, екзамен.

Хімія

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, вправи,
лабораторні, практичні та
дослідні роботи, самостійна
робота.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
лабораторних занять,
підсумковий контроль
(залік).

Безпека
життєдіяльності та
охорона праці

Словесні, наочні та
Поточний і підсумковий
практичні методи навчання: контроль (екзамен).
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Технології
виробництва
продукції
рослинництва

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Усний та письмовий
контроль знань студентів під
час аудиторних занять,
поточний та підсумковий
контроль (залік).

Технології
виробництва
продукції
тваринництва

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування, лабораторні
та практичні роботи,

Усний та письмовий
контроль знань студентів під
час аудиторних занять,
поточний та підсумковий
контроль (залік).

Матеріалознавство і
ТКМ

ПР11. Виконувати
експериментальні
дослідження
роботи
сільськогосподарськ
ої техніки в
конкретних умовах
використання,
здійснювати
патентний пошук.

самостійна робота.
Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, лабораторні
і дослідні роботи,
самостійна робота.

Оцінювання знань студентів
під час аудиторних занять,
підсумковий контроль
(екзамен).

Трактори і автомобілі
(описовий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Трактори і автомобілі
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Сільськогосподарські
машини
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Основи точного
землеробства

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік)

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Закордонна
виробнича з мовним
стажуванням

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
технологій, особливостей
будови та функціонування
машин та обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком практики є
написання щоденника,
захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні

Сільськогосподарські
машини
(розрахунковий курс)

роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.
Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Вступ до спеціальності Словесні та практичні
Поточний, проміжний та
та патентознавство
методи навчання: розповідь, підсумковий контроль
лекція, робота з
(залік).
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

ПР06.
Формулювати нові
ідеї та концепції
розвитку
агропромислового
виробництва

Технологічна з
керування с.-г.
технікою

Практика на кафедрі
сільськогосподарської
техніки та автомобілів і
тракторів. Практична
підготовкаи і налаштування
сільськогосподарської
техніки до роботи, шляхом
спостереження чи бесід з
керівником та навчальним
майстром, огляд, вивчення
особливостей будови,
налаштування та принципу
роботи агрегатів.

Підсумком технологічної
практики є написання,
захист звіту (робочого
зошита, індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Виробнича в с.-г.
підприємствах

Практика на виробництві.
Самостійне вивчення
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва.

Підсумком виробничої
практики є написання
щоденника, захист звіту
(індивідуального завдання)
та складання заліку.

Екологія та захист
навколишнього
середовища

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
розповідь, лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Усне та письмове
оцінювання активності і
знань студентів під час
практичних занять,
підсумковий контроль.

Комп’ютерні
технології з основами
програмування

Словесні та практичні
методи навчання:
консультування, пояснення,
розповідь, робота з
навчально-науковими
матеріалами, ілюстрування,
демонстрування, самостійна
робота.

Усне та письмове
оцінювання активності і
знань студентів під час
практичних занять,
підсумковий контроль.

Технології
виробництва
продукції
рослинництва

Словесні, наочні та
практичні методи навчання:
пояснення, інструктаж,
розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
лабораторні і практичні
роботи, самостійна робота.

Усний та письмовий
контроль знань студентів під
час аудиторних занять,
поточний та підсумковий
контроль (залік).

Технології
виробництва

Словесні, наочні та
Усний та письмовий
практичні методи навчання: контроль знань студентів під

продукції
тваринництва

розповідь, лекція, бесіда,
робота з підручником;
ілюстрування, лабораторні
та практичні роботи,
самостійна робота.

час аудиторних занять,
поточний та підсумковий
контроль (залік).

Сільськогосподарські
машини (описовий
курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Трактори і автомобілі
(розрахунковий курс)

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (залік, екзамен).
лекція, бесіда, робота з
підручником; ілюстрування,
демонстрування, самостійне
спостереження, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Основи точного
землеробства

Словесні та практичні
методи навчання: лекція,
робота з підручником;
ілюстрування, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів

Оцінювання активності і
знань студентів під час
аудиторних занять, поточне
оцінювання, підсумкове
оцінювання (залік)

Вступ до спеціальності Словесні та практичні
Поточний, проміжний та
та патентознавство
методи навчання: розповідь, підсумковий контроль
лекція, робота з
(залік).
підручником; ілюстрування,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Технології, машини та
обладнання первинної
обробки і зберігання
с.-г продукції

Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
демонстрування, розбір та
аналіз ситуацій із практики,
практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Машини, обладнання
та їх використання в
тваринництві

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Експлуатація машин в Словесні, наочні та
Усний, письмовий поточний
рослинництві
практичні методи навчання: контроль, підсумковий
розповідь, лекція, робота з
контроль (екзамен).
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.
Основи інженерного
менеджменту

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання:
контроль, підсумковий
пояснення, розповідь,
контроль (екзамен).
лекція, робота з
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, вправи, практичні
роботи, самостійна робота,
підготовка рефератів.

Переддипломна

Практика на виробництві.

Підсумком переддипломної

(передкваліфікаційна) Самостійне вивчення
практика
діяльності підприємств
сільськогосподарського
спрямування, ремонту та
сервісного обслуговування
с.-г. техніки шляхом
спостереження чи бесід з
працівниками, огляд,
вивчення та дослідження
особливостей будови та
функціонування машин та
обладнання
сільськогосподарського
виробництва і ремонтнообслуговуючого
обладнання, збір
статистичних даних.
Дипломне
Кваліфікаційна робота
проектування
характеризує ступінь
(кваліфікаційна
засвоєння студентом курсів і
робота)
дисциплін за весь період
навчання, здібність
виконувати технічні та
економічні розрахунки і
графічні роботи,
застосовувати передові
досягнення науки і техніки,
передовий досвід аграрного
виробництва і вміння
користуватися сучасними
методами досліджень.

практики є збір даних по
роботі підприємства, захист
звіту (індивідуального
завдання) та складання
заліку.

Захист та оцінювання
дипломного проекту
(кваліфікаційної роботи)
проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної.
Оцінка якості виконання та
захисту дипломних робіт
студентів здійснюється на
основі сумарної оцінки за
п’ятьма критеріями.
Студент отримує відмінну
оцінку (90-100 балів "А") за
умови бездоганного
виконання дипломного
проекту, наявності
елементів новизни,
практичного значення.
Доповідь логічна і стисла,
проголошена вільно із
знанням справи, відгук і
рецензія позитивні,
відповіді на запитання
членів ЕК правильні та
стислі.
Добру оцінку (74-89 балів
"В" і "С") студент отримує
коли тема проекту розкрита,
але мають місце окремі
недоліки непринципового
характеру: у деяких розділах
поверхнево зроблений
аналіз літературних джерел;
елементи новизни чітко не
представлені; у відповідях
на запитання трапляються
окремі неточності.
Задовільну оцінку (60-73
балів "D" і "Е") студент
отримує коли тема проекту в
основному розкрита, але
мають місце недоліки
змістовного характеру, зміст
розрахункової частини має
багато елементів описовості,
застосовуються старі
методики, немає посилань
на використання
програмного забезпечення
розрахунків, отримані
результати обчислень тільки
частково обгрунтовують
доцільність прийняття
конструктивних рішень, під
час доповіді та відповіді на
запитання студент мало
користувався графічною
частиною та допускав грубі
помилки.
Рішення ЕК про оцінку
знань студента, виявлених
під час захисту дипломного
проекту, та видання йому
диплому державного зразка
про освіту (кваліфікацію)

приймається комісією на
закритому засіданні
відкритим голосуванням
звичайною більшістю
голосів членів комісії, котрі
брали участь у засіданні.
Технології та
обладнання
переробки с.-г.
продукції

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

Автоматизація
виробництва
продукції
тваринництва

Словесні та практичні
Усний, письмовий поточний
методи навчання: розповідь, контроль, підсумковий
лекція, бесіда, робота з
контроль.
підручником; ілюстрування,
розбір та аналіз ситуацій із
практики, практичні роботи,
самостійна робота,
підготовка рефератів.

