
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського

Освітня програма 28241 Автомобільний транспорт

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

 
 

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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 218

Повна назва ЗВО Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського

Ідентифікаційний код ЗВО 05385631

ПІБ керівника ЗВО Загірняк Михайло Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.kdu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/218

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 28241

Назва ОП Автомобільний транспорт

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

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, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр, Бакалавр
 

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

Кафедра автомобілів і тракторів

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

Гуманітарних наук, культури і мистецтва, Психології, педагогіки та 
філософії, Теорії, історії держави та права, Філології та видавничої 
справи, Здоров’я людини та фізичної культури, Біотехнології та 
біоінженерії, Інформатики і вищої математики, Галузевого 
машинобудування, Технологій машинобудування, Електричних машин та 
апаратів, Економіки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул.
Першотравнева, 20

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Російська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 128330

ПІБ гаранта ОП Клімов Едуард Сергійович

Посада гаранта ОП Доцент з покладанням обов'язків завідувача кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

klimov@kdu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-756-81-24

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Кременчук – великий промисловий центр Полтавської області. За рейтингом він входить до першої десятки 
найбільш промислово розвинених міст, районів і регіонів України. У місті функціонує більше 150 суб’єктів 
підприємницької діяльності різних форм власності, які мають власні автотранспортні цехи або безпосередньо 
займаються виробництвом, експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом автомобільного транспорту. Для 
забезпечення цих підприємств кадрами 1995 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського (КрНУ) було розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне 
господарство». 2006 року підготовку продовжено за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт», який 2016 
року трансформувався у спеціальність 274  – «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт».
Наявність у КрНУ відповідної матеріально-технічної бази, висококваліфікованих кадрів відповідно до спеціальності 
274 «Автомобільний транспорт» і досвіду підготовки дозволили впровадити 2017 року в межах цієї спеціальності 
підготовку бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт».
ОП «Автомобільний транспорт» розроблена робочою групою кафедри автомобілів і тракторів КрНУ на підставі 
проєкту стандарту вищої освіти за спеціальністю 274  – «Автомобільний транспорт». ОП була розглянута та схвалена 
на засіданні вченої ради КрНУ 05.05.2017 (протокол № 9). Розроблена ОП одночасно враховувала вимоги проєкту 
стандарту вищої освіти та вимоги національної рамки кваліфікацій.
Освітньо-професійна програма була оновлена та доопрацьована 2019 року з урахуванням «Методичних 
рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» (Наказ МОН від 01.06.2017 № 600), «Положення про 
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», результатів анкетування 
студентів, пропозицій та зауважень стейкголдерів (протокол засідання кафедри автомобілів і тракторів від 
16.02.2019 р. № 8). ОП була затверджена вченою радою КрНУ (протокол від 29 травня 2019 р. № 9).
У жовтні 2020 року Наказом МОН України від 22.10.2020 р № 1293 був затверджений стандарт вищої освіти за 
спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У листопаді 2020 
року після затвердження стандарту було проведено позачергові консультації зі стейкголдерами (протокол засідання 
кафедри автомобілів і тракторів від 21 листопада 2020 р. № 4). За результатами консультацій було розроблено 
проєкт оновленої ОП, який розміщено на сайті кафедри для громадського обговорення (протокол розширеного 
засідання кафедри автомобілів і тракторів від 22.11.2020 р. № 4). Розроблений проєкт ОП повністю відповідає 
результатам навчання, що містить стандарт вищої освіти. Наразі триває процес узгодження проєкту ОП зі 
стейкголдерами.
 
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 51 10 13 0 0

2 курс 2019 - 2020 68 25 13 0 0

3 курс 2018 - 2019 68 28 41 0 0

4 курс 2017 - 2018 21 26 44 0 3

 
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 10564 Автомобілі та автомобільне господарство
28241 Автомобільний транспорт

другий (магістерський) рівень 10529 Автомобілі та автомобільне господарство

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 67950 22420

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

67950 22420

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 OPP_ATb-2019_Ukr.pdf n/22Hq4/rudfSSJyV7zJUQmK3T2o1Tqhh18GL8CPkRI=

Навчальний план за ОП NP_ATb-2019_Ukr.pdf DB5FQbswhtArTasYTVMd0zlsD1Hx0MZVVYqcan77OrM
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Бала_2019.pdf H7sk8TsDF191XgfCOM7awNZMVRm0vP1+Mb4DpzNijw
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Єрист_2019.pdf TToYl+FOdddigpNOmQb6W+O8W+4zw7ZZ+49EmPjiY
6g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_АТП_15307_2019.pdf wU/infkYICAHGdR/BFWc09n8Q5q2IhEA7eSxaPhv+0Q
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Функціонування сучасного виробництва, життєдіяльність суспільства неможлива без автомобільного транспорту – 
галузі, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях. Освітньо-
професійна програма «Автомобільний транспорт» має на меті підготовку фахівців, здатних розв’язувати 
спеціалізовані складні задачі та практичні проблеми в цій галузі. Компетенції, які набувають бакалаври під час 
навчання, надають можливість виконувати професійну діяльність зі створення, експлуатації, ремонту, відновлення 
та контролю якості об’єктів автомобільного транспорту, їх окремих агрегатів, систем і деталей.
Особливістю ОП є поглиблена підготовка здобувачів з питань поліпшення керованості та стійкості руху, ходимості 
шин, використання альтернативних видів палива, забезпечення екологічної безпеки транспортних засобів, 
застосування сучасних інформаційних технологій та комп’ютерного моделювання. Цьому сприяє досвід і 
кваліфікація викладацького складу, розвинена матеріальна база КрНУ, взаємодія з роботодавцями. До того ж, ОП 
орієнтована на забезпечення потреб у кваліфікованих фахівцях регіональних підприємств, які виконують 
специфічні автомобільні перевезення, зокрема ВАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК», ПрАТ 
«АвтоКрАЗ», ПАТ «Укртатнафта», ДП МОУ ККУ «КВАРЦ» та ін.
Можливості подальшого вдосконалення ОП у межах розвитку КрНУ викладені у стратегічних напрямах розвитку 
КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/strateg_napr_rozv.php).

 

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

Згідно зі «Стратегічною програмою розвитку Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського на період 2020–2025 роки» (http://www.kdu.edu.ua/Documents/SPR_KrNU_2025.pdf) місією КрНУ 
є підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для інноваційного розвитку України, самореалізації 
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Зазначені в ОП 
«Автомобільний транспорт» цілі повною мірою відповідають місії КрНУ. Повна відповідність спостерігається і між 
ціллю ОП та стратегічною метою КрНУ, яка полягає у виконанні комплексної підготовки висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних фахівців, «…підвищенні мобільності студентів та конкурентної спроможності випускників 
на ринку праці в умовах євроінтеграції…», які здатні до самостійної продуктивної професійної діяльності в галузі 
автомобільного транспорту. Мобільність і конкурентоспроможність випускників ОП «Автомобільний транспорт» 
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засвідчується фактом визнання документів про освіту у країнах Західної Європи, зокрема в Німеччині 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/pidtverdzhennya-nostryfikaciya-dyplomiv-pro-vyshchu-osvitu-v-nimechchyni; 
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/institutionen.html), та успішним працевлаштуванням випускників ОП в 
країнах цього регіону. Отже, цілі освітньої програми відповідають місії та стратегічним цілям КрНУ.

 

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

Пропозиції здобувачів вищої освіти та випускників виявляються в результаті письмового та онлайн анкетування 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya). Результати анкетування періодично обговорюються та аналізуються 
на засіданнях кафедри, ученої ради Інституту механіки і транспорту (ІМіТ). Так, редакція ОП за 2019 рік розроблена 
з урахуванням побажань здобувачів, зокрема дві навчальні дисципліни «Історія України» та «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» об’єднані в одну – «Українознавство», вивчення іноземної мови перенесено на 4-й 
курс з метою покращення підготовки до складання ЄВІ для вступу до магістратури. Замість навчальних дисциплін 
«Фірмове обслуговування транспортних засобів» і «Організація робіт на СТО» викладається одна – «Організація 
робіт на СТО» з одночасним збільшенням кількості кредитів (протокол засідання кафедри автомобілів і тракторів 
від 16.02.2019 р. № 8). Інтереси здобувачів вищої освіти та пропозиції випускників кафедри автомобілів і тракторів, 
які працюють на підприємствах міста та регіону, узгоджуються під час методичних семінарів, засідань кафедри 
автомобілів і тракторів.

- роботодавці

Пропозиції роботодавців надходять від представників таких підприємств регіону, як ТОВ «АТП-15307»,  ПП 
«ЄВРОТРАНС-СЕРВІС», ТОВ «Єристівський ГЗК», ТОВ «ТМ «ГОРА», узгоджуються на методичних семінарах, 
засіданнях кафедри (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/obgovorennya-proektu-osvitno-profesiynoyi-programy-0)  і 
враховані під час роботи над освітньо-професійною програмою. Відгуки та рецензії від роботодавців розміщені на 
сайті кафедри за посиланням http://at.kdu.edu.ua/uk/content/gromadske-obgovorennya-osvitno-profesiynoyi-
programy-avtomobilnyy-transport-bakalavr. Загалом пропозиції роботодавців полягають у необхідності 
запровадження в навчальному процесі сучасних методів діагностування та технічного обслуговування засобів 
автомобільного транспорту на рівні світових нормативних документів, урахуванні безпечних методів праці, 
застосовуванні сучасних інформаційних технологій. Ці пропозиції враховані під час удосконалення робочих програм 
навчальних дисциплін «Організація робіт на СТО», «Технології виробництва та ремонту автомобілів», 
«Інформаційні технології на автомобільному транспорті» та ін.

- академічна спільнота

Пропозиції академічної спільноти, зокрема НПП, адміністративного та допоміжного персоналу було узгоджено зі 
«Стратегічною програмою розвитку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на 
період 2020–2025 років». Стратегічні напрямки розвитку і поставлені цілі програми відповідають сучасним 
вимогам академічної спільноти України, а саме: щодо напрямів розвитку – «…інтеграція у міжнародний освітній та 
науковий простір…», щодо цілей – «…фундаментальні та прикладні наукові дослідження, збереження та 
структурування наявних знань…». З боку академічної спільноти здійснюється моніторинг відповідності освітньої 
програми чинним нормативним документам.

- інші стейкхолдери

Також для оновлення ОП гарантом і робочою групою враховуються пропозиції майбутніх вступників та їх батьків, 
які вони висловлюють під час профорієнтаційних зустрічей та проведення Дня відкритих дверей в КрНУ. Так, 
наприклад, для вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста (випускники коледжів, технікумів, вищих 
технічних училищ), які вступають на навчання до КрНУ за вказаною ОП на скорочений термін навчання, ураховані 
пропозиції щодо отримання більш ґрунтовних знань з навчальних дисциплін, які вони вивчали під час 
попереднього навчання. Для цієї категорії вступників прийом здійснюється на другий курс.

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

Підприємства, діяльність яких пов’язана з експлуатацією та ремонтом автотранспортних засобів, потребують 
висококваліфікованих кадрів, здатних розв’язувати завдання з розробки технології технічного обслуговування, 
раціональної експлуатації автомобілів і забезпечувати якість продукції, організовувати виробничий процес та 
ефективно використовувати ресурси, розв’язувати завдання з матеріально-технічного постачання, здатних до 
самостійного прийняття рішень, аналізувати та створювати нові технологічні процеси з технічного обслуговування 
автомобілів з використанням сучасних інформаційних і обчислювальних технологій. Досвід співпраці з 
роботодавцями свідчить про потребу у фахівцях, які отримали вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем для 
роботи на інженерних посадах у відділах забезпечення, управління, конструкторських і технологічних бюро тощо 
відповідно до ДК 003:2010 за шифрами 1222.2, 2149.2, 3115 і 3119. Кафедра автомобілів і тракторів проводить 
моніторинг потреб підприємств регіону у фахівцях за відповідною ОП. Для цього на сайті кафедри автомобілів і 
тракторів створено сторінку, на якій роботодавці розміщують інформацію про наявні вакансії 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/pracevlashtuvannya-v-ukrayini). На тенденції розвитку спеціальності та ринку праці 
вказує також кар’єрне зростання випускників спеціальності «Автомобільний транспорт», які досягли значних успіхів 

Сторінка 5



у професійній діяльності (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/karyerne-zrostannya-nashyh-vypusknykiv).

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

Освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня «Автомобільний транспорт» передбачена підготовка 
висококваліфікованих професіоналів з технічного обслуговування об’єктів автомобільного транспорту для суб’єктів 
господарювання різних галузей економіки та форм власності, що діють на території України, у Полтавській і 
суміжних з нею областях. Місто Кременчук входить до десятки міст з найбільш розвиненою промисловістю. Тут 
розташовано багато підприємств, які експлуатують автомобільний транспорт і надають послуги з перевезень та 
обслуговування автомобілів. Серед них – ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК», ПрАТ «АвтоКрАЗ», 
ПрАТ «КВБЗ», ПрАТ «Кредмаш», ДП МОУ ККУ «КВАРЦ», ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «Кременчукм’ясо», АТ 
«Укртранснафта», ТОВ «АТП-15307», ПП «ЄВРОТРАНС-СЕРВІС», ВАТ «Кременчуцьке АТП 15356», ДП 
«КОМУНТРАНС» ККАТП 1628, а також інші підприємства у тому числі невеликі СТО. Ці підприємства мають 
потребу у випускниках за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт». Велика кількість випускників і 
здобувачів уже працюють на цих підприємствах. З виробничим досвідом підприємств студенти ознайомлюються під 
час проходження навчальної, технологічної та виробничої практик відповідно до навчального плану. Слід 
зазначити, що під час формування цілей та програмних результатів навчання враховувався той факт, що кафедра 
автомобілів і тракторів КрНУ має найбільш розвинену матеріальну базу, досвідчений і кваліфікований кадровий 
склад серед ЗВО регіону.

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

Під час розробки ОП враховувався досвід провідних ЗВО України, які здійснюють підготовку бакалаврів за 
спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт». Було проаналізовано підходи Національного транспортного 
університету та Житомирського державного технологічного університету щодо формування додаткових загальних і 
фахових компетенцій, вибіркового блоку освітніх компонентів, кількості кредитів з навчальних дисциплін 
«Автомобілі», «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», «Технічна експлуатація та ремонт автомобілів», «Організація 
автомобільних перевезень» і практичної підготовки за ОП. Для вибору кількості кредитів на вивчення 
фундаментальних дисциплін, зокрема таких, як «Фізика», «Вища математика», «Опір матеріалів», «Теоретична 
механіка», «Деталі машин і ПТО», «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів» ураховано досвід 
аналогічної ОП Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Також ураховано досвід 
провадження аналогічної ОП в Люблінській політехніці у викладанні навчальних дисциплін «Основи управління 
якістю машин» та «Автомобільні двигуни».

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

ОП «Автомобільний транспорт» за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти було розроблено 2017 року та оновлено 2019 року з урахуванням вимог проєкту стандарту вищої освіти, 
оскільки стандарт вищої освіти за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти на час розробки ОП «Автомобільний транспорт» не був затверджений. Стандарт вищої освіти за 
спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» був прийнятий у жовтні 2020 року. Відповідно до цього у листопаді 
2020 року відбулася позачергова зустріч з роботодавцями та був розроблений проєкт оновленої ОП з урахуванням 
вимог стандарту, який розміщений на сайті кафедри для громадського обговорення 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/gromadske-obgovorennya-osvitno-profesiynoyi-programy-avtomobilnyy-transport-
bakalavr). Результати обговорення стандарту та проєкту ОП зафіксовані у протоколі засідання кафедри автомобілів і 
тракторів від 21 листопада 2020 р. № 4. Розроблений проєкт ОП повністю відповідає результатам навчання, що 
містить стандарт вищої освіти. Для досягнення отримання студентами визначених у ОП «Автомобільний транспорт» 
програмних результатів навчання буде розроблено оновлений навчальний план, система оцінювання та контролю, 
комплекс методичного забезпечення навчальних дисциплін.
Наприклад, однією з головних фахових компетентностей, які сформульовані в стандарті та ОП, є такі: ФК 4 – 
Здатність розробляти технологічні процеси, технологічне устаткування та оснащення, засоби автоматизації та 
механізації у процесі експлуатації, під час ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем 
та елементів; ФК 6 –  Здатність розробляти з урахуванням безпекових, економічних, екологічних та естетичних 
параметрів технічні завдання і технічні умови на проєктування об’єктів автомобільного транспорту, його систем і 
окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, 
розраховувати завантаження устаткування та показники якості технологічних процесів. За матрицею відповідностей 
вказані компетенції забезпечують такі навчальні дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів», «Технології 
виробництва та ремонту автомобілів», «Безпека життєдіяльності, цивільний захист», «Виробничі системи на 
автомобільному транспорті», «Комплексна механізація технологічних процесів».
Окрім ПРН, які сформульовані у стандарті, у проєкті ОП пропонуються додаткові: ФК 16, ФК 17 та РН 26, РН 27, які 
забезпечуються саме особливостями та унікальністю ОП.

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?

Програмні компетентності та програмні результати навчання ОП «Автомобільний транспорт» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, яка розроблена до прийняття стандарту, відповідають вимогам 7-го рівня 

Сторінка 6



Національної рамки кваліфікацій (НРК) України. Програмні результати навчання, визначені ОП «Автомобільний 
транспорт», відповідають вимогам НРК у наступному.
Розділ «Знання». Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на 
рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 
дослідницької роботи – РН 2, РН 16, РН 24, РН 30, РН 31 РН 32, РН 33, РН 34, РН  37, РН  38.
Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей РН 2, РН 
24, РН 31.
Розділ «Уміння». Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог – РН 19, РН 21, РН 23, РН 24, РН  36, РН  38.
Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності – РН 7, РН 16, РН 29, РН 30, РН 31, РН 32, РН 33.
Розділ «Комунікація». Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань і пояснень, що їх 
обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються – РН 1, РН 5, РН 9, РН 11, РН 28, РН 33, РН 
34.
Використання іноземних мов у професійній діяльності – РН 6.
Розділ «Автономність і відповідальність». Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та прогнозування - РН 11, РН 32, РН  36.
Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди – РН 8, РН 9, 
РН 13.
Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним і самостійним – РН 30, РН 34, РН 35.

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)?

240

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

65

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

Підготовка бакалаврів здійснюється на підставі розробленого навчального плану і відповідних робочих програм 
навчальних дисциплін ОП «Автомобільний транспорт», які було розроблено на основі НРК України і проєкту 
стандарту вищої освіти. Зміст ОП відповідає предметній сфері спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт».
Об’єктом вивчення є наукові засади, типові та перспективні процеси, технології, устаткування, що забезпечують 
ефективну експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та інших об’єктів автомобільної інфраструктури.
Теоретичний зміст предметної сфери: знання з фундаментальних наук для вивчення професійно орієнтованих 
дисциплін; знання з будови та принципів функціонування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем і елементів; 
сучасні кількісні методи моделювання, статичного та динамічного аналізу конструкцій, механізмів, матеріалів і 
процесів; системний аналіз, правил і методик; принципи побудови і функціонування технологічних процесів, 
технологічного устаткування і технологічного оснащення, засобів автоматизації та механізації у виробництві, 
експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем і 
елементів; принципи проєктування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; 
складання планів розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, визначення складу 
та площі приміщень, розрахування завантаження устаткування та показників якості продукції.
Методи, методики та технології: теоретичні та експериментальні методи дослідження матеріалів і процесів, методи 
моделювання, спеціальні наукові методи, спрямовані на аналіз, розробку й оптимізацію технологій технологічних 
процесів на автомобільному транспорті. Інструменти та обладнання: вимірювальні прилади та інструменти, 
спеціальне експериментальне та імітаційне технологічне обладнання, що застосовується для виробництва, 
експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та 
елементів. Згідно з навчальним планом за ОП «Автомобільний транспорт» підготовка студентів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти забезпечується викладанням компонентів з циклів загальної та професійної 
підготовки, до якої входять дисципліни вільного вибору студентів. Навчальна робота передбачає: теоретичне 
навчання, виконання лабораторних практикумів і практичних завдань, практики – навчальну, технологічну та 
виробничу.

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

Процес формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) передбачає ознайомлення здобувачів із силабусами, 
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робочими навчальними планами, компетентностями, які формуються під час вивчення кожного освітнього 
компонента, і вибір здобувачем індивідуального переліку вибіркових дисциплін.
Додатково ІОТ здобувача формується завдяки вибору тематики курсових проєктів; участі у науковій діяльності за 
науковими інтересами викладачів кафедр; вибору можливих баз усіх видів практик; участі представників 
студентської спільноти у розробці ОП; можливості участі у додаткових курсах, тренінгах, семінарах (неформальна 
освіта). Ознайомлення здобувачів з можливістю формувати ІОТ починається з першого курсу.
Здобувач вибирає навчальні дисципліни з «Уніфікованого переліку навчальних дисциплін за вибором студента» 
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/Vib_Disc_20-21.pdf). Вибір навчальних дисциплін здобувачі здійснюють на другому 
курсі після ознайомлення з силабусами цих дисциплін (до 1 квітня поточного навчального року).
Процес вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін іноді супроводжується недотриманням термінів, 
установлених положенням. Цю проблему КрНУ намагається подолати посиленням поінформованості здобувачів 
щодо змісту вибіркових компонент і проведенням роз’яснювальної роботи щодо дотримання термінів.

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

До 2020-2021 н. р. в КрНУ вибіркова складова навчальних планів формувалася із блоків і дисциплін вільного 
вибору. Здобувачі погоджувалися з таким підходом до формування вибіркової складової ОП, уважаючи, що 
запропоновані блоки навчальних дисциплін сприяють оволодінню професійними вміннями, навичками та 
компетентностями.
З 2020-2021 н. р. було введено новий порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Згідно з 
цим порядком здобувач вибирає навчальні дисципліни з «Уніфікованого переліку навчальних дисциплін за 
вибором студента» за спеціальністю.
Процедуру вибору навчальних дисциплін регламентує «Положення про формування та процедуру вибору 
навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів 
бакалавра, магістра», яке доступно за покликанням http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php.
Вибір навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» складається з таких етапів.
1. Ознайомлення здобувачів вищої освіти з уніфікованим переліком навчальних дисциплін за вибором студента. 
Процес ознайомлення починається на першому курсі і відбувається протягом навчання на першому та другому 
курсах. За необхідності куратори груп надають додаткову інформацію щодо змісту цих навчальних дисциплін. Отже, 
здобувачі мають достатньо часу для отримання повноти розуміння змісту вибіркових дисциплін.
2. Вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін. Здобувачі вищої освіти здійснюють вибір навчальних 
дисциплін з Переліку дисциплін освітньої програми у березні місяці другого курсу. Свій вибір здобувачі 
підтверджують поданням письмової заяви на ім’я директора ІМіТ.
3. Формування академічних груп за вибраними навчальними дисциплінами. На підставі поданих заяв до 1-го травня 
директор ІМіТ формує службову записку про розподіл академічних груп за вибраними навчальними дисциплінами 
та подає її до навчального відділу. Вибрані навчальні дисципліни вносяться до робочих навчальних планів освітніх 
програм і визначають навчальне навантаження кафедр та конкретного викладача.
4. За результатами остаточного формування академічних груп з вивчення навчальних дисциплін за вибором 
студента інформація про навчальні дисципліни за вибором вноситься до індивідуального плану здобувача. 
Відповідно до цього навчальна дисципліна за вибором є для здобувача обов’язковою.
Перелік навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента», який є уніфікованим для 
певного освітнього рівня, формує навчальний відділ за поданням кафедр у межах факультету (інституту) і схвалює 
вчена рада КрНУ.

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

ОП «Автомобільний транспорт» як практичну підготовку передбачає послідовне проходження навчальної, 
технологічної та виробничої практик. Практична підготовка здобувачів забезпечує набуття таких основних 
компетентностей: ЗК 3. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці, техніки безпеки та 
протипожежної безпеки на об’єктах автомобільного транспорту; ЗК 6. Володіння навичками використання 
сучасного програмного забезпечення; ЗК 11. Здатність застосовувати професійні та особистісні якості для 
забезпечення конкурентоспроможності на українському та міжнародному ринку праці; ФК 2. Здатність 
використовувати у професійній діяльності знання з устрою інфраструктури автомобільного транспорту, організації 
руху і перевезень, розрізняти об’єкти автомобільного транспорту та їх складові; ФК 4. Здатність застосовувати 
отримані знання для розробки і впровадження технологічних процесів, технологічного устаткування і 
технологічного оснащення; ФК 16. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії та ін.
Завдання практик формуються з урахуванням компетентностей, які повинні набути здобувачі, та виду діяльності, 
матеріальної бази, структури підприємств роботодавців.
Студентам пропонується проходити практики на підприємствах-пртнерах ТОВ «АТП-15307», ПП «ЄВРОТРАНС-
СЕРВІС» та СТО м. Кременчука. До того ж, здобувачі можуть самостійно запропонувати місце проходження 
практики. Результати анкетування показали достатній рівень задоволеності практичною підготовкою 
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/Rez_ank_VPNP.jpg).

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

ОП передбачає набуття соціальних навичок унаслідок вивчення таких дисциплін: «Українознавство», «Філософія», 
«Правове регулювання суспільних відносин в Україні», «Іноземна мова», «Інформаційні технології на 
автомобільному транспорті», «Організація робіт на СТО» та інші.
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Набуттю соціальних навичок сприяють опанування теоретичних знань безпосередньо під час занять, закріплення їх 
на практиках, публічний захист звітів, курсових проєктів і робіт, проведення студентських конкурсів різноманітного 
спрямування, участь у конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. Також студенти залучаються до 
проведення різних тренінгів, концертів, ділових ігор, організації благодійних акцій, роботи над проєктами тощо.
Усі ці форми навчального процесу сприяють розвиненню здатності до усної та письмової ділової комунікації 
державною та іноземною мовами для спілкування у професійній і соціально-культурній сферах; здатності до 
усвідомленого поповнення та розширення комунікативних навичок у професійній сфері впродовж життя; здатності 
спілкуватися і співпрацювати з фахівцями інших галузей, адаптуватися у соціальному та професійному середовищі, 
що цілком узгоджується з вимогами НРК України і проєктам стандарту вищої освіти за спеціальністю 274 – 
«Автомобільний транспорт».

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійні стандарти щодо професійної діяльності випускників за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» 
наразі у реєстрі професійних стандартів відсутні (https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&isSpecial=True&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv).
ОП розроблено згідно з вимогами чинної на час розробки НРК України та проєкту стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт».

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

Розподіл годин між аудиторною та самостійною роботою здобувача у КрНУ визначається Положенням про 
організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, яке 
було розроблено на підставі чинної редакції Закону України «Про вищу освіту». Навчальним планом передбачено, 
що для самостійної роботи здобувача виділяється 50-60% загального часу.
Для оцінювання реального навантаження на здобувача використовують анкетування. Результати анкетування 
показують, що 88 % здобувачів оцінюють такий розподіл годин як достатній для опанування навчального матеріалу 
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/Rez_ank_SPN.jpg).

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

На сьогодні підготовка здобувачів ОП за дуальною формою освіти не здійснюється. Але в КрНУ проводиться робота 
з аналізу правового поля щодо дуальної форми освіти та аналіз можливості реалізації цієї форми навчання спільно з 
промисловими підприємствами регіону. 

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://www.kdu.edu.ua/new/priyom.php

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

Прийом на навчання за ОП здійснюється за результатами ЗНО для вступників на базі повної загальної середньої 
освіти та за результатами ЗНО і фахового випробування для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста. Перелік конкурсних предметів встановлюється Умовами прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти в Україні. Цей перелік є логічним, оскільки для досягнення програмних результатів навчання 
вступники за ОП повинні мати базові знання з математики та фізики. Мінімальний бал і вагові коефіцієнти з 
кожного конкурсного предмета подаються гарантом ОП, розглядаються на засіданні кафедри автомобілів і тракторів 
та вносяться до правил прийому. Мінімальний бал з кожного конкурсного предмета встановлено на рівні 100 балів. 
Вагові коефіцієнти для математики та фізики встановлюються на однаковому рівні, для фахового випробування 
встановлюється максимально можливе значення. Програма фахового випробування містить теми, які враховують 
особливості самої програми («Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Технічна експлуатація автомобілів» тощо). 
Програма щорічно переглядається та розміщується на сайті КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/vstup_napr.php?
lev=bak). Результати фахового випробування використовуються університетом як зворотній зв’язок з коледжами, 
випускники яких вступають на навчання за ОП.
На думку керівництва КрНУ, чинні вимоги до вступників є достатніми для формування контингенту студентів, які 
мотивовані та здатні для навчання за цією ОП.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулює Положення про організацію освітнього 
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процесу в КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), що визначає порядок переведення 
та поновлення до складу студентів осіб, які навчаються або перервали навчання за освітнім ступенем бакалавра в 
інших ЗВО, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу КрНУ 
(http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf), що визначає порядок визнання 
результатів навчання, отриманих під час академічної мобільності.
Доступність до вищезазначених документів забезпечується їх розміщенням на сайті університету та інформуванням 
про основні положення цих документів здобувачів вищої освіти співробітниками деканату та приймальної комісії 
під час їх звернень до КрНУ.
Визнання результатів навчання проводиться директором Інституту механіки і транспорту після звернення здобувача 
на підставі поданих ним документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), академічної 
довідки. Визнання проводиться за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм семестрового 
контролю. В інших випадках питання про визнання результатів навчання погоджується з гарантом ОП за умови 
відповідності програмних вимог з цих навчальних дисциплін. До того ж, КрНУ несе відповідальність за досягнення 
здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання та набуття компетентностей, передбачених ОП.

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

2018 року до Університету звернувся Решетов Дмитро Ігорович, який був відрахований з Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за власним бажанням, із заявою про поновлення на 
3-й курс заочної форми навчання з фінансуванням за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ОП 
«Автомобільний транспорт». На підставі поданої академічної довідки директором Інституту механіки і транспорту 
Воробйовим В. В. за погодженням з гарантом ОП «Автомобільний транспорт» Клімовим Е. С. була встановлена 
академічна різниця з таких освітніх компонентів: «Рухомий склад автомобільного транспорту» (3 кредити), «Вступ 
до фаху» (3 кредити), «Деталі машин» (1 кредит) у сумі 7 кредитів ЄКТС. У результаті Решетов Д. І. був поновлений 
на навчання до КрНУ згідно з наказом ректора від 22.08.2018 р. № 563-3.

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, проводиться згідно з Порядком визнання 
результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти, у КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc) у семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним 
планом передбачено вивчення певної освітньої компоненти. Таке обмеження введено з урахуванням можливого 
непідтвердження здобувачем результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. КрНУ може визнати і 
зарахувати результати навчання та кредити ЄКТС в обсязі до 5 % від загального обсягу освітньої програми. Для 
визнання результатів навчання здобувач вищої освіти звертається із заявою до директора інституту, до якої він 
додає документи (сертифікати, свідоцтва тощо), що підтверджують компетентності, які здобувач отримав під час 
навчання. Подані здобувачем документи розглядає предметна комісія, до складу якої входять директор інституту, 
гарант освітньої програми, за якою навчається здобувач; науково-педагогічні працівники, які викладають навчальні 
дисципліни, що пропонуються до перезарахування. Комісія визначає метод оцінювання результатів навчання 
відповідно до навчального плану. За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол з висновком про 
зарахування чи незарахування результатів навчання. Поінформованість здобувачів відбувається завдяки 
розміщення відповідного положення на сайті університету та безпосередньо у разі звернення здобувача про 
визнання результатів навчання.

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

На ОП, що акредитується, практика визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті відсутня. 
Причиною цього, на нашу думку, є відсутність у здобувачів вищої освіти зацікавленності здобувати освіту 
неформально та практики визнання такого навчання.
Для стимулювання здобувачів отримувати неформальну освіту кафедра організовує навчання за окремими курсами 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/neformalna-osvita), планує проведення тематичних зустрічей з представниками 
підприємств, які здійснюють підготовку фахівців з подальшим виданням документа, що підтверджує набуття 
відповідних компетентностей.

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

Форми та методи навчання і викладання за ОП регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу 
у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar) та визначаються метою, компетентностями та 
програмними результатами навчання, яких необхідно досягти завдяки вивченню кожного освітнього компонента.
Форми і методи навчання, які сприяють досягненню програмних результатів навчання, викладені у робочих 
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програмах та силабусах з кожної навчальної дисципліни (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/navchalni-dyscypliny-ATb) і 
в таблиці 3 цих відомостей про самооцінювання. Досягненню заявлених у ОП програмних результатів навчання 
сприяють такі форми: аудиторна у вигляді лекцій, практичних, семінарських занять, лабораторних робіт, з 
використанням сучасних інформаційних технологій; позааудиторна у вигляді підготовки до аудиторних занять, 
контрольних заходів; індивідуальна – консультування з навчальних дисциплін і наукових досліджень; самостійна – 
виконання індивідуальних завдань у вигляді розрахунково-графічних робіт, курсових проєктів; групова – участь у 
роботі наукових гуртків, науково-практичних конференцій.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

В освітньому процесі за ОП «Автомобільний транспорт» повною мірою реалізується студентоцентрований підхід, 
який ураховує різноманітність студентів та їх потреби завдяки індивідуальним навчальним траєкторіям, гнучко 
використовує різноманітні педагогічні методи, сприяє взаємній повазі у стосунках «студент–викладач». Принципи 
цього підходу зафіксовані в «Кодексі якості КрНУ» http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf.
Побажання студентів, які вони висловлювали під час опитувань, ураховані для оновлення освітньої програми 
редакції 2019 р. та у проєкті ОП 2021 р. Індивідуальні освітні траєкторії здобувачів реалізуються унаслідок вільного 
вибору навчальних дисциплін, процедура якого регламентується відповідним положенням 
http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PFPVNDIP.pdf. Спілкування викладачів зі студентами відбувається в атмосфері 
взаєморозуміння і довіри, окрема увага приділяється студентам, які відстають у навчанні, для них проводяться 
додаткові консультації. Оцінювання студентів здійснюється прозоро, у тому числі за допомогою електронних 
журналів у віртуальному освітньому просторі КрНУ (http://krnu.org/).
Рівень задоволеності здобувачів методами навчання і викладання оцінюється за допомогою опитувань та 
анкетування, результати яких розміщено за посиланням http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya. Аналіз цих 
результатів указує на те, що більшість здобувачів цілком задоволені як організацією освітнього процесу, так і 
методами навчання та викладання.

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

Науково-педагогічні працівники КрНУ та кафедри автомобілів і тракторів мають право на вільний вибір форм та 
методів навчання відповідно до принципів академічної свободи. Ці принципи висвітлені у нормативних документах 
«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу КрНУ» 
(http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf), «Положення про організацію освітнього 
процесу в КрНУ» (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), «Кодекс якості КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf).
Методи навчання і викладання за ОП «Автомобільний транспорт» повною мірою дозволяють реалізувати принципи 
академічної свободи, оскільки передбачають самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час 
провадження освітньої та наукової діяльності, що здійснюється на засадах свободи слова і творчості. У контексті 
цього викладачу надається право управління навчальним процесом і вирішення питання змісту навчального плану, 
силабусу, робочої та навчальної програми; вільно і змістовно формувати свої заняття.
Студенту делегується право вибирати вибіркові дисципліни; отримувати знання за індивідуальним планом з 
урахуванням особистих здібностей, умов і обставин; самостійно встановлювати пріоритети в наукових дослідженнях; 
вільно висловлювати свою наукову думку на заняттях, конференціях.

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 *

Інформування учасників освітнього процесу щодо цілей, змісту, програмних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів здійснюється у таких формах: завдяки розміщенню 
інформації на сайті КрНУ та кафедр, у віртуальному освітньому просторі КрНУ та у вигляді усного повідомлення від 
викладача навчальної дисципліни, зазвичай під час першої лекції, на якій студенти отримують посилання на веб-
сторінку ОП та інформацію щодо змісту, цілей та очікуваних ПРН. На сайті кафедри в розділі «Освітні програми» 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/274-avtomobilnyy-transport-bakalavr) розміщено всі ОП та навчальні плани, за 
якими навчаються студенти, проєкт ОП (для обговорення), силабуси, графік організації освітнього процесу, критерії 
оцінювання, розклад занять здобувачів. У віртуальному просторі КрНУ здобувачі мають доступ до методичного 
забезпечення освітніх компонент: робоча навчальна програма, література, методичні вказівки щодо виконання 
лабораторних, практичних робіт, самостійної роботи, лекційні матеріали, презентації, тестові завдання поточного та 
підсумкового контролю. Окрім того, кожна робоча навчальна програма, методичні вказівки з лабораторних робіт, 
практичних і семінарських занять обов’язково містять розділ «Критерії оцінювання знань студентів». Інформування 
здобувачів вищої освіти в такий спосіб розширює їх можливості щодо доступу до цієї інформації.

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

В освітній діяльності за ОП використовуються результати наукових досліджень, які отримують студенти під час 
роботи в наукових гуртках, що функціонують на кафедрі, участі у наукових дослідженнях відповідно до наукових 
інтересів викладачів, у дослідженнях з госпдоговірної тематики, а також під час виконання лабораторних робіт. 
Координацію наукової діяльності, залучення студентів до цієї роботи здійснює Товариство студентів, аспірантів і 
молодих учених під керівництвом доц. Черненка С. М. (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/naukova-robota-studentiv-
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kafedri).
На кафедрі автомобілів і тракторів працюють два наукових гуртки: «Проблеми автомобільного транспорту» під 
керівництвом к.т.н. доц. Шевченка О. І. та «Інформаційні технології  автомобільного транспорту» під керівництвом 
Харькова О. А. (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/naukovi-gurtky). Уміння та навички, які здобувають студенти в цих 
гуртках застосовуються в подальшій науковій роботі за індивідуальними темами. Найбільш здібні студенти 
залучаються до виконання госпдоговірної тематики, такі як:  Ткаченко А. С., Пельтій В. Ю., Степаненко О. В. за 
темою «Аналіз причин зниження ресурсу великогабаритних шин кар’єрних колісних транспортних засобів» (договір 
від 23.12.2019 № 456/20 – «АТ-Автополюс»). Результати цих досліджень високо оцінені замовниками підприємства 
«Автополюс», а також використовуються у роботі кар’єрних автосамоскидів на ТОВ «Єристівський ГЗК». Апробація 
результатів наукової роботи відбувається завдяки участі студентів у наукових конференціях. Наслідком цієї роботи є 
перемоги студентів у конкурсах студентських наукових робіт, упровадження результатів наукової роботи у 
навчальний і виробничий процес.
За останні три роки студенти ОП отримали 5 призових місць у другому етапі Всеукраїнського та Міжнародного 
конкурсу студентських наукових робіт, узяли участь у 10 міжнародних конференціях, опубліковали близько 65 тез 
доповідей. Серед призерів Усеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 2018 рік – Магда А. С. (3 місце, 
КрНУ), 2020 рік – Котов М. М. (3 місце Всеукраїнського конкурсу, КрНУ 
http://trantex.kdu.edu.ua/uk/content/vseukrayinskyy-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit-za-napryamom-transportni-
tehnologiyi-2019), Марчук О. П. (2 місце Всеукраїнського конкурсу, ЛДУБЖД 
https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/noviy_dokument_microsoft_word_0.pdf). 2019 рік – Зайцев А. С. (3-тє місце у 
Всеукраїнській студентській олімпіаді, НТУ). Результати цих досліджень використовуються у навчальному процесі 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/vprovadzhennya-v-naukovyy-navchalnyy-proces).
Участь студентів під керівництвом викладачів у наукових конференціях відображена в опублікованих тезах 
доповідей, зокрема: матеріалах ХXІV–ХXVI Міжнародних науково-практичних конференцій студентів, аспірантів і 
молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», матеріалах VI Міжнародної конференції 
«Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/konferenciyi) тощо.

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

Пропозиції щодо внесення змін до змісту освітніх компонентів ОП «Автомобільний транспорт» формуються 
періодично за підсумками анкетування та опитування студентів, зустрічей з фахівцями-практиками, за 
результатами власних досліджень викладачів та аналізу науково-дослідної літератури. Найкращі пропозиції 
вносяться викладачем до робочої навчальної програми дисципліни або до тематики лекцій, практичних чи 
лабораторних робіт, курсового проектування тощо і розглядаються на засіданнях кафедри. Оновлені освітні 
компоненти має схвалити методична комісія Інституту механіки і транспорту і затвердити проректор. Після цього 
відповідний документ (програма, силабус, методичні вказівки) оприлюднюється на сайті кафедри автомобілів і 
тракторів (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/disciplini-kafedri). Для покращення зворотного зв’язку зі стейкголдерами 
2020 року запроваджено проведення занять (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/laboratorna-robota-z-providnym-
fahivcem-avtomobilnogo-gospodarstva) та онлайн-обговорення змісту навчальних дисциплін за допомогою zoom-
конференцій (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/obgovorennya-proektu-osvitno-profesiynoyi-programy-0).
У 2018-2020 роках відбувалося оновлення освітніх компонентів на підставі результатів наукових досліджень і 
досвіду практичної роботи. Так, зміст навчального матеріалу з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» 
(викладач доц. Єлістратов В. О., лекція «Фактори, які впливають на екологічність автомобільного транспорту») 
доповнено матеріалом, у якому описані сучасні методи та засоби зниження негативного впливу експлуатації 
автомобільного транспорту на навколишнє середовище.
У структурі дисципліни «Основи технічної діагностики автомобілів» (викладач доц. Єлістратов В. О.) за ініціативи 
директора ФОП «Морозов Є.С.» розширено частину практичної підготовки з використанням сучасних методів і 
засобів технічного діагностування, зокрема комп’ютерного діагностування різних електронних систем керування під 
час зчитування цифрової інформації програмним комплексом OpenDiagPRO-ELM з діагностичного порту 
автомобіля за допомогою К -Line адаптера (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/laboratorna-robota-z-providnym-fahivcem-
avtomobilnogo-gospodarstva).
Зміст навчального матеріалу з дисципліни «Рухомий склад автомобільного транспорту» (викладач доц. Черниш А. 
А., лекція «Міжнародна класифікація транспортних засобів») доповнено вимогами сучасних нормативних 
документів, якими повинні користуватися установи, що проводять сертифікацію автомобілів.
Зміст навчальної дисципліни «Автомобільні перевезення» (викладач доц. Черненко С. М.) періодично оновлюється з 
урахуванням моніторингу впровадження технологій мультимодальних перевезень на автомобільному та 
залізничному транспорті.
У навчальній дисципліні «Конструювання та розрахунки автомобілів» (викладач - доц. Павленко О. В.) тему 
«Параметри автомобілів, які визначають його ефективність» доповнено матеріалами щодо модельного ряду 
вантажних автомобілів військового призначення армії США.

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

Міжнародну діяльність КрНУ координує Центр міжнародної діяльності, який діє на підставі Стратегічної програми 
інтеграції КрНУ у міжнародний освітній та науковий простір (http://cia.kdu.edu.ua/index.php) і в межах укладених 
договорів міжнародного співробітництва з ЗВО-партнерами (http://cia.kdu.edu.ua/mignar_zvyazk_partn.php). Одним 
із завдань центру є консультування учасників освітнього процесу про іноземних партнерів, фонди, гранти, стипендії; 
пошук можливостей для продовження навчання за кордоном, підвищення кваліфікації, наукового стажування, 
проходження практики, участі у міжнародних конференціях, семінарах.
За ОП «Автомобільний транспорт» міжнародна мобільність реалізується завдяки наукового-педагогічному 
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стажуванню викладачів (http://at.kdu.edu.ua/Files/Photo/Pro%20kafedru/PK/PK_Chernish-2019.jpg), участі у 
міжнародних конференціях викладачів і здобувачів (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/konferenciyi), як от: «Технології 
та інфраструктура транспорту», м. Харків, УДУЗТ, 2018 р. International scientific and practical conference «Technical 
sciences: history, the present time, the future, EU experience» Wloclawek, Pepublic of Poland, September 27-28, 2019.
У межах договору про співпрацю між КрНУ і Люблінською політехнікою № 6-3815 розробляються плани навчання 
за подвійним дипломом.
КрНУ забезпечує викладачів та здобувачів вищої освіти безоплатним доступом до міжнародних наукових ресурсів і 
баз даних Scopus та Web of Science (http://www.kdu.edu.ua/new/nauk_scopus_web_of_science.php).

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?

Форми та види проведення контрольних заходів у КрНУ регламентує «Положення про організацію освітнього 
процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar). Цим положенням передбачено проведення 
поточного контролю, семестрового контролю (диференційований залік, екзамен, захист курсової роботи або 
проєкту), атестації та ректорського контролю залишкових знань (комплексна контрольна робота). Форми контролю 
знань здобувачів вибирає кафедра. Вони затверджуються на її засіданні і є обов’язковими для кожного викладача.
Поточний контроль може здійснюватися у формі опитування, письмового контролю на практичних заняттях і 
лекціях, доповідей здобувачів на семінарських заняттях, а також у формі комп’ютерного тестування. Протягом 
поточного контролю за результатами виконання практичних робіт підлягає оцінюванню рівень знань, набутих 
здобувачем під час проведення розрахунків, формулювання висновків і рекомендацій на підставі результатів 
виконаної роботи. За результатами виконання лабораторних робіт оцінюються отримані студентом результати 
експериментальних досліджень і вимірювань, складання діаграм (графіків), виконання розрахунків та графічних 
побудов з використанням спеціальних програмних продуктів, формулювання висновків і рекомендацій на підставі 
результатів виконаної роботи. За результатами виконання завдань самостійної роботи підлягають оцінюванню 
рівень опанування матеріалу теми в цілому або окремих її питань, результати розрахунків тощо. За результатами 
виконання контрольної роботи оцінюється рівень отриманих теоретичних знань і набутих практичних навичок 
здобувача. 
Результати поточного контролю з навчальної дисципліни є підставою для отримання диференційованого заліку, 
оцінювання курсового проєкту (роботи) і враховуються викладачем для визначення остаточної оцінки знань 
здобувачів з дисциплін, формою семестрового контролю для яких є екзамен.
Така система проведення контрольних заходів за всіма освітніми компонентами ОП дозволяє об’єктивно, у 
встановлені строки оцінити рівень досягнення здобувачами програмних результатів навчання.
Поточний і семестровий контроль можливо проводити з використанням віртуального освітнього середовища КрНУ 
(http://krnu.org/).

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

Інформацію про види контрольних заходів і критерії їх оцінювання розміщено у силабусах, робочих навчальних 
програмах, методичних вказівках тощо. Також ця інформація доступна на сайті кафедри 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/disciplini-kafedri) та у Віртуальному освітньому просторі КрНУ (http://krnu.org). Для 
контролю знань здобувачів у КрНУ прийнята 100-бальна рейтингова шкала, яка доповнюється оцінками за 
національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS.
Для організації контролю викладачі розподіляють загальну кількість балів, за якими оцінюється вся поточна робота 
між відповідними об’єктами контролю з урахуванням поточного та семестрового контролю, визначають форми 
проведення контрольних заходів поточного контролю та критерії їх оцінювання. Форми проведення контрольних 
заходів,  критерії оцінювання та розподіл балів ухвалюються на засіданні кафедри на початку кожного навчального 
року, причому, забороняється вносити зміни до цієї системи протягом семестру.
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
забезпечуються системним ґрунтовним підходом викладачів кафедр до їх планування і формулювання та 
роз’яснювальною роботою зі студентами. Такий підхід значною мірою зменшує вірогідність виникнення 
конфліктних ситуацій щодо оцінювання знань студентів.

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

Інформацію про форми контрольних заходів і критерії оцінювання викладачі надають здобувачам вищої освіти на 
початку семестру (перед початком викладання навчальної дисципліни). Обов’язковість надання цієї інформації 
регламентована Положенням про організацію освітнього процесу у КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar) і Кодексом академічної етики Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf). Окрім цього, строки проведення контрольних 
заходів наведено в графіку освітнього процесу (http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/GOPDFN.jpg).
Додатково під час проведення екзаменаційних консультацій викладачі нагадують здобувачам критерії оцінювання. 
Такий підхід забезпечує повноту та своєчасність отримання інформації про форми проведення контрольних заходів 
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і критерії оцінювання, що дозволяє уникнути конфліктних ситуацій.
Здобувачам вищої освіти надається можливість висловити свою думку щодо системи надання інформації про 
проведення контрольних заходів. Результати анкетування показують, що 100 % здобувачів уважають процедуру 
проведення контрольних заходів зрозумілою та підтверджують отримання інформації щодо критеріїв оцінювання 
на перших заняттях, більше 88 % уважають, що критерії оцінювання є зрозумілими 
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/Rez_ank_SPN.jpg).

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

Атестація здобувачів вищої освіти за ОП здійснювалася у формі державного іспиту за спеціальністю, завдання 
якого, за відсутності стандарту освіти регламентується дескрипторами Національної рамки кваліфікацій для 7-го 
освітньо-кваліфікаційного рівня, компетентностями та результатами навчання за ОП. Проведення атестації 
регламентується Положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії 
(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_dek.php). Відповідно до прийнятого в жовтні 2020 року стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт», у проєкті ОП 2021 року передбачено проведення атестації 
у формі захисту кваліфікаційної роботи.

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

Процедура проведення контрольних заходів у КрНУ регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, Положенням про 
проведення поточного та семестрового контролю, Положення про порядок створення, організацію і роботу 
екзаменаційної комісії (ЕК) у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. 
Зазначені документи доступні кожному учаснику освітнього процесу на сайті КрНУ та кафедри автомобілів і 
тракторів (http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php, http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_dek.php, 
http://at.kdu.edu.ua/uk/content/normatyvni-dokumenty).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів під час проведення контрольних заходів забезпечується повним і своєчасним (на 
початку навчального семестру) інформуванням здобувачів вищої освіти про процедуру організації та проведення 
контрольних заходів, форми контрольних заходів, критерії оцінювання навчальних досягнень, що дозволяє 
здобувачам самостійно контролювати кількість отриманих ними балів. Зокрема контрольні заходи передбачається 
проводити в письмовій формі. Для повного досягнення об’єктивності КрНУ активно впроваджує власну систему 
оцінювання якості навчання та тестування знань студентів (http://krnu.org/). Також об’єктивність досягається 
високою кваліфікацією та достатнім досвідом роботи викладачів на ОП, а також контролем з боку адміністрації 
(гарант ОП, проректор, директор ІМіТ) за дотриманням процедур проведення контрольних заходів.
У разі виникнення конфлікту інтересів користуються додатком 3 до Положення про організацію освітнього процесу 
в КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar). Згідно з цим положенням здобувач або 
його представник протягом трьох робочих днів після виникнення конфліктної ситуації повинен подати апеляційну 
заяву директору інституту, після чого він створює апеляційну комісію, яка розглядає заяву не більше п’яти днів. За 
результатами розгляду заяви апеляційна комісія приймає рішення щодо задоволення або незадоволення поданої 
заяви.
Випадків застосування процедури врегулювання конфлікту інтересів на ОП не було.

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

Питання повторного проходження здобувачами вищої освіти контрольних заходів врегульовує «Положення про 
проведення поточного та семестрового контролю» (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/pot_semestr_lito.rar). Згідно з 
цим положенням здобувач, який має незадовільні оцінки або заборгованості, може перескладати екзамен (залік) з 
навчальної дисципліни не більше двох разів. Для другого перескладання екзамену (заліку) директор ІМіТ створює 
комісію. Оцінка, яку здобувач отримав унаслідок другого перескладання, є остаточною. Здобувачі, які отримали під 
час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, можуть ліквідувати академічну заборгованість 
після закінчення сесії за окремим розкладом.
Здобувачі, які мають академічні заборгованості з поважних причини, можуть складати екзамени (заліки) за 
індивідуальним графіком, затвердженим директором ІМіТ, протягом місяця після закінчення зимової 
екзаменаційної сесії та до початку нового навчального року – після літньої екзаменаційної сесії.
Для прикладу. Під час складання зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 н. р. здобувач другого курсу групи АТ-17-1 
Бутенко Д. С. не склав залік з навчальної дисципліни «Теплопостачання об’єктів автомобільного транспорту» і не 
захистив курсовий проєкт з дисципліни «ТММ». Здобувач цієї групи Поплюйко В. В. не склав диференційний залік з 
дисципліни «Історія інженерної діяльності». Цим здобувачам було надано можливість ліквідувати академічні 
заборгованості, що вони успішно зробили.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
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Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів урегульовано Порядком запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних 
заходів, інших видів конфліктних ситуацій) (додаток 3 до Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ), 
який визначає таку послідовність дій.
1. Для оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, здобувач освіти або його 
офіційний представник протягом трьох робочих днів після виникнення конфліктної ситуації подає апеляційну заяву 
директору ІМіТ.
2. Для розгляду апеляційної заяви директор ІМіТ створює комісію у складі трьох осіб.
3. Комісія у п’ятиденний строк від дати її надходження здійснює розгляд апеляційної заяви.
4. За наслідками розгляду апеляційної заяви комісія приймає рішення щодо незадоволення апеляційної заяви через 
недостатність підстав для зміни оцінки контрольного заходу чи для оскарження дій науково-педагогічних 
працівників або задоволення апеляційної заяви.
У разі задоволення апеляційної заяви комісія приймає рішення щодо зміни оцінки контрольного заходу або 
адміністративного впливу на дії науково-педагогічного працівника.
Випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів за ОП не було.

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

Академічна доброчесність є одним зі стратегічних напрямів у Стратегічній програмі розвитку Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського на 2020–2025 роки 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/SPR_KrNU_2025.pdf). Політика, стандарти і процедура дотримання академічної 
доброчесності у КрНУ регулюються «Кодексом академічної етики КрНУ», який погоджено рішенням ученої ради 
протокол від 25.10.2018 р. № 2 та затверджено наказом ректора від 05.11.2018 р. № 283-1 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), а також Етичним кодексом ученого 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/etich_kodeks_scientist.docx).

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

Академічна доброчесність серед здобувачів вищої освіти в КрНУ забезпечується перевіркою випускних 
кваліфікаційних робіт на академічний плагіат. Ця перевірка здійснюється на підставі розробленої Інструкції щодо 
перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат з використанням програмно-технічних засобів 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). Обов’язковою складовою цього процесу є 
регулярне завчасне інформування студентів про порядок перевірки на академічний плагіат, що зменшує вірогідність 
виникнення конфліктних ситуацій унаслідок несвоєчасного виконання вимог наведеної інструкції. Між КрНУ та 
ТОВ «Антиплагіат» підписано угоду про використання онлайн-сервісу пошуку плагіату Unicheck. На кафедрі 
автомобілів і тракторів призначено особу, яка опікується питаннями академічної доброчесності та відповідає за 
роботу з цією програмою.
У навчально-методичному забезпеченні освітнього процесу для надання навчальній літературі (підручнику, 
навчально-методичному посібнику, конспекту лекцій, тощо) грифа вченої ради КрНУ та друку навчально-
методичного видання обов’язковою є експертиза – перевірка змісту видання на наявність академічного плагіату, що 
здійснюється методичним відділом КрНУ. Усі випускні кваліфікаційні роботи, наукові праці, навчальні, навчально-
методичні видання учасників освітнього процесу розміщуються в репозитарії електронної бібліотеки університету 
(http://document.kdu.edu.ua/).

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

Викладачі КрНУ та кафедри автомобілів і тракторів систематично проводять роботу зі здобувачами щодо 
інформованості та дотримання академічної доброчесності. Для популяризації академічної доброчесності серед 
здобувачів вищої освіти кафедрою розроблено відповідний план заходів 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/akademichna-dobrochesnist). Згідно з цим планом проводяться семінари 
відповідного спрямування (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/seminar-akademichna-dobrochesnist), куратори 
академічних груп проводять обговорення нормативної бази КрНУ з питань якості освіти («Кодекс якості», «Кодекс 
академічної етики», «Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти»). Також на сайті 
КрНУ у вільному доступі для здобувачів вищої освіти викладено презентацію «Академічна доброчесність» 
(http://www.kdu.edu.ua/LIB1/akadem_dobroch.ppt), онлайн-курс «Академічна доброчесність в університеті» 
(https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/), матеріали до конференції «Академічна 
доброчесність: практичний вимір» (https://saiup.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/informatsijni-materialy-
do-konferentsiyi-akademichna-dobrochesnist-praktychnyj-vymir/), вебінари «Академічна доброчесність» 
(https://saiup.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/). Для отримання зворотного зв’язку на сайті університету 
організовано опитування щодо академічної доброчесності (http://quest.kdu.edu.ua/#a3).

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

Порядок дій у разі виявлення порушень академічної доброчесності визначає «Інструкція щодо перевірки випускних 
кваліфікаційних робіт на академічний плагіат з використанням програмно-технічних засобів». Згідно з нею студент, 
робота якого має дуже низьку унікальність, до захисту не допускається. За письмовою заявою студента, робота 
повинна бути розглянута комісією, яка створюється за розпорядженням завідувача кафедри у складі трьох осіб з 
висококваліфікованих фахівців відповідної галузі знань. Результат перевірки оформляється відповідним 
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протоколом, у якому зазначається коректність посилань або факт плагіату. Якщо посилання коректні, а ідеї та 
результати роботи є унікальними, студент може бути допущений до захисту.
До порушників правил академічної доброчесності можуть застосовуватися такі види академічної відповідальності. 
Для викладачів – відмова у присудженні наукового ступеня або вченого звання; позбавлення права займати 
відповідну посаду. Для здобувачів – повторне проходження атестації, зниження результатів оцінювання, повторне 
вивчення відповідного освітнього компонента, відрахування з КрНУ.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір викладачів за ОП проводиться відповідно до «Положення про проведення конкурсного відбору 
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Polog_pro_konkursn_vidbor.pdf). Під час конкурсного добору викладачів за ОП 
(http://www.kdu.edu.ua/new/detail_a.php?id=376) ураховують наявність у претендентів повної вищої освіти, 
наукового ступеня та вченого звання за профілем освітнього компонента та ОП, підвищення кваліфікації, а також 
наявність не менше чотирьох видів і результатів професійної діяльності згідно із зазначеними у п. 30 чинної 
редакції Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Для оцінювання професійної кваліфікації 
претендентів на засіданні кафедри в їх присутності заслуховуються їх звіти про навчальну, методичну, наукову, 
організаційну роботу та підвищення кваліфікації. Ураховують місце претендентів у кафедральному або 
загальноуніверситетському рейтингах (http://rating.kdu.edu.ua/reit_2020/autorization.php) та результати опитувань 
«Викладач очима студентів».
Претендентам (не членам кафедри) можуть запропонувати провести пробні відкриті лекції, практичні заняття у 
присутності НПП кафедри та інших кафедр, споріднених за спеціальністю. За звітний період за ОП не виникало 
проблем під час добору викладачів. Результати опитування здобувачів вищої освіти підтверджують достатній рівень 
професіоналізму викладачів за ОП (http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/Rez_ank_VOS.jpg).

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

Керівництво КрНУ залучає, а роботодавці активно беруть участь в організації та реалізації освітнього процесу за 
вказаною ОП. Основними формами співпраці КрНУ з роботодавцями у цьому питанні є організація та проведення 
практик; участь фахівців-практиків з числа роботодавців у проведенні аудиторних занять з профільних дисциплін; 
участь представників роботодавців у роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти. Залучення 
відбувається на підставі договорів про науково-педагогічне співробітництво та угод про проведення практик 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/dogovory-pro-naukovo-tehnichne-spivrobitnyctvo). Основною базою практики є ТОВ 
«АТП-15307». Директор ФОП «Морозов Євгеній Сергійович» залучається до проведення практичних занять. 
Директори ТОВ «АТП-15307», ПП «ЄВРОТРАНС-СЕРВІС», ФОП «Морозов Євгеній Сергійович», заступник 
директора з розвитку ТОВ «ТМ «ГОРА», комерційний директор ТОВ «Єристівський ГЗК» беруть участь у засіданнях 
кафедри автомобілів і тракторів під час обговорення питань щодо удосконалення ОП та змісту освітніх компонентів 
(протоколи засідань кафедри автомобілів і тракторів від 16.02.2019 р. № 8 та від 21.11.2020 р. №4).

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

КрНУ регулярно залучає до проведення аудиторних занять за ОП професіоналів-практиків і представників 
роботодавців. Наприклад, навчальні заняття з навчальних дисциплін «Конструкція двигунів», «Конструкція 
автотранспортних засобів», «Рухомий склад автомобільного транспорту» для груп другого та третього курсів 
регулярно проводить провідний фахівець з організації гаражного господарства КрНУ Черниш А. А. До проведення 
лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи технічної діагностики автомобіля» на тему «Діагностування 
паливного насоса високого тиску дизеля за осцилограмою вібрації» залучався науковий співробітник відділу 
створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України» м. Київ 
Атамась А. І., на тему «Методи і засоби діагностування автомобіля» залучався директор ФОП «Морозов Євгеній 
Сергійович» Морозов Є. С. На базі ТОВ «Єристівський ГЗК» було проведено виїзне практичне заняття на тему 
«Технологічне планування виробничих зон та дільниць» з навчальної дисципліни «Виробничі системи на 
автомобільному транспорті». Заняття провів начальник ЦРГО Таран С. А.
Задіяні у проведенні аудиторних занять представники від роботодавців і професіонали-практики позитивно 
сприймають таку форму залучення. За результатами опитування, 100 % здобувачів позитивно сприймають 
залучення роботодавців і професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять 
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/Rez_ank_SPN.jpg).

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

У КрНУ створені умови професійного розвитку викладачів завдяки реалізації програм академічної мобільності 
(http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf.); аспірантурі; здобуттю другої вищої 
освіти; проходженню курсів підвищення кваліфікації та стажуванню в ЦПКПА КрНУ 
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(http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_fdpo.php) та в установах-партнерах. Викладачі підвищують кваліфікацію один 
раз на 5 років або за професійною необхідністю згідно з планом підвищення кваліфікації 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/plan_grafik_pidv_kval_2020_21.pdf). На виконання затверджених планів у 
березні 2018 р. дев’ять викладачів кафедри автомобілів і тракторів пройшли підвищення кваліфікації в ЦПКПУКПС 
Національного транспортного університету. У лютому та листопаді 2020 року в ЦПКПА КрНУ підвищили 
кваліфікацію з темами «Основи інженерного аналізу засобами PTC CREO Simulate», «Сучасні тенденції розвитку 
машинобудування та транспорту» викладачі Павленко О. В., Черниш А. А., Бурлига М. Б., Черненко С. М. За 
професійною необхідністю пройшли стажування в ЦПКПУКПС НТУ викладачі кафедри Клімов Е. С., Павленко О. 
В., Єлістратов В. О., Бурлига М. Б. Моніторинг рівня професіоналізму викладачів здійснюється завдяки 
взаємовідвідуванню занять (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/vzayemovidviduvannya-zanyat), проведенню відкритих 
занять, які обговорюються на засіданні кафедри (протокол від 21.11.2020 р. № 4), опитуванню студентів «Викладач 
очима студентів» (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya) тощо.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

У КрНУ створена система заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf). Основною її формою є рейтингування, яке 
передбачає участь у науковій та науково-методичній роботі, підвищення кваліфікації, показники якості проведення 
навчальних занять, якості оцінювання успішності студентів, рівня прогресу студентів, рівня навчально-методичних 
розробок, експертних оцінок, у тому числі зовнішніх,  участі в організаційній, методичній  та профорієнтаційній 
роботі тощо. Результати рейтингування викладачів є однією з підстав конкурсного добору. За результатами 
рейтингування відбувається щорічне нагородження викладачів у номінаціях «Кращий професор», «Кращий 
доцент», «Кращий старший викладач» тощо. Переможці отримують матеріальні нагороди у вигляді премій.
За високі досягнення у праці, напруженість у роботі кращим викладачам встановлюють надбавку у розмірі до 50 % 
посадового окладу (http://www.kdu.edu.ua/Sertificate/Kol_dogovor.pdf). Увесь склад НПП, що викладає на ОП 
отримував премії.
Також застосовують нематеріальний спосіб заохочення – надання почесних грамот та подяк. Доцент Клімов Е. С. 
має подяку МОН України, нагороджений грамотою Інституту модернізації змісту освіти. Грамотами КрНУ 
нагороджено проф. Шапка В. Ф., доц. Павленка О. В., Харькова О. А., Черненка С. М.

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?

Фінансові ресурси достатні для досягнення цілей ОП і програмних результатів навчання, оскільки їх планування 
здійснюється перспективно, регулюється плановим відділом, бухгалтерією та затверджується ректором КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/ek_fin_inf.php). Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, гуртожитки тощо) 
відповідають ліцензійним умовам і вимогам протипожежних норм та правил, а також вимогам Закону України 
«Про охорону праці». Здобувачам і викладачам надається безоплатний доступ до користування сучасними 
технічними засобами навчання (мультимедійне обладнання), спеціалізованими програмними продуктами та 
спеціалізованими лабораторіями, зокрема у складі випускової кафедри – «Конструкції автомобілів», «Випробувань 
двигунів внутрішнього згоряння», «Технічної експлуатації автомобілів», «Технічної діагностики» та ін. (табл. 1). Для 
оновлення лабораторного обладнання регулярно виділяються кошти. Інформаційні потреби задовольняються 
вільним доступом до фондів та електронних каталогів бібліотеки КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/LIB1/home.php), а 
також до мережі Інтернет. Для студентів та викладачів забезпечується безоплатний доступ до електронних журналів, 
баз даних Scopus, Web of Science, Google Scholar. Усі освітні компоненти забезпечені навчально-методичною 
літературою. Навчально-методичне забезпечення регулярно оновлюється, підлягає обговоренню та розміщується на 
сторінці кафедри (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/disciplini-kafedri).

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?

Освітнє середовище КрНУ дозволяє задовольнити інтереси та потреби здобувачів вищої освіти завдяки наявним 
матеріальним та інформаційним ресурсам і сприйняттю студентів як рівноправних партнерів у формуванні їх 
освітньої траєкторії (http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php). Потребами та інтересами студентів за ОП 
постійно опікуються деканат ІМіТ (http://www.imit.in.ua/), кафедра автомобілів і тракторів (http://at.kdu.edu.ua/uk), 
органи студентського самоврядування та самі здобувачі. Матеріальними ресурсами КрНУ є 7 навчальних корпусів, 
бібліотека, їдальні та буфети, 3 гуртожитки (забезпеченість гуртожитками − 100 %.), спортивні споруди тощо 
(http://www.kdu.edu.ua/new/sport.php). Діє Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ), 
яке є частиною системи громадського самоврядування університету (http://www.kdu.edu.ua/new/student_nauk.php). 
Значна увага приділяється студентській творчості та дозвіллю, різноманітному культурному та спортивному життю 
студентів (http://vvkmr.kdu.edu.ua). Доповнюють освітнє середовище інтернет-сайт університету 
(http://www.kdu.edu.ua), ІМіТ, кафедри автомобілів і тракторів, віртуальний освітній простір КрНУ (http://krnu.org), 
які дозволяють отримати доступ до новин, розкладу занять, усіх навчально-методичних матеріалів, компонентів ОП 
тощо. Для виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів КрНУ проводить консультації зі студентським 
самоврядуванням, періодичні опитування, системні зустрічі зі здобувачами освіти 
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(http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/Rez_ank_SPN.jpg).

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я регламентується Статутом КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf), Колективним договором 
(http://www.kdu.edu.ua/Sertificate/Kol_dogovor.pdf), Стратегічною програмою розвитку КрНУ до 2025 р. 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/SPR_KrNU_2025.pdf). У КрНУ дотримуються норм охорони праці та техніки 
безпеки, регулярно проводять інструктажі викладачів і здобувачів (http://www.kdu.edu.ua/new/vop_help.php), 
заходи, що стосуються здорового способу життя та надання першої домедичної допомоги тощо. У КрНУ визначено 
єдину систему управління охороною праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки 
(http://www.kdu.edu.ua/new/vop_index.php). На кафедрі автомобілів і тракторів періодично проводяться інструктажі 
здобувачів і викладачів з питань техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. Моніторинг фізичного здоров’я 
здобувачів і НПП здійснюють 3 медпункти. КрНУ дбає про збереження психічного здоров’я здобувачів завдяки 
загальній доброзичливій атмосфері співробітництва та підтримки, регулюванню навчального навантаження з метою 
запобігання перевтомленню. У КрНУ також функціонує «Школа юного психолога», де проводять психологічні 
тренінги, допомагають у вирішенні особистісних психологічних проблем та проблем комунікації 
(http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/abiturientu/shkola-yunogo-psikhologa).

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?

Підтримку здобувачів вищої освіти за ОП здійснюють викладачі, задіяні на ОП, кафедра автомобілів і тракторів, 
деканат ІМіТ, студентське самоврядування. Підтримка базується на системі комунікаційних зв’язків, яка в умовах 
змішаного навчання перейшла від особистого спілкування до спілкування засобами телефонного зв’язку, 
електронної пошти, у групах месенджерів для передавання повідомлень, інтерактивного спілкування на сторінці 
кафедри автомобілів і тракторів та деканату ІМіТ, і яка створила сприятливі умови для передавання інформації з 
використанням можливостей Інтернету. Освітня підтримка здобувачів покладена на викладачів, які задіяні на ОП, 
кураторів академічних груп. При цьому учасники освітнього процесу широко використовують віртуальний освітній 
простір КрНУ (http://krnu.org/). Інформування здобувачів вищої освіти про організацію освітнього процесу, зміст 
освітніх компонентів ОП, форми контролю та критерії оцінювання знань, заходів громадського, спортивного та 
соціально-культурного життя здійснюється за допомогою інформаційних стендів та сайту кафедри автомобілів і 
тракторів, деканату ІМіТ, КрНУ. Консультаційна підтримка здобувачів реалізується комплексно: кураторами, 
викладачами, задіяними на ОП, та структурними підрозділами КрНУ. У КрНУ діє Юридична клініка 
(http://tidp.kdu.edu.ua/index.php/yurydychna-klinika), у якій студенти-консультанти надають безоплатну первинну 
юридичну допомогу. На сайті КрНУ організована сторінка юриста (http://www.kdu.edu.ua/new/law_page.php), на 
якій можна ознайомитися з новими надходженнями законодавства та коментарями до них. З метою допомоги у 
розв’язанні особистісних психологічних проблем і проблем комунікації працює Школа юного психолога, яка 
організовує різноманітні психологічні тренінги для здобувачів вищої освіти. Для спрощення процедури отримання 
інформації на сайті КрНУ наведено зразки форм запитів (http://www.kdu.edu.ua/new/inform.php). Для встановлення 
зв’язку з керівництвом КрНУ функціонує телефонна «гаряча лінія» (http://www.kdu.edu.ua/new/hot_line.php), 
організовано інтерактивний зв'язок за допомогою форми на сайті КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/callback_form.php). Організаційна підтримка передбачає допомогу для вирішення 
організаційних питань навчання, допомогу у взаємодії між здобувачами та адміністрацією КрНУ. Соціальна 
підтримка здобувачів передбачає забезпечення гуртожитком, отримання стипендій у встановленому 
законодавством порядку, сприяння працевлаштуванню, медичне забезпечення, організацію дозвілля тощо. Досвід 
роботи в умовах змішаного навчання довів необхідність більш плідної комунікації з окремими здобувачами вищої 
освіти щодо своєчасного успішного проходження всіх етапів освітнього процесу. Аналіз результатів опитування 
здобувачів показав, що освітньою підтримкою задоволені 82 % здобувачів, організаційною – 84 %; інформаційною – 
76 %; консультативною – 94 %; соціальною – 88 %.

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)

Стратегічна програма розвитку  КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/strategii.php) декларує створення достатніх умов 
для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами для повноцінної соціалізації та 
результативного навчання. У КрНУ існує «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення» (http://www.kdu.edu.ua/Documents/spec_potreb.pdf). Приділяється значна увага 
забезпеченню доступності приміщень для осіб з інвалідністю та для інших маломобільних груп населення, зокрема 
забезпечено безперешкодне пересування на візку по території КрНУ; доступний заїзд до приміщень, у тому числі 
наявність пандусів і відсутність порогів.  Головний корпус університету, у якому проводиться основна частина 
навчальних занять для студентів з особливими потребами, обладнаний пандусом. Місця для стоянок транспортних 
засобів біля навчальних корпусів, спортивного комплексу «Політехнік» позначені піктограмами. Інформація про 
доступ до приміщень для осіб з інвалідністю та для інших маломобільних груп населення розміщується у місті, 
доступному для візуального сприйняття. Здобувачі, які не мають можливості відвідувати КрНУ, можуть здобувати 
вищу освіту у повному обсязі використовуючи, віртуальний освітній простір КрНУ (http://krnu.org).
Здобувачі вищої освіти з особливими освітніми потребами на ОП не навчаються.
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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?

В КрНУ врегулюванням конфліктних ситуацій, у тому числі ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією, займається Комісія з етики. Вона діє на підставі законодавства України, Статуту 
КрНУ, Правил внутрішнього розпорядку, Кодексу академічної етики КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), Положення про студентське самоврядування 
КрНУ, Антикорупційної програми КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/anti_Kor_prog_2018_2019.pdf). У КрНУ 
прийнята Пам’ятка «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/pamyatka_konflikt_krnu.pdf), яка діє згідно з «Методичними рекомендаціями 
щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», затвердженими Рішенням НАЗК від 29.09.2017 року № 
839. Усю необхідну інформацію можна отримати на сайті КрНУ за посиланням 
http://www.kdu.edu.ua/new/antikor_diyaln.php, або у відповідальної особи.
Для звернення з метою врегулювання конфлікту інтересів усі учасники освітнього процесу можуть використовувати 
телефонну «гарячу лінію» (http://www.kdu.edu.ua/new/hot_line.php), скриньки довіри, прийом адміністрацією 
КрНУ з особистих питань.
Доступність до політики та процедур урегулювання конфліктних ситуацій забезпечується в КрНУ проведенням 
спеціалізованих семінарів (http://www.kdu.edu.ua/new/antikor_diyaln.php). Також усім учасникам освітнього 
процессу пропонується пройти онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/online_kurs_conflict.pdf), який сприяє підвищенню рівня доброчесності, 
запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів, а також інших обмежень і зобов’язань, передбачених Законом 
України «Про запобігання корупції». У КрНУ регулярно проводяться внутрішні просвітницькі та інформаційні 
заходи з підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітнього процесу щодо попередження сексуальних домагань.
КрНУ дотримується політики толерантності до здобувачів вищої освіти та викладачів. Усі конфліктні ситуації 
регулює юридичний відділ КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/ur_viddil.php). Конфліктних ситуацій, у тому числі 
пов’язаних із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією, на ОП не виникало.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП в КрНУ регулюються Положенням про 
порядок розроблення, затвердження, моніторинг і перегляд освітніх програм у КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/polozhennya_rozrob_zatv_monitor_op.pdf). Це положення повністю узгоджено з 
такими внутрішніми документами, які знаходяться у відкритому доступі на сайті: «Статут КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf), «Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf), «Кодекс якості КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf), «Положення про організацію освітнього процесу» 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.zip).

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

Перегляд і зміни освітньої програми в КрНУ передбачає зміни у програмних результатах навчання, 
компетентностей, змісті освітніх компонент та умов реалізації ОП. Розвиток та удосконалення ОП є безперервним 
процесом, який відбувається під головуванням гаранта ОП за участі співробітників кафедри автомобілів і тракторів, 
здобувачів вищої освіти, випускників кафедри, роботодавців та інших стейкголдерів. Необхідність перегляду ОП 
зумовлена насамперед зауваженнями та пропозиціями стейкголдерів регіону, з якими підтримується постійний 
зв’язок, а також результатами внутрішнього оцінювання якості освіти за ОП: оцінювання результатів навчання; 
визначення рівня досягнення цілей, заявлених за ОП; аналізу ефективності викладання, відповідності 
організаційного, матеріального забезпечення цілям ОП і програмним результатам навчання; аналізу професійного 
розвитку НПП. Іншим аспектом є аналіз відповідності досягнутих за ОП результатів навчання рівню розвитку 
технологій у професійній сфері; моніторинг кар’єрного зростання випускників ОП.
Перегляд ОП відбувається після обговорення результатів анкетування здобувачів і випускників. Анкетування 
студентів відбувається протягом року. Результати усіх видів анкетувань і пропозиції роботодавців обговорюють на 
засіданнях кафедри. Результатом обговорення є формулювання рекомендацій щодо змін, які потрібно внести в ОП 
(протоколи: від 16.02.2019 р. № 8, від 21.11.2020 р. №4).
Наразі відбувається перегляд ОП унаслідок затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 274 – 
«Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня. У новій редакції ОП змінено матрицю відповідності 
програмних компетентностей компонентам освітньої програми у зв’язку зі збільшенням кількості загальних 
компетентностей, зменшенням кількості програмних результатів навчання та зміною їх змісту. Обсяг практики 
збільшено з 9 до 12 кредитів і передбачено проводити атестацію у вигляді публічного захисту кваліфікаційної 
роботи.
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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

Упродовж навчального року в КрНУ здобувачі, які навчаються за ОП, беруть участь в анкетуванні щодо рівня якості 
та задоволеності навчання (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya). Свої пропозиції здобувачі можуть 
подавати за допомогою інструментів інтерактивного спілкування (e-mail кафедри, сторінка кафедри у Facebook, 
Telegram-канал кафедри). Представники здобувачів вищої освіти беруть участь у засіданнях кафедри, під час яких 
обговорюють пропозиції щодо вдосконалення ОП та покращення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 
Подані здобувачами та іншими стейкголдерами пропозиції є підставою для щорічного перегляду ОП. До складу 
робочої групи з перегляду та удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти входить обов’язково 
студент 4-го курсу.
Так, за результатами анкетувань і пропозицій студентів (http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PrSt_2019.pdf, 
http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PrSt_2017.pdf) у ОП 2019 року було внесено зміни до переліку компонентів ОП. Так, 
замість навчальних дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і «Українознавство» 
викладається одна дисципліна «Українознавство», дисципліну «Іноземна мова» перенесено на 4-й курс, скасовано 
викладання навчальної дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин». Замість навчальної дисциплін 
«Фірмове обслуговування транспортних засобів» і «Організація робіт на СТО» викладається одна – «Організація 
робіт на СТО» з одночасним збільшенням кількості кредитів.

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

Представники студентського самоврядування беруть участь у процедурах вирішення питань удосконалення 
освітнього процесу та внутрішнього забезпечення якості освіти на засіданнях методичної ради ІМіТ, учених рад 
ІМіТ та КрНУ (http://www.imit.in.ua/p/blog-page_6.html, (http://www.imit.in.ua/p/blog-page_3853.html) 
http://www.kdu.edu.ua/Documents/vchena_rada_sklad_2020.pdf). Студентське самоврядування ініціює проведення 
анонімного онлайн-анкетування здобувачів (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya), результати якого 
обговорюються на засіданнях студради ІМіТ, після чого представники самоврядування звертаються з пропозиціями 
до гаранта програми, адміністрації КрНУ. Пропозиції обговорюють на засіданні кафедри автомобілів і тракторів та 
реалізують в оновленій ОП.
Одним з важливих питань, яке хвилює здобувачів, є використання для вивчення профільних дисциплін більш 
сучасного обладнання. Кафедра постійно працює над оновленням лабораторного обладнання (критерій 7), а також 
залучає до проведення практичних робіт фахівців-практиків від роботодавців.
У процесі впровадження процедур внутрішнього забезпечення якості ОП виявлено досить низьку активність та 
ініціативність здобувачів щодо участі у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. Вирішення цих викликів 
гарантом і кафедрою вбачаються у покращенні поінформованості здобувачів щодо особливостей функціонування 
системи внутрішнього забезпечення якості ОП.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

КрНУ та кафедра автомобілів і тракторів на підставі наявних договорів про співпрацю активно співпрацює з 
роботодавцями у питаннях періодичного перегляду ОП та забезпечення її якості. Основними з них є представники 
підприємств крупного бізнесу – ТОВ «Єристівський ГЗК», ТОВ «АТП-15307», ПП «ЄВРОТРАНС-СЕРВІС». 
Ураховуються також пропозиції представників підприємств малого бізнесу – ФОП «Морозов Євгеній Сергійович» і 
ТОВ «ТМ «ГОРА». Традиційно роботодавці формують свої пропозиції завдяки зустрічам зі здобувачами під час 
роботи екзаменаційної комісії, проведенню практик, аудиторних занять. Ці пропозиції обговорюються під час 
засідань кафедри щодо підсумків роботи екзаменаційних комісій, перегляду та вдосконалення ОП 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/obgovorennya-proektu-osvitno-profesiynoyi-programy-0). В умовах дистанційного та 
змішаного навчання для подання та обговорення пропозицій використовують інтерактивне опитування в 
використанням сайту кафедри автомобілів і тракторів, електронної пошти, сторінки у Facebook та офіційного 
Telegram-каналу.
За пропозицією роботодавців в ОП 2019 року посилено підготовку здобувачів унаслідок збільшення кількості 
кредитів з таких навчальних дисциплін «Інформаційні технології на автомобільному транспорті» – з 4 кредитів до 7, 
«Організація робіт на СТО» – з 3 до 5, «Технології виробництва та ремонту автомобілів» – з 3 до 5; а також, з 
урахуванням побажань здобувачів вивчення іноземної мови було перенесено на четвертий курс.

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

Збирання інформації щодо кар’єрного шляху та працевлаштування випускників ОП здійснюють відділ сприяння 
працевлаштуванню та практичної підготовки (http://www.kdu.edu.ua/new/pracevlasht.php) і кафедра автомобілів і 
тракторів. Наразі ОП не має випускників, але ОП є правонаступницею спеціальності «Автомобілі та автомобільне 
господарство», за якою підготовку фахівців здійснюють з 1995 року. На кафедрі призначено відповідальну особу за 
збирання інформації про працевлаштування (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/pracevlashtuvannya-v-ukrayini) та 
кар’єрне зростання випускників. Інформація про найбільш успішних випускників спеціальності постійно 
оновлюється на інформаційному стенді та сайті кафедри (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/vipuskniki-kafedri-yaki-
otrimali-diplomi-specialista-abo-magistra-z-vidznakoyu, http://at.kdu.edu.ua/uk/content/karyerne-zrostannya-nashyh-
vypusknykiv). Типовими траєкторіями працевлаштування випускників ОП може бути подальше навчання в 
магістратурі за ОП «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт» у 
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КрНУ або працевлаштування на підприємствах регіону. Кафедра співпрацює з випускниками минулих років, які 
мають достатній практичний досвід. За результатами зворотного зв’язку з випускниками бакалаврату збільшено 
кількість годин на практичну підготовку з навчальних дисциплін «Автомобільні перевезення», «Інформаційні 
технології на АТ», введено навчальну дисципліну «Правове регулювання суспільних відносин в Україні» 
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/A.pdf).

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?

Одним з недоліків реалізації даної ОП до жовтня 2020 року була відсутність стандарту вищої освіти за першим 
(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями. Тому зміст ОП визначався проєктом стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» для першого (бакалаврського) рівня та відповідними 
дескрипторами НРК. Для розв’язання цієї проблеми було організовано вивчення досвіду аналогічних програм 
вітчизняних та іноземних ЗВО, стажування викладачів профільних дисциплін у провідних ЗВО України та за 
кордоном, вивчення пропозицій та зауважень стейкголдерів. За результатами моніторингу під час провадження ОП 
було усунено такі недоліки:
– опитування здобувачів, випускників, роботодавців і викладачів у паперовій формі замінено на онлайн-форми, 
розміщені на сторінці кафедри (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya), запроваджено кафедральне та 
загальноуніверситетське опитування;
– змінено систему забезпечення вибірковості освітніх компонентів ОП;
– розроблено та впроваджено інтегрований навчальний план Інституту механіки і транспорту;
– розподіл годин у межах одного освітнього компонента збільшено в бік частини годин для практичних та 
лабораторних занять.
Процес роботи над покращенням ОП триває.

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?

Акредитація ОП «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня є первинною. Проєктна група ОП та 
кафедра автомобілів і тракторів постійно вивчає результати акредитацій ОП за спеціальністю 274 – «Автомобільний 
транспорт» в інших ЗВО та за спорідненими в межах галузі знань спеціальностями і враховує зауваження та 
пропозиції для перегляду власної ОП. Так, у наявній ОП враховані такі аспекти:
1. Уведено студентів до складу методичної ради Навчально-наукового інституту механіки і транспорту 
(http://www.imit.in.ua/p/blog-page_6.html); інформацію щодо перегляду ОП оприлюднено на сайті кафедри 
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/gromadske-obgovorennya-osvitno-profesiynoyi-programy-avtomobilnyy-transport-
bakalavr) (акредитація ОП «Транспортні технології» та ОП «Цивільна безпека» КрНУ).
2. Більш активно залучено до викладацької діяльності фахівців з технічного обслуговування та акцентовано увагу на 
новітніх підходах і методах діагностування сучасних мехатронних систем автомобіля (акредитація ОП 
«Автомобільний транспорт» Хмельницький національний університет) (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/spivpracya-
z-providnymy-fahivcyamy-pidpryyemstv).
3. З метою більш активного залучення учасників освітнього процесу до розробки та вдосконалення ОП до складу 
робочої групи з розробки ОП включено представника здобувачів вищої освіти (акредитація ОП «Автомобільний 
транспорт» Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка).
4. Проводиться робота щодо покращення технічного оснащення лабораторій з фахових дисциплін новим 
обладнанням. Придбано тестер для інжекторів універсальний TOPTUL DN-G1013, стенд для перевірки свічок 
запалювання «Автостар», тестер акумуляторних батарей «ArtiBattery 101», «TOPDON», стробоскоп з інтенсивним 
променем «TRISCO TA-2200» тощо. Розроблено та реалізується план заходів з популяризації академічної 
доброчесності (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/seminar-akademichna-dobrochesnist) (акредитація ОП 
«Автомобільний транспорт» Дніпровський національний університет залізничного транспорту).

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

З урахуванням вимог нормативних документів КрНУ щодо якості освіти 
(http://www.kdu.edu.ua/new/quality_educ_doc.php) НПП змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП. НПП разом з роботодавцями та здобувачами беруть участь у обговоренні, розробці та 
затвердженні ОП; розробляють критерії оцінювання та обговорюють їх результати на засіданнях кафедри; 
підвищують кваліфікацію та укладають угоди про співпрацю з роботодавцями; розвивають матеріально-технічну 
базу та навчально-методичне забезпечення, забезпечують доступ до інформаційних ресурсів і публічної інформації 
про ОП; сприяють поінформованості учасників освітнього процесу про принципи академічної доброчесності та 
сприяють їх дотриманню. Результати проведення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП обговорюються 
на засіданнях кафедри автомобілів і тракторів, заслуховують на вченій раді ІМіТ та КрНУ. У рішеннях ученої ради 
щодо цього питання відмічається внесок НПП і студентів. У КрНУ на постійній основі запроваджено анкетування 
академічної спільноти щодо актуальних проблем забезпечення якості ОП (http://quest.kdu.edu.ua/index.php, 
http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya). Результати опитувань обговорюють на засіданнях кафедри (протокол 
від 30.12.2019 р. № 5), ученої ради ІМіТ (протокол 23.12.2020 р. № 3), де приймаються відповідні рішення щодо 
покращення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП.
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Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідальність щодо здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти ОП між 
структурними підрозділами КрНУ розподіляється так. Підвищення якості освітньої діяльності та методичного 
забезпечення навчальних дисциплін покладено на випускові кафедри, навчально-методичний відділ КрНУ, 
методичні ради інститутів/факультетів і КрНУ; підвищення кваліфікації НПП і забезпечення їх умотивованості до 
розвитку якості викладання, підвищення фахової майстерності – на випускові кафедри, центр підвищення 
кваліфікації та професійної адаптації, учені ради інститутів/факультетів, науково-методичну раду КрНУ, відділ 
кадрів, юридичний відділ; удосконалення методів викладання, підвищення об’єктивності оцінювання, процесів 
викладання і навчання – на випускові кафедри, методичні ради інститутів/факультетів, бібліотеку; планування 
прийому на навчання – на випускові кафедри, планово-фінансовий відділ, приймальну комісію; установлення 
зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу – на випускові кафедри, інститути/факультети, студентську 
раду; самооцінювання ефективності діяльності щодо забезпечення якості освіти – на випускові кафедри, 
інститути/факультети, методичні ради інститутів/факультетів, науково-методичний центр з нормативно-правового 
забезпечення навчального процесу; заходи, спрямовані на розширення присутності КрНУ в міжнародних і 
національних програмах – на випускові кафедри, інститути/факультети, центр міжнародної діяльності.

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 всіх учасників освітнього процесу чітко і зрозуміло визначено в таких документах КрНУ: Статут 
КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf), Правила внутрішнього розпорядку 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/pravila_rozpor.doc), Колективний договір 
(http://www.kdu.edu.ua/Sertificate/Kol_dogovor.pdf),  Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках 
КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/pravila_gurtog.docx), Положення про організацію освітнього процесу 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar); Договір про навчання у КрНУ 
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/DPNUZVO.pdf), Положення про проведення поточного та семестрового контролю 
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar); Пам’ятка «Запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів у КрНУ» (http://www.kdu.edu.ua/Documents/pamyatka_konflikt_krnu.pdf), Кодекс якості освіти КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/quality_educ_doc.php), Положення про Товариство студентів, аспірантів і молодих 
учених (http://www.kdu.edu.ua/new/student_nauk.php). Вони знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті 
КрНУ та кафедри автомобілів і тракторів. Інформування здобувачів вищої освіти перших курсів щодо їх прав та 
обов’язків відбувається під час зустрічей з представниками деканатів інститутів/факультетів, кураторами 
академічних груп у перші тижні навчання. Ознайомлення з договором про навчання та його підписання здобувач 
здійснює під час вступної кампанії з виконанням вимог для зарахування.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://at.kdu.edu.ua/uk/content/gromadske-obgovorennya-osvitno-profesiynoyi-programy-avtomobilnyy-transport-
bakalavr

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

http://at.kdu.edu.ua/uk/content/274-avtomobilnyy-transport-bakalavr

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
– спрямованість підготовки фахівців на потреби підприємств автомобільного транспорту регіону, затребуваність 
випускників на ринку праці регіону;
– попит на отримання освіти за ОП серед випускників технікумів і коледжів регіону, які здійснюють підготовку за 
аналогічними спеціальностями;
– тісна співпраця з роботодавцями щодо організації освітнього процесу та їх зацікавленість у якості підготовки 
фахівців за ОП;
– наявна матеріально-технічна база, яка дозволяє досягти програмних результатів навчання за всіма освітніми 
компонентами та проводити наукові дослідження;
– наявна практика залучення фахівців-практиків і роботодавців до проведення аудиторних занять, екскурсій на 
підприємствах, профорієнтаційних заходів тощо;
– активна участь роботодавців, випускників минулих років і здобувачів у розробці, оновленні ОП;
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– достатньо високий професіоналізм викладачів, відповідність кваліфікації викладачів спеціальності та навчальним 
дисциплінам, системне підвищення кваліфікації, наявність публікацій у виданнях, що індексуються у 
наукометричних базах даних Scopus і Web of Science, упровадження результатів власних наукових досліджень у 
навчальний процес;
– залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень, за результатами яких вони отримують призові місця в 
конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, беруть участь у науково-технічних конференціях;
– наявність власної системи оцінювання якості навчання та тестування знань студентів.
Слабкі сторони ОП:
– недостатня академічна мобільність викладачів і здобувачів вищої освіти;
– недостатній рівень володіння здобувачами іноземною мовою;
– відсутність на ОП практики зарахування результатів, отриманих за неформальної освіти.

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

Перспективи розвитку ОП впродовж найближчих 3 років убачаються такими:
– затвердження нової редакції ОП, скоригованої на підставі затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 
274 – «Автомобільний транспорт»;
– подальше розвинення використання власної системи оцінювання якості навчання та тестування знань студентів;
– розширення системи онлайн-анкетування та опитування здобувачів, випускників та інших учасників освітнього 
процесу щодо якості надання освітніх послуг і задоволеності освітньою програмою;
– розширення участі викладачів і здобувачів у програмах академічної мобільності, у тому числі міжнародної, 
укладення договорів про співпрацю з іноземними ЗВО, які здійснюють підготовку здобувачів за аналогічними 
програмами;
– продовжити роботу із упровадження в освітньому процесі спеціалізованого програмного забезпечення;
– сприяти отриманню неформальної освіти за фахом.

 

 
          
  

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: Загірняк Михайло Васильович

Дата: 29.01.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна  графіка

навчальна 
дисципліна

Силабус_Нарисна_
геометр.pdf

5RSiJGKvcSn/rsSegB
YvnUQMHvl1+veAgw

NRWv8VkPI=

Кабінет інженерної та 
комп’ютерної графіки, ауд. № 
1513 (54 м2). Плакати, таблиці, 
стенди

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

навчальна 
дисципліна

Силабус_Електро
техніка.pdf

QgSw536H9pUai76K
J6TZH9B3q1qAoUzN

5Vxv8kKj4t4=

Лабораторія електротехніки, 
ауд. № 1102 (44,4 м2)Дослідницькі 
стенди:
– дослідження електричних кіл 
постійного та змінного струму;
– дослідження трифазних та 
однофазних електричних кіл;
– дослідження нелінійних 
електричних кіл;
Лабораторія електротехніки 
1113 (82,1 м2) Мультимедійний 
екран (1 шт.), проектор (1 шт.), 
комп’ютеризоване робоче місце 
викладача. Дослідницькі стенди:
– дослідження однофазного 
трансформатора;
– дослідження асинхронного 
двигуна з короткозамкнутим 
ротором;
– дослідження генератора 
постійного струму.

Теоретичні основи 
теплотехніки

навчальна 
дисципліна

Силабус_TOT.pdf ZqV7ujfo+rPAVUveg
btyBXxn7H+efXAWf

CHCP0fi8oo=

Лабораторія теплотехніки та 
паливно-мастильних матеріалів, 
ауд. № 4105 (25 м2).
Лабораторні стенди:
1. Стенд для визначення 
теплового стану робочого тіла, 
та коефіцієнта тепловіддачі 
горизонтального циліндра при 
вільній конвекції (потенціометр 
переносний Р-4833, 
автоматичний потенціометр 
КСП-4, термопари хромель-
копелеві);
2. Стенд для визначення 
витрати повітря та ізобарної 
теплоємності повітря 
(проточний калориметр, 
ватметр, лічильник газовий 
типу ГКФ, пилосос побутовий 
«Ракета», тягонапоромір 
спиртовий);
3. Стенд для визначення 
коефіцієнта теплопровідності 
твердих матеріалів методом 
циліндра;
4. Стенд для дослідження 
процесів у вологому повітрі, 
гігрометр, психрометр 
аспіраціний;
5. Стенд для дослідження 
стиснення повітря у поршневому 
компресорі;
6. Стенд для дослідження 
теплообмінних апаратів;
7. Стенд «Холодильна 
установка».
Набір термометрів ртутних 
скляних.
Комп’ютер персональний Intel ® 
1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ – 1 шт, Монітор 
ADI PU-448 14



Теоретична механіка навчальна 
дисципліна

Силабус_Теормех_
274.pdf

c6MV6uzEEx/vxHGJ
vJLBJIyoXtwMv+Mc

yMSRHhMdsAQ=

Лабораторія опору матеріалів, 
ауд. №2103 (251,9 м2). Наочні 
навчальні плакати, спеціальне 
обладнання: Прилад СМ-25-6 – 1 
шт.; Прилад для вправлення – 1 
шт.; Прилад СМ-31 – 1 шт.; 
Установка лабораторна СМ-34 – 
1 шт.; Копер маяковий – 1 шт.; 
Прилад СМ-75 – 1 шт.; 
Вимірювач деформації СМ-18 – 1 
шт

Фізика навчальна 
дисципліна

Силабус_Физика.pd
f

p9zv47oWljf2A0Z68
3FSyNXXK9TbbfYsa

PuJbQhewg8=

Кабінет фізики, ауд. № 1316 (63 
м2). Випрямляч ВС-4-12 2 шт.; 
Реостат 5000 Ом  2 шт.; Нуль-
гальванометр  2 шт.; 
Осцилограф електронний ‒ 2 
шт.; Випрямляч ВУП-2 4 шт.; 
Вольтметр Э59    3 шт.; 
Генератор ГЗ-53 4 шт.; Тангенс-
бусоль  2 шт.; Міліамперметр 
Э59  2 шт.; Реостат 200-300 Ом  
2 шт.

Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

навчальна 
дисципліна

Силабус_ПРСВ.pdf xBFYG7wulZAFRrnV
GWH4JaH6WYQFQ
c735PkZh09rKZ8=

Кабінет суспільно-політичних 
наук, ауд. № 1514 (60 м2 ). 
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1776W (V11H476040). 
Проекційний екран BRATECK 
PEBX128. Мультимедійний 
монітор Dell UltraSharp | 
UZ2715H. Плакати, таблиці, 
стенди

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та основи 
машинобудування

навчальна 
дисципліна

Силабус_ТКМ та 
ОМ 2020.pdf

vILQZEsPojZ25erH7
NMjumizrVW1bGxC

5Ox85Awrlb8=

Лабораторія 
матеріалознавства, ауд. № 3202 
(67,2м2). Наочні навчальні 
плакати, спеціальне обладнання, 
Прилад комбінований – 1 шт.; 
Верстат слюсарний – 1 шт.; 
Мікроскоп МИМ – 1 шт.; 
Мікроскоп учбовий – 5 шт.; Ел. 
точило ЕТ-62 – 1 шт.; Твердомір 
ТК-2 – 1 шт.; Верстат 
шліфувальний – 1 шт.; Твердомір 
ТШП-2 – 1 шт.; Твердомір ТКП-1 
– 1 шт.; Прилад Роквел – 1 шт.; 
Кіноекран – 1 шт.

Практика виробнича практика Практика_виробни
ча.pdf

R++3m6OJDi7RbjH
w0TQXyISua7oOWY
hITwdim0TbEE8=

-

Технологічна 
практика

практика Практика_технол
огічна.pdf

suv+3n7Tspv7od72O
RfKRJ0z60h0YOwE

3BPiXMsdGHw=

-

Навчальна практика практика Programa 
navchalnoj praktyky 

(1-j kurs).pdf

F5d1tTXDNngBtn1jK
iJ27+ywA+daOkViox

e4UqQp59w=

-

Автомобільні 
перевезення

навчальна 
дисципліна

Силабус_Авт_пере
везення.pdf

HuJeYmrWvIpN73l2
7mC3vBZY4nvvrBFb

Men9SgG7HHg=

Мультимедійний кабінет ауд. 
4211(71 м2);
Мультимедійний комплекс:
проектор EPSON EB-S62 
(LSVF952151L) – 1 шт.; 
проекційний екран WALFIX SNM–
10 – 1 шт.; Intel Pentium 1,7 ГГц, 2 
ГБ ОЗУ – 1 шт.
Комп’ютерний клас ауд. №4205 
(53,8 м2)
Комп’ютер персональний Intel ® 
1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ – 7 шт, Монітор 
ADI PU-448 14″ – 7 шт

Конструкція двигунів навчальна 
дисципліна

Силабус_Констр_д
вигунів.pdf

20Zy9Z7+/17DtBJf8
WqtXQCm9KyoSWsJ

wKt+xbUrvpI=

Лабораторія конструкції 
автомобілів, ауд. № 4202 (79,8 
м2);
Лабораторія виробництва та 
ремонту  автомобіля ауд. № 
4107 (123,7 м2);



1. Мультимедійний монітор 
SAMSUNG PE51 H4500 AKXUA
2. ПК Intel Pentium 1.7 ГГц 2Гб 
ОЗУ –1шт.
Монітор PНILIPS 17″- 1 шт.
3. Лабораторні стенди:
Стенди ДВЗ: BMW Х5, САТ 3508, 
Nissan, Lancia, Volkswagen, ЯМЗ 
238, Москвич, ВАЗ 21011;
Стенди КШМ, ГРМ;
Стенд «ГБО 2-го та 4-го 
поколінь»;
Вузли, агрегати, деталі систем 
та механізмів двигунів 
автомобілів;
Комплект макетів для пояснення 
принципу роботи вузлів та 
систем автомобіля;
Плакати систем, вузлів та 
агрегатів автомобілів.

Технологія 
виробництва та 
ремонту автомобілів

навчальна 
дисципліна

Силабус_TVRA.pdf 36lUCGP+CW8T/Kr1
xouGQ7HicCV+ZkO

B/eO/71SZ5r0=

Лабораторія випробування та 
надійність автомобілів, ауд. № 
4101А (38,3 м2);
Лабораторія виробництва та 
ремонту  автомобіля ауд. № 
4107 (123,7 м2);
Станок координатно-
розточувальний – 1 шт.; Станок 
фрезерний  – 1 шт.; 
Лабораторні стенди:
Тензометричний підсилювач 
Топаз-3-01 – 1 шт.; 
Навантажуючий пристрій УТС1-
ВТ12-Т12 – 1 шт.;
Стенд для випробування та 
регулювання форсунок – 1 шт.;
Стенд для дослідження 
гальмівних механізмів – 1 шт.;
Обкатний стенд роздавальних 
коробок – 1 шт.;
Компресометр AmPro Т70505 – 1 
шт.;
Домкрат гідравлічний 2т KING 
TONY 9TY137-02A-B – 1 шт.;
Навантажувальна виделка НВ-01 
– 1 шт.;
Автомобільний компресор Ураган 
КА-У12040 – 1 шт.;
Зарядний пристрій Молния-1 – 1 
шт.;
Вулканізатор TORIN – 1 шт.;
Товщиномір A-10-Fe – 1 шт.;
Набір первинних 
перетворювачів;
Вимірювач тиску в шинах 
Intertool AT-1003 – 1 шт.;
Глибиномір протектора шин 
механічний JTC 1733 – 1 шт.;
Глибиномір протектора шин 
цифровий DTDG – 1 шт.;
Глибиномір – 1 шт.;
Індикаторний нутромір – 1 шт.;
Ключ динамометричний – 3 шт.;
Компрессометр бензиновий KS-
0419 – 1 шт.;
Набір мікрометрів – 3 шт.;
Мікрометр різьбовий – 1 шт.;
Штангенциркуль – 1 шт.;
Вимірювач зазорів Toptul 
JDBU0210 – 1 шт.;
Штатив магнітний ШМ-ІІ – 1 
шт.;
Штатив з індикатором – 1 шт.;
Індикатор часового типу ИЧ – 6 
шт.;
Скоба-калібр – 1 шт.;
Повірочна плита – 1 шт.;
Гайковерт пневматичний EGA з 
набором головок – 1 шт.;
Набір різального механічного 



інструменту;
Краскопульт – 1 шт.;
Набір ключів рожкових;
Набір різьбонарізного 
інструменту;
Набір слюсарного інструменту;
Лупа – 1 шт.
Комп’ютер персональний Intel® 
1,87 ГГц, 2 ГБ ОЗУ – 1 шт.;
Монітор Philips 202E – 1 шт.;
Принтер Canon LBP-810 – 1 шт.;
Аудіосистема Trust SP-2420 – 1 
шт.;
Проектор Epson EMP-S5 – 1 шт.;
Проекційний екран Star 2*1.5 м – 1 
шт.

Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів

навчальна 
дисципліна

Силабус_Ел_облад
нання.pdf

4OGDtQlJita0t3Ug3
84QrAbKVYWedTzU

uNPiCTgw/Xc=

Лабораторія технічної 
експлуатації та 
електрообладнання автомобілів,  
ауд. № 4104 (94,8 м2);
1. Автомобілі: Volkswagen B5; 
ВАЗ-2121;
2. Модифікований контрольно-
вимірювальний стенд КИ-968 для 
дослідження генераторів.
3. Стенд для дослідження 
контактної системі 
запалювання на базі стенду СПЗ-
8М.
4. Стенд для дослідження 
безконтактної системі 
запалювання на базі стенду СПЗ-
8М. 
5. Стенд на базі двигуна ГАЗ-24 
для вивчення системи 
центрального впорскування 
палива CFI з блоком керування 
ЕЕС-IV.
6. Стенд для дослідження 
комплексної системи керування 
впорскуванням палива «Мікас-
11».
7. Вузли, агрегати і деталі 
електрообладнання автомобілів.
8. Плакати для вивчення систем, 
агрегатів і елементів 
електрообладнання автомобілів.

Технічна експлуатація 
автомобілів

навчальна 
дисципліна

Силабус_Тех_експл
уатація.pdf

B9nPBurkgDmju0qP
OR1/HxDmlCen52V

H21vtq0j50D8=

Лабораторія технічної 
експлуатації та 
електрообладнання ауд. № 4104 
(94,8 м2)
Лабораторія технічної 
експлуатації автомобілів ауд. № 
4109 (133,4 м2).
Лабораторні стенди:
Автомобілі: Volkswagen B5; ВАЗ-
2121; ГАЗ-66,  ГАЗ- 24, MAZDA –
323;
Стенд мотор-тестер JТ-254;
Прилад К-69М для визначення 
технічного стану двигуна;
Електромеханічний підйомник на 
2000 кг;
Шестистійковий 
електропідйомник на 21000 кг;
Кран-укосина на 1000 кг;
Кран рухомий 
вантажопідйомністю до 700 кг;
Пересувний візок 
вантажопідйомністю на 1200 кг;
Стенди для регулювання фар: 
Novator 66, Novator 83;
Стенди для балансування коліс: 
EKD-15, Eldiss -1200;
Компресометри: AmPro Т70505 – 
1 шт., FIAC COSMOS 2420 – 1 
шт.;
Домкрат гідравлічний 2 т KING 
TONY 9TY137-02A-B – 1 шт.;



Стенд для перевірки свічок 
запалювання – 1 шт.;
Люфтдетектор ручний Sirius – 1 
шт.;
Тестер для інжекторів 
універсальний TOPTUL DN-G1013 
– 1 шт.;
Тестер акумуляторних батарей 
ArtiBattery 101, TOPDON – 1 шт.;
Рефрактометр AdBlue ATC RZ-
115– 1 шт.;
Навантажувальна виделка НВ-01 
– 1 шт.;
Автомобільний компресор Ураган 
КА-У12040 – 1 шт.;
Зарядний пристрій Молния-1 – 1 
шт.;
Вулканізатор TORIN – 1 шт.;
Товщиномір A-10-Fe – 1 шт.;
Шумомір Flus MT-901A – 1 шт.;
Тестер гальмівної рідини – 1 шт.;
Тестер охолоджуючої рідини JTC 
1040  – 1 шт.;

Опір матеріалів навчальна 
дисципліна

Силабус_Сопромат
.pdf

JeNovJXvVg7C6Licz
UB+X/uydMFVYp3
MraqFB/FL6UQ=

Лабораторія опору матеріалів, 
ауд. №2103 (251,9 м2). Наочні 
навчальні плакати, спеціальне 
обладнання: Прилад СМ-25-6 
– 1 шт.; Прилад для вправлення – 
1 шт.; Прилад СМ-31 – 1 шт.; 
Установка лабораторна СМ-34 – 
1 шт.; Копер маятнитковий – 1 
шт.; Прилад СМ-75 – 1 шт.; 
Вимірювач деформації СМ-18 – 1 
шт

Автомобілі навчальна 
дисципліна

Силабус_Автомоби
ли.pdf

Ovf1PF/mk/CHk/NP
VZL0g7AtWjGrRfCP

uXn7zg2pYz0=

Комп’ютерний клас, ауд. № 4205 
(53,8 м2). 
Комп’ютер персональний Intel ® 
1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ – 7 шт, Монітор 
ADI PU-448 14″- 7 шт.
Лабораторія досліджень та 
вимірювань  ауд. № 4108 (125,2 
м2).
1. Експериментальна установка 
для
дослідження коливань керованих
коліс.
2. Шасі автомобіля КрАЗ-260.
3. Стенд для визначення 
моментів
інерції керованих коліс.
4. Вимірювальний 
тензометричний
комплекс.
5. Самоцентруючі підшипники.
6. Фальш-колесо. 

Економіка та 
організація 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Силабус_Економіка
.pdf

FhlpaaAXAJ5CCfrecf
oVyJwk1bZFmIF7Zo

hNa6dj5tE=

Лекційна аудиторія № 5405 (60 
м2).
Програмне забезпечення:
1. OC Windows XP Professional 
(корпоративна ліцензія);
2. Web-браузер Google Chrome;
3. Пакет Apache OpenOffice 4.1.7 
(GNU), 21.11.19;
4. Zoom – сервіс онлайн –
конференцій та відеозв’язку
Комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання:
1. Нетбук ASUS E202S,2015 p., 
China.
2. Лазерний принтер HP P1005, 
2018p. – 1 шт.
3. Мультимедійний проектор 
InFocus w260, 2018p. – 1 шт.;
4. Екран для мультимедійного 
проектора – 1 шт.

Взаємозамінність, 
стандартизація і 

навчальна 
дисципліна

RNP_Взаємозамін.
pdf

LjX/QSPBF2Y1FHJt
YzvYjkxB1EjVoUJIrB

Лабораторія ВСТВ, ауд. № 3205 
(69,5м2).



технічні вимірювання gfacK+UQY= Вертикальний оптиметр, 
мікроскоп інструментальний 
ММИ-2, довжиномір 
вертикальний ИЗВ, біттємір 
БП-250, зубовимірювальний 
прибор УЗП-400, 
штангенциркулі, мікрометри, 
гладкі плоскопаралельні кінцеві 
міри довжини, індикатор 
годинникового типу,  
індикаторна стійка, повірочна 
плита, прилад для перевірки 
биття поверхні деталей, 
контрольні зразки, універсальний 
кутомір, синусна лінійка, 
граничні калібри-пробки, калібри-
скоби, контрольовані зразки, 
методичні матеріали, плакати, 
довідкова література

Деталі машин навчальна 
дисципліна

RNP_Деталі_маши
н.pdf

lwxosLdoY/gotMWG
BszM51dJGLLuAn4B

ovAx2Pa10h4=

Лабораторія деталей машин, 
ауд. № 2310 (67 м2).
Ланцюговий варіатор; стенд 
дослідження тертя у 
підшипниках ковзання ДМ-29; 
стенд дослідження ККД 
підшипників кочення; комплект 
навчально-лабораторного 
обладнання у вигляді 8 
циліндричних, 2 конічних, 2 
конічно-циліндричних і 4 
черв’ячних редукторів з 
пристроями для вимірювання 
параметрів редукторів; макети 
муфт; стенди зварних з'єднань, 
підшипників кочення, кріпильних 
деталей;  прилад для визначення 
ККД зубчастих передач ДП-3М; 
прилад для визначення ККД 
черв’ячної передачі ДП-1М; 
комп’ютерне обладнання для 
проектування та розрахунку 
параметрів циліндричних, 
конічно-циліндричних та 
черв’ячних редукторів;   
комплект плакатів; методичні 
матеріали; довідкова 
література

Гідравліка, гідро-та 
пневмоприводи

навчальна 
дисципліна

Силабус_Гідравліка
.pdf

UccY9SrzkMcAOtkh9
rIhBe8MrtTz+gbC4s

b7+VnPTSo=

Лабораторія гідравліки, гідро-та 
пневмоприводів, ауд. № 1106 (85 
м2).
Установка для вивчення режимів 
роботи насосів, установка для 
вивчення місцевих опорів частин 
трубопроводу, установка для 
вивчення роботи насоса, 
установка для вивчення вібрації, 
установка для вивчення закону 
Рейнольдса, установка для 
вивчення закону Бернуллі, 
трубка Вентурі, віскозиметр 
капілярний типу ВПЖ-1 для 
визначення коефіцієнтів 
кінематичної та динамічної 
в’язкості, установка для 
тарування пружинного 
манометра, вузли, агрегати, 
деталі, плакати систем вузлів, 
барометри, п’єзометри, U-
подібний, диференціальний, 
пружинний, манометри, чашкові 
анемометри, мікроманометри, 
манометри, вакуумметри, 
ротаметри, пристрої для 
вимірювання витрат рідини та 
місцевих потоків, установка для 
дослідження руху рідини.

Безпека 
життєдіяльності, 

навчальна 
дисципліна

Силабус_БЖД.pdf gjnfwS7R3vnNQ3Akz
3QofUcEmOnLWID

Комп’ютеризована лабораторія 
з безпеки життєдіяльності, ауд. 



цивільний захист HNVuVBmXf0xs= № 7507 (31,5 м2).
ПК Intel (R) Celeron (R) E3400 2,6 
ГГц, 2 Гб ОЗУ; Роутер TPLink; 
Настінні стенди з безпеки 
життєдіяльності: Перша 
долікарська допомога; Безпека 
під час використання ПЕОМ; 
Загальні засоби безпеки

Теорія механізмів і 
машин

навчальна 
дисципліна

Силабус_ТММ.pdf UeqoBJ+R2orKw0H
GClamJyMkdwThyV

LF0qJlZ7ioLYQ=

Лабораторія ТММ, ауд. № 2308 
(66,5м2).
Важільні, кулачкові, зубчасті, 
ступінчасті зубчасті, 
планетарні зубчасті механізми, 
прилад ТММ-42, верстат для 
динамічного  балансування ТММ-
1К, коробки передач, вузли, 
агрегати,  методичні матеріали, 
плакати, довідкова література

Автомобільні двигуни навчальна 
дисципліна

Силабус_Автом_дв
игуни.pdf

YCuY3KoFmVN51DO
xwB3vCXdvIiH795In

oIqz+eYYlFc=

Лабораторія випробувань 
двигунів внутрішнього згоряння, 
ауд. № 4106 (70,7 м2).
1.Моторний стенд з дизелями 
ЯМЗ- 238 М2.
2. Моторний стенд з бензиновим 
двигуном МЕМЗ-968.
3. Моторний стенд з 
одноциліндровим дизелем TD 170 
F.
4. Стенд КИ-22205 для 
випробувань.

Комп’ютерна техніка 
та програмування 

навчальна 
дисципліна

RNP_Комп_технік
а.pdf

UtmHjGyeCx8ZKmn
odzUpwuqwdPsK6Sv

6ORAyXiCzncQ=

Комп’ютерний клас, ауд. № 4204 
(53,8 м2).
1. Мультимедійний комплекс:
проектор EPSON H436B – 1 шт,
проекційний екран Walfix SNM-3 – 
1 шт,
2. ПК Genuine Intel ® 1,6 ГГц, 2,5 
ГБ ОЗУ – 8 шт
Монітор Viev Sonic VA-703b 17″- 8 
шт.
Програмне забезпечення: 
Microsoft Windows ХР, Open Office 
2.0,
PTC Mathcad Prime 3.0,
PTC Creo 2.0 Parametric, Kомпас 
3D V17, Abaqus 6.8 SE, Autocad 
2011

Хімія навчальна 
дисципліна

Силабус_Хімія_274.
pdf

l7I2vC8uPczHtc40Bx
SJpLXg5GXCeEfzwA

NfSv/11I4=

Лабораторія хімії, ауд. № 1411 (61 
м2). Ваги лабораторні технічні 
ВЛТ-1 - 1 шт.; Сушильна шафа - 1 
шт; Водяна баня - 1 шт.; 
Мікробюретка - 2 шт.; РН-метр-
340 - 2 шт.; Прилад ОХ-9 ‒ 2 шт.; 
Мікроскоп - 1 шт.; Ваги 
торсионні ВТ-500 ‒ 2 шт.; 
Електролізер ‒ 1 шт.; Випрямляч 
ВЗА-10-69 ‒ 1 шт.; Термометр ‒ 1 
шт.; Витяжна шафа ‒ 1 шт.

Вища математика навчальна 
дисципліна

RNP_Вища_матем
ат.pdf

YXdBYg5lMLad6kEA
VTVTr/ZRFE2sKfXY

wvxrLn4H/Lk=

Кабінет вищої математики, ауд. 
№ 2501 (60 м2). Плакати, 
таблиці, стенди

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Силабус_Іноземна.
pdf

YTEpxuCPpgfydN8+
qRI9w+4vRzDla2SQ

DFQiZSxpZ5I=

Мультимедійний клас, ауд. 7412 
(44,6 м2).
Мультимедійний комплекс – 1 
шт., персональні комп’ютери – 7 
шт. Проектор EPSON EB-1776W 
(V11H476040). Проекційний екран 
BRATECK PEBX128.
Мультимедійний монітор Dell 
UltraSharp UZ2715H, ПК Celeron 
800 MГц, 512 Мb ОЗУ

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус_Філософія.
pdf

J4IgLJmxfgYas2HW
bjiicQgBX24/KEdz6d

fKz9KLBYI=

Кабінет суспільно-політичних 
наук, ауд. № 1514 (60 м2 ). 
Мультимедійний проектор 



EPSON EB-1776W (V11H476040). 
Проекційний екран BRATECK 
PEBX128. Мультимедійний 
монітор Dell UltraSharp | 
UZ2715H. Плакати, таблиці, 
стенди

Українознавство навчальна 
дисципліна

Силабус_УКЗН_274
.pdf

Fzw9Dryatzzm0qnW
69+AA2KqQp+CUlm

ATPw5jVsbqUI=

Кабінет українознавства, ауд. 
№ 3305 (34,5 м2). Проектор 
EPSON EB-1776W (V11H476040). 
Проекційний екран BRATECK 
PEBX128. Мультимедійний 
монітор Dell UltraSharp | 
UZ2715H

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

121550 Єлізаров 
Михайло 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізика, 
інформатика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053816, 
виданий 

08.07.2008

14 Фізика Кандидат фізико-
математичних наук, за 
спеціальністю 01.04.01 
– фізика приладів, 
елементів і систем, 
тема дисертації: 
«Хемографічний 
метод візуалізації 
гетерогенних процесів 
малої і надмалої 
інтенсивності»
Підвищення 
кваліфікації:
1. Полтавський 
державний 
педагогічний 
університет, 
посвідчення № 26/01-
52/20 
«Фізика»,30.03.2014 
р.; 
2. Кременчуцький 
національний 
університет ім. 
Михайла 
Остроградскього, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
05385631/000156-16, 
«Фахова іноземна 
мова для науковців», 
30.04.2016 р.
Публікації:
1. Test-object Activity 
and Mortality 
Depending on 
Electromagnetic 
Radiation Intensity and 
Duration / V. 
Nykyforov, O. Sakun, 
M. Yelizarov, A. 
Pasenko, O. Maznytska 
// Materials of the 
international 
conferences on Modern 
Electrical and energy 
systems. – 
Kremenchuk, 2019. – P. 



380-383. (Scopus)
2. Yelizarov М. О., 
Digtiar S. V., Shlyk S. V. 
The feasible methods 
for harvesting 
cyanobacteria from the 
surface of a water body 
– Вісник КрНУ ім. М. 
Остроградського. – 
2016. – Вип. 6 (77). – 
С. 91–95.
3. Єлізаров М. О., 
Єлізаров О. І., Сукачов 
О. В. - Комбінований 
тепловий приймач 
для одночасного 
живлення двигуна 
Стірлінга від двох 
джерел енергії - 
Патент України на 
корисну модель № 
86215 (2013 р.)
4. Єлізаров М. О. 
Спосіб виробництва 
біогазу та добрива - 
Патент України на 
корисну модель 
121280 від 27.11.2017 
(u201706682). – 
Бюлетень №22.
5. Єлізаров М. О. 
Установка для 
очищення водойм і 
водотоків від скупчень 
ціанобактерій - 
Патент України 
Патент на корисну 
модель 121048 від 
27.11.2017 
(u201705679). – 
Бюлетень №22.
6. Єлізаров М. О. 
Єлізаров О. І., Журав 
В. В. Використання 
оптичних методів для 
дослідження 
розподілу завислих у 
полі тяжіння частинок 
деградованих 
синьозелених 
водоростей. – Вісник 
СНУ ім. В. Даля. – № 
14 (185)/2013, Ч.2. – С 
. 48-53.
Підручники:
1. Єлізаров М. О. 
Екологічна 
біотехнологія 
переробки синьо-
зелених водоростей : 
монографія / М. В. 
Загірняк, В. В. 
Никифоров, М. С. 
Мальований, Д. 
Самешова, Т. Ф. 
Козловська, Е. 
Штрбова, С. В. Шлик, 
С.В. Дігтяр. – 
Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2017. 
– 104 с.
Патенти:
1. Єлізаров М. О., 
Єлізаров О. І. Спосіб 
виробництва біогазу 
та добрива // Патент 
на корисну модель 
121280 від 27.11.2017 
(u201706682). – 
Бюлетень №22.
2. Єлізаров М. О., 



Єлізаров О. І. 
Установка для 
очищення водойм і 
водотоків від скупчень 
ціанобактерій // 
Патент на корисну 
модель 121048 від 
27.11.2017 
(u201705679). – 
Бюлетень №22
Методичні вказівки:
1. Єлізаров О. І., 
Єлізаров М. О., Журав 
В.В. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Фізика» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання технічних 
спеціальностей. 
Кременчук: КНУ  ім. 
М. Остроградського, 
2015. – 49c.
2. Єлізаров М. О., 
Журав В. В., Єременко 
Г. В. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Фізика. 
Розділ «Хвильва 
оптика» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання для 
технічних 
спеціальностей. 
Кременчук: КНУ ім. 
М. Остроградського, 
2015. – 49c.
Конференції:
1. M.Yelizarov, S. 
Digtiar, T.Kozlovs’ka, 
Prospects for obtaining 
valuable products from 
cyanobacteria biomass 
// the International 
Conference “Applied 
Biotechnology in 
Mining”, National 
Technical University 
“Dnipro Polytechnic” 
Dnipro, Ukraine, April 
25-27, 2018. Р. 98.
2. Єлізаров М.О., 
Єлізаров О.І., 
Никифоров В.В.. 
Вплив кисню на 
розвиток популяцій 
зоопланктону та 
новий спосіб 
визначення їх 
чисельності // 
Перспективні 
напрямки світової 
науки // Збірник 
статей ХХХІ Міжнар. 
наук.- практ. конф. 
«Інноваційний 
потенціал світової 
науки ХХІ сторіччя» – 
Запоріжжя, 2015. – Т. 
2 – С. 9–10.
3. Єлізаров М.О., 
Юрченко В.Д. Проект 
збільшення біомаси 
ціанобактерій для 
виробництва добрив 



та біогазу // XXVII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства» 
(Кременчук, 23-24 
квітня 2020р.) – С. 
146-147.
4. Yelizarov М., S. 
Digtiar,T. Kozlovs’ka 
Prospects for obtaining 
valuable products from 
cyanobacteria biomass 
// The International 
Conference “Applied 
Biotechnology in 
Mining”, National 
Technical University 
“Dnipro Polytechnic” 
Dnipro, Ukraine, April 
25-27, 2018.

104773 Воробйов 
Віктор 
Васильович

Директор 
навчально-
наукового 
інституту, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
доктора наук 
ДД 000374, 

виданий 
01.11.1998, 

Атестат 
доцента ДЦ 

003705, 
виданий 

26.02.1993, 
Атестат 

професора ПP 
001382, 
виданий 

18.04.2002

36 Теоретична 
механіка

Освіта:
 Харківський 
авіаційний інститут, 
1976 р., двигуни 
літальних апаратів, 
інженер-механік 
(перелік 2006 -  0511 
Авіаційна та ракетно-
космічна техніка : 
авіа- та 
ракетобудування 
Д.т.н. за спеціальністю 
05.15.11 — фізичні 
процеси гірничого 
виробництва. Тема 
докторської дисертації 
“Методи підвищення 
ефективності 
вибухового 
руйнування гірських 
порід на основі 
управління 
квазистатичною дією 
продуктів детонації”.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(22.02.2016 – 
5.03.2016) , 3,6 
кредити EKTS, 
свідоцтво ПК 
05385631/000033-16.
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 3,4, 7,8, 10, 
11, 12, 14, 18)
Статті у Scopus: 
1.Simulation of dynamic 
fracture of tne borenole  
bottom taking into 
consideration stress 
concentrator/ 
Воробйов В.В., 
Воробйова 
Л.Д.,Помазан 
М.В.,Шлик С.А// 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies ISSN 
1729-3774. - 2017.- 3/1 ( 



87 ). – 53-62 pp.
2.Баглай А.В., 
Воробьев В.В., Гузеев 
А.Н., Кипин М.М. 
Система 
вибродиагностики для 
оборудования 
прокатного 
производства /Черные 
металлы. -2020.-№2.-
С. 62-70. 
Статті у фахових 
виданнях: 
1. Воробьев В.В., 
Воробьева Л.Д., 
Помазан М.В. Оценка 
динамического 
воздействия 
газокумулятивного 
потока на дно 
скважины при взрыве 
удлиненного заряда / 
Сучасні ресурсо-
енергозберігаючі 
технології гірничого 
виробництва. – 
Кременчук: КрНУ, 
2016. – Вип. 1(17). – 
С.28-38. 
2. Воробйов В.В., 
Кулинич В.Д. Про 
вплив поверхнево-
активних речовин на 
зміну швидкості 
механічної обробки 
гірських порід / 
Сучасні ресурсо-
енергозберігаючі 
технології гірничого 
виробництва. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – Вип. 1(19). – 
С.28-32. 
3. Еспериментальні 
дослідження 
зниження кінцевої 
концентрації пилу при 
вибухових роботах/ 
Воробйов В.В., 
Беззубченкова М.В., 
Чебенко В.М. // 
Сучасні ресурсо-
енергозберігаючі 
технології гірничого 
виробництва. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – Вип. 1(19). – 
С.34-37. 
4. Теоретичні та 
експериментальні 
дослідження 
зниження розльоту 
осколків гірничої 
маси під час вибуху / 
Воробйов В.В., 
Байкова М.В., Юрко 
О.О. // Сучасні 
ресурсо-
енергозберігаючі 
технології гірничого 
виробництва. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – Вип. 2(20). – 
С.9-14.
5. Воробьев В.В., 
Кулинич В.Д., 
Чебенко В.Н. 
Исследование 
влияния 
поверхностно-
активных веществ на 



прочностные 
характеристики 
скальных горных 
пород при различных 
типах воздействия // 
Сучасні ресурсо-
енергозберігаючі 
технології гірничого 
виробництва. – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – Вип. 2(20). – 
С.43-49.
6. Воробйов В.В., 
Воробйова Л.Д., 
Матюхіна Г.О. 
Універсальний спосіб 
оцінки ефективності 
забійки 
свердловинного 
заряду Сучасні 
ресурсо-
енергозберігаючі 
технології гірничого 
виробництва.- 
Кременчук: КрНУ, 
2019.- Вип. 2(24). – 
С.38-44 с.
Патенти: 1. Воробйов 
В.В., Воробйова Л.Д. 
Кулинич В.Д.  
Свердловинний заряд. 
– Патент на корисну 
модель, Україна 
№116511 , зарег. 
25.05.2017 р. в 
Державному реєстрі 
патентів України, бюл. 
№10. – 3 с.
2. Воробйов В.В., 
Воробйова Л.Д. 
Кулинич В.Д Спосіб 
ведення 
буровибухових робіт.- 
Патент на корисну 
модель, Україна 
№122503,  
зарег.10.01.18 р в 
Державному реєстрі 
патентів України, бюл. 
№1. – 1 с.
3.Воробйов В.В., 
Воробйова Л.Д., 
Боженко Т.Ю., 
Матюхіна Г.О. 
Віконна сонцезахисна 
штора. - Патент на 
корисну модель, 
Україна № 125574, 
зарег. 10.05.2018 р. в 
Державному реєстрі 
патентів України, бюл.
№ 9. – 4с.
4. Воробйов В.В., 
Воробйова Л.Д., 
Боженко Т.Ю., 
Матюхіна Г.О. 
Сонцезахисний 
склопакет Патент на 
корисну модель, 
Україна  № 129588, 
зарег. 12.11.2018 р. в 
Державному реєстрі 
патентів України, бюл.
№ 21. – 4с.
Підручники та 
навчальні посібники: 
1. Воробйов В.В., 
Воробйова Л.Д., Киба 
С.П. Основи 
прикладної теорії 
коливань: підручник. 



– Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2020. 
-154 с.
2. 2.Воробйов В.В., 
Киба С.П., 
Коноваленко О.Д. 
Теоретична механіка. 
Кінематика та 
кінетика: навч. 
посібн.- Харків: Точка, 
2014. - 160 с.
3.Методи механічних 
випробувань 
матеріалів: навч. 
посібн./ В.В.Воробйов, 
С.М.Мислицький, 
А.М.Пєєв, С.П.Киба //  
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2015. - 142 
с.
Студентська НДР: 
Воробйов В.В. – 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Теоретична 
механіка»: 2015 р. 
(Леонт’єва Л.С., 3 
місце, КрНУ); 2017р. 
(Драний С.В., 2 місце, 
КрНУ); 2019 (Куліш 
М.В., 2 місце, КрНУ).
Воробйов В.В. – 
голова журі II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Теоретична 
механіка» 
Матеріали 
конференцій: 
1Воробьев В.В., 
Кулинич В.Д. 
Интенсификация 
процессов 
механической 
обработки пластин из 
твердых горных 
пород. VI 
Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту»: 
Матеріали 
конференції. –
Кременчук: КрНУ, 9 – 
11 листопада 2016.- 
С.47-48.  2. Воробйов 
В.В., Кулинич В.Д. 
Раціональна 
конструкція 
свердловинного 
заряду для 
інтенсифікації 
руйнування гірських 
порід. XXIV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених і 



спеціалістів 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства»: 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 20-
21 квітня 2017. С. 27-
28  3. Kulynych V.D., 
Vorobyov V.V. Analysis 
of existing methods of 
the use of surface-active 
substnces in the 
mineral industry and 
their rationality. XXVІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених і 
спеціалістів 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства»: 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 24-
25 квітня 2019. С. 56-
57.

16081 Черненко 
Сергій 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

090235 
Автомобіле- і 

тракторобудув
ання, Диплом 

кандидата наук 
ДK 033277, 

виданий 
09.03.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

017626, 
виданий 

21.06.2007

22 Автомобільні 
перевезення Кандидат технічних 

наук, 05.22.02 – 
автомобілі та 
трактори. Тема 
дисертації 
«Підвищення 
стійкості колісного 
керуючого модуля 
проти коливань, 
викликаних 
гідравлічним 
підсилювачем 
кермового керування 
автомобіля».
Підвищення 
кваліфікації:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(18.04.2014 – 
30.04.2014) 
«Викладання фахових 
дисциплін іноземною 
мовою», 3 кредити 
EKTS, свідоцтво 
12СПК №802746.
2. Національний 
транспортний 
університет, свідоцтво 
ТУ №020709 
15000264-18. 
«Розвиток 
організаційних та 
комуникативних 
здібностей», 
«Методика 
викладання 
дисциплін 
Автомобільні 
перевезення, Методи 
наукових досліджень 
та патентознавство, 
Експлуатаційні 
матеріали, 
Експлуатаційні 
властивості 
автомобілів і 
тракторів» 27.03.2018 



р. (3,6 кредити ECTS)
3. Центр підвищення 
кваліфікації та 
професійної адаптації 
КрНУ за програмою 
«Основи інженерного 
аналізу засобами РТС 
Creo Simulate» 22-
29.02.2020 р. 
Свідоцтво ПК 
05385631/008841-20 
(1 кредит ECTS).
4. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА (09.11.20-
13.11.20) «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту»,1 кредит 
ЕКТS свідоцтво ПК 
05385631/01740-20 
від 13.11.20.
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 8, 10, 11,  13, 
14, 18)
Статті у Scopus 
(загалом 8):
 1. Kukhar, V.V., Klimov 
E.S., Balalayeva, E.Y., 
Chernenko S.M. 
Correlation of barreling 
effect with boundary 
friction coefficient 
during upsetting of 
various materials 
workpieces under 
processing conditions. 
Materials Science 
Forum. 992 MSF, с. 
751-756. DOI: 
10.4028/www.scientific.
net/MSF.992.751 
(Scopus).
2. Chernenko, S., 
Klimov, E., Chernysh, 
A., Shapko, V., 
Kharkov, O. 
Mathematical Modeling 
of the Spatial Steering 
Linkage of a Wheeled 
Vehicle. Proceedings of 
the 25th IEEE 
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020. DOI: 
10.1109/PAEP49887.20
20.9240894 (Scopus)
3. Chernenko S., Klimov 
E., Chernish A., 
Pavlenko O., Kukhar V. 
(2018), «Simulation 
Technique of Kinematic 
Processes in the Vehicle 
Steering Linkage», 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol. 7, No 
4.3, Special Issue. 3, Pp. 
120-124, 
DOI:10.14419/ijet.v7i4.3
.19720.
4. Moroz M., Korol S., 
Chernenko S., Boiko Y., 
Vasylkovskyi O. (2018), 



«Driven Camshaft 
Power Mechanism of 
the Vehicle Diesel 
Engine Fuel Pump», 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol. 7, No 
4.3, Special Issue. 3, Pp. 
135-139, 
DOI:10.14419/ijet.v7i4.3
.19723.
Статті у фахових 
виданнях: 1. Клімов 
Е.С., Черненко С.М., 
Черниш А.А., Пузир 
Р.Г. Оптимізація 
параметрів 
чотириланкової 
кермової трапеції на 
основі плоскої моделі. 
Вісник 
машинобудування та 
транспорту, 2019. Том. 
10, №2. С. 141-147. 
DOI: 
https://doi.org/10.3164
9/2413-4503-2019-10-
2-141-147.
2. Клімов Е.С, 
Черненко С.М., 
Черниш А.А. Кермові 
приводи 
транспортних засобів 
з двома керованими 
мостами. 
Міжвузівський 
збірник «Наукові 
нотатки». 2018. Вип. 
62. С. 220–225.
3. Солтус, А.П.; 
Черненко, С.М.; 
Черниш, А.А.
Маслов, О.Г. 
Особливості роботи 
еластичного колеса як 
складного механізму. 
Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. Серія: 
Технічні науки. 2018. 
№ 2(82). С.152-158.
4. Шапко В.Ф. 
Семенов В.Г, 
Черненко С.М., 
Атамась А. І. 
Екологічні показники 
дизельних двигунів з 
різними умовами 
сумішоутворення під 
час роботи на 
біодизельному паливі. 
Вісник КрНУ імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ. 
2011. Вип. 3(68) 
Частина 1. с. 137 – 140.
5. Семенов, В.Г., 
Черненко С.М. 
Атамась А.І. 
Економічні показники 
дизеля під час роботи 
на біодизельному 
паливі рослинного 
походження. Вісник 
Кремен. держ. 
університету ім. М. 
Остроградського. 
Наукові праці КДУ ім. 



М. Остроградського. 
Кременчук: КДУ ім. 
М. Остроградського, 
2010. Вип. 1/2010 (60) 
Частина 1.  с. 143 – 
146.
Наукова робота: 
Відповідальний 
виконавець  
госпдоговірної 
науково-дослідної 
теми «Дослідження 
тягово-швидкісних 
властивостей 
автомобілів БелАЗ 
вантажопідйомністю 
27-45 т, 
переобладнаних 
шляхом заміни 
двигунів ЯМЗ на 
двигуни DAF», договір 
№458/20 – 
«АТ-«ПРОМ-ГВІТ», 
2020 р. 
Методичні розробки: 
1. Черненко С.М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
“Автомобільні 
перевезення“ для 
студентів заочної 
форм навчання зі 
спеціальності 274 – 
“Автомобільний 
транспорт “ (у тому 
числі скорочений 
термін навчання). 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 27 с.
2. Черненко С.М.. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Автомобільні 
перевезення» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання) 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук : КрНУ, 
2020. 21 с.
3. Черненко С.М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Автомобільні 
перевезення» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «Бакалавр».  
Кременчук : КрНУ, 
2019. 58 с.
Студентська НДР: 
Керівництво 
студентом, який 



зайняв призове місце 
у II етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 2017 р. 
– Магда А.С., 
Чернобривцева М.А. 
диплом І ступеню, 
ПНТУ; Магда А.С., 
Чернобривцева М.А. 
диплом ІІ ступеню 
ЛДУБЖД Некраса І.А. 
диплом ІІступеню 
ХНАДУ; 2018 р. – 
Магда А.С., диплом ІІІ 
ступеню, КрНУ, 
Стаднік ВМ. диплом 
ІІІ ступеню, ЛДУБЖД; 
2019 р. – Харченко 
О.Е. диплом ІІ 
ступеню ЛДУБЖД;
2020 р. – Марчук О.П. 
диплом ІІ ступеню, 
ЛДУБЖД;
Зайцев А.С. – 3 місце у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
за спеціальністю 
«Автомобільний 
транспорт», 2019 р., 
НТУ.
Матеріали 
конференцій: 
1. Sergii Chernenko, 
Eduard Klimov, Andrii 
Chernysh, Volodymyr 
Shapko,
Olexandr Kharkov. 
Mathematical modeling 
of the spatial steering 
linkage of a wheeled 
vehicle. 25th IEEE 
International 
Conference “Problems 
of Automated Electric 
Drive Theory and 
practice”. KrNU, 
Ukraine. September 21-
25, 2020. (Scopus)
2. Клімов Е.С., 
Черненко, С.М., 
Черниш, А.А., Харьков 
О.А. Аналіз 
конструкцій кермових 
керувань 
чотиривісних 
транспортних засобів. 
International scientific 
and practical 
conference «Technical 
science: history, the 
present time, the 
future, EU experience» 
Wloclawek, Republic of 
Poland, September 27–
28, 2019. Wloclawek: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2019. 200 
pages.
 3. Черненко С.М., 
Рягузов С.О., Денис 
Андрєєв Кермові 
приводи 
транспортних засобів 
з двома керованими 
мостами. VI 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Сучасні тенденції 
розвитку 
машинобудувння і 



транспорту»: 
Матеріали 
конференції. 
Кременчук, КрНУ.14-
16 листопада 2018 р. 
С. 70-74.
4. Клімов Е.С., 
Черняк, Р.Є.; Дунь, 
С.В.; Черненко, С.М.; 
Черниш, А.А.; 
Павленко, О.В. 
Розвиток будівельних 
самоскидів 
виробництва КрАЗ. IV 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Новітні 
шляхи створення 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів»: 
Матеріали 
конференції.  
Миколаїв-Коблево, 
20-22 вересня 2018 р. 
С. 70-74.
5. Клімов Е.С., 
Харьков, О.А., 
Черненко, С.М. 
Математична модель 
плоскої кермової 
трапеції автомобіля. 
Технології та 
інфраструктура 
транспорту»: 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
(14-16 травня 2018 
року). Харків : 
УкрДАЗТ, 2018. С. 
129-130.

9796 Черниш 
Андрій 
Анатолійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

політехнічний 
університет 

Кременчуцьки
й філіал, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  
Автомобіле- і 

тракторобудув
ання

24 Конструкція 
двигунів

Кандидат технічних 
наук, ДК № 044551, 
2017 р., 05.03.05 – 
процеси та машини 
обробки тиском, 
"Удосконалення 
технології 
формування 
великогабаритних 
товстолистових 
деталей з елементами 
жорсткості з 
обмеженням осередку 
деформації". 
Підвищення 
кваліфікації:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(18.04.2014 – 
30.04.2014) 
«Викладання фахових 
дисциплін іноземною 
мовою», 3 кредити 
EKTS, свідоцтво 
12СПК №802750.
2. Національний 
транспортний 
університет, 
ЦПКПУКПіС 
(12.03.2018 – 
27.03.2018) «Розвиток 
організаційних та 
комуникативних 
здібностей», 
«Методика 



викладання 
дисциплін 
Конструкція 
автотранспортних 
засобів, Конструкція 
двигунів, 
Великовантажні 
автомобілі-самоскиди, 
Експлуатація і ремонт 
великовантажних 
автомобілів-
самоскидів» 3,6 
кредити EKTS, 
свідоцтво ТУ № 
020709 15000261-18.
3. University of 
Finance, Business and 
Entrepreneurship, 
Sofia, Bulgaria, July – 
August 2019 «Modern 
methods of teaching 
specialized branches of 
science for the 
automobile transport 
specialty» 6 credits 
ECTS, certificate № 
BG/VUZF/484-2019.
4. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА, 09.11-
13.11 Сучасні тенденції 
розвитку 
машинобудування та 
транспорту (свідоцтво 
ПК 05385631/01741-
20 від 13.11.2020 
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 3, 10, 13, 14, 
17)
Статті у Scopus (усього 
4 публікації) 
1. Klimov E., Chernenko 
S., Chernish A., 
Pavlenko O., Kukhar V. 
«Simulation Technique 
of Kinematic Processes 
in the Vehicle Steering 
Linkage». International 
Journal of Engineering 
& Technology 2018. 
Vol. 7, No 4.3, Special 
Issue. 3, Pp. 120-124, 
DOI:10.14419/ijet.v7i4.3
.19720.
2. Puzyr R., Savelov D., 
Argat R., Chernish A. 
«Distribution analysis 
of stresses across the 
stretching edge of die 
body and bending 
radius of deforming roll 
during profiling  and 
drawing of cylindrical 
workpiece». 
Metallurcical and 
mining industry, 2015, 
No1. Р. 27-32. ISSN 
2076-0507.
3. A. Chernysh, E. 
Klimov, S. Chernenko, 
V. Shapko, O. Kharkov. 
«Mathematical 
Modeling of the Spatial 
Steering Linkage of a 
Wheeled Vehicle». 
2020 IEEE Problems of 
Automated 



Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), 1-
4.
Статті у фахових 
виданнях:
 1. Черниш А.А., 
Клімов Е.С., Черненко 
С.М., Пузир Р.Г. 
Оптимізація 
параметрів 
чотириланкової 
кермової трапеції на 
основі плоскої моделі. 
Вісник 
машинобудування та 
транспорту, 2019. Том. 
10, №2. С. 141-147. 
DOI: 
https://doi.org/10.3164
9/2413-4503-2019-10-
2-141-147.
2. Черниш А.А., 
Клімов Е.С, Черненко 
С.М. Кермові приводи 
транспортних засобів 
з двома керованими 
мостами. 
Міжвузівський 
збірник «Наукові 
нотатки». 2018. Вип. 
62. С. 220–225.
3. Черниш А.А., 
Клімов Е.С, Солтус 
А.П., Черненко С.М., 
Маслов О.Г. 
Особливості роботи 
еластичного колеса як 
складного механізму. 
Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. Серія: 
Технічні науки. 2018. 
№ 2(82). С.152-158.
4. Черниш А.А. 
Кинематические и 
силовые параметры 
процесса формовки 
элементов жесткости 
толстолистовых 
заготовок. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КрНУ, 
2018. – Вип. 2/(109). – 
С. 34-40.
Навчальний посібник:  
1. Черниш А. А., 
Коноваленко О. Д. 
Ідентифікація 
транспортних засобів: 
навч. посіб. Харків, 
Друкарня Мадрид, 
2020. 259 с.
Наявність авторських 
свідоцтв та/або 
патентів загальною 
кількістю два 
досягнення.
1. Спосіб штампування 
ребер жорсткості. 
Патент на корисну 
модель №89552 
Україна UA 89552 U 
МПК (2014.01) В26F 
1/00 25.04.14 Бюл. 
№8, 2014 р.



2. Навчальний 
посібник 
«Ідентифікація 
транспортних 
засобів». Свідотство 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір № 100590 від 17 
листопада 2020.
Методичні розробки: 
1. Черниш А.А. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Конструкція 
двигунів» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «Бакалавр»/ 
А.А. Черниш. – 
Кременчук : КрНУ, 
2017. – 20 с.
2. Черниш А.А. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Конструкція 
двигунів» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «Бакалавр»/ 
А.А. Черниш. – 
Кременчук : КрНУ, 
2020. – 101 с.
3. Черниш А.А. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Конструкція 
двигунів» для 
студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «Бакалавр»/ 
А.А. Черниш. – 
Кременчук : КрНУ, 
2020. – 20 с.
Студентська НДР: 
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у II етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 2020 
р. – Котов М.М., 
диплом ІІІ ступеню, 
КрНУ.
Матеріали 
конференцій: 
1. Черниш А.А, Котов 
М.М. 
Експериментальні 
дослідження зносу 
шин тривісного 
автомобіля. XXVІІ 



Міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених і 
спеціалістів 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства»: 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 23-
24 квітня 2020. С. 16-
17.
2. Черниш А.А., 
Клімов Е.С., Черненко 
С.М., Харьков О.А. 
Аналіз конструкцій 
кермових керувань 
чотиривісних 
транспортних засобів. 
International scientific 
and practical 
conference «Technical 
science: history, the 
present time, the 
future, EU experience» 
Wloclawek, Republic of 
Poland, September 27–
28, 2019. Wloclawek: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2019. 200 
pages.
3. Черниш А.А., 
Клімов Е.С., Черняк 
Р.Є., Дунь С.В., 
Черненко С.М., 
Павленко О.В. 
Розвиток будівельних 
самоскидів 
виробництва КрАЗ. IV 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Новітні 
шляхи створення 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів»: 
Матеріали 
конференції. – 
Миколаїв-Коблево, 
20-22 вересня 2018 р.  
С. 70-74.
4. Черниш А.А., 
Клімов Е.С., Черненко 
С.М. Технології 
імітаційного 
моделювання при 
дослідженнях легкості 
керування вантажних 
автомобілів. 
International scientific 
and practical 
conference «Modern 
methods, innovatsons, 
and expersence of 
practical application in 
the field of technical 
science» Wloclawek, 
Republic of Poland, 
December 27–28, 2017. 
Wloclawek: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2017. 228 
pages.
5. Черниш А.А., 
Клімов Е.С., Черняк 
Р.Є., Дунь С.В., 
Черненко С.М. 
Основні напрямки 
розвитку вантажного 
автомобілебудування 



України. IІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Новітні 
шляхи створення 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів»: 
Матеріали 
конференції. – 
Миколаїв-Коблево, 12-
15 вересня 2017 р.  С. 
54-58.
Досвід практичної 
роботи: заступник 
провідного фахівця з 
організації гаражного 
господарства КрНУ з 
2014 р., провідний 
фахівець з організації 
гаражного 
господарства КрНУ з 
2019 р.

96665 Єлістратов 
Вячеслав 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005686, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037971, 

виданий 
14.02.2014

22 Технологія 
виробництва та 
ремонту 
автомобілів

Освіта:
Харківський 
державний 
політехнічний 
університет, 
Кременчуцький 
філіал, спеціальність: 
Автомобіле- і 
тракторобудування, 
кваліфікація: 
інженер-механік, 
1997.
Кандидат технічних 
наук, 05.05.03 – 
двигуни та 
енергетичні 
установки. Тема 
дисертації 
"Підвищення 
стабільності тиску 
впорскування палива 
комбінованою 
паливною системою 
дизеля". 
Підвищення 
кваліфікації:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(18.04.2014 – 
30.04.2014) 
«Викладання фахових 
дисциплін іноземною 
мовою», 3 кредити 
EKTS, свідоцтво 
12СПК №802744.
2. Національний 
транспортний 
університет, 
ЦПКПУКПіС 
(12.03.2018 – 
27.03.2018) «Розвиток 
організаційних та 
комунікативних 
здібностей», 
«Методика 
викладання 
дисциплін Основи 
технології 
виробництва та 
ремонту автомобілів, 
Надійність машин, 
Методи випробувань 
та основи 
сертифікації» 3,6 



кредити EKTS, 
свідоцтво ТУ № 
020709 15000262-18.
3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(22.02.2020 – 
29.02.2020) «Основи 
інженерного аналізу 
засобами PTC CREO 
Simulatr», 1 кредит 
EKTS, свідоцтво ПК 
05385631 / 00834-20.
4. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА (09.11.20-
13.11.20) «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту»,1 кредит 
ЕКТS свідоцтво ПК 
05385631/01732-20 від 
13.11.20.
5. Національний 
транспортний 
університет, 
ЦПКПУКПіС, м. Київ, 
(7.12.20-20.12.20) 
«Психолого-
педагогічні аспекти 
методик викладання 
фахових дисциплін у 
ВНЗ України» 3,5 
кредитів EKTS 
.свідоцтво ТУ 
№020709 15000202-
20. 
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 8, 10, 12, 13, 
14, 15).
Статті у Scopus:
1. Eleonora Y. 
Tereshchenko, Inga A. 
Koryagina, Marina N. 
Rudenko, Zhanna A. 
Kevorkova, Viacheslav 
A. Yelistratov 
«Methodological Basis 
of Business Value 
Estimation».  
International Journal of 
Applied Business and 
Economic Research. 
Serials Publications Pvt. 
Ltd. Volume 15. 
Number 11. 2017. P 11-
18.
2. Serhii O Korol, 
Mykola Moroz, 
Viacheslav A. 
Yelistratov, Serhii S 
Korol, Olena Moroz 
«Development of a 
Moderator of the Pump 
Controlled Drive for the 
Engine». Proceedings 
of the International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems, MEES 2019. 
2019/9/23. P. 30-33.
3. Mykola Moroz, Serhii 
Korol, Olena Moroz, 
Viacheslav  Yelistratov, 



Kateryna Korol, 
Volodymyr 
Zahorianskyi «Device 
for stabilizing the 
electrical power of a 
diesel generator in 
transport». 2020 IEEE 
Problems of Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020, pp. 1-6.
Статті у фахових 
виданнях:
1. Дунь С.В., 
Єлістратов В.О. 
Результати 
випробувань 
броньованих 
автомобілів 
українського 
виробництва. Вісник 
Кременчуцького 
Національного 
Університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук, 2020. – 
Вип. 4(123). – С.91–99.
2. Шапко В.Ф., 
Єлістратов В.О., 
Атамась А.І. 
«Екологічні 
багатопараметрові 
характеристики 
автомобіля». Вісник 
Кременчуцького 
Національного 
Університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук, 2020. – 
Вип. 2(121). – С.141–
147.
3. Шапко В.Ф., Шапко 
С.В., Єлістратов В.О. 
«Підвищення 
стабільності 
екологічних 
характеристик 
дизельних автомобілів 
в умовах експлуатації 
удосконаленням 
конструкції 
каталітичного 
нейтралізатора». 
Вісник 
Кременчуцького 
Національного 
Університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук, 2018. – 
Вип. 5(112). – С.87–93.
4. Бойко Ю.А., 
Єлістратов В.О., 
Остапенко Е.Н. 
«Внедрение Wi-Fi 
технологий в 
общественном 
транспорте города 
Кременчуга». Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук, 2013. – 
Вип. 4(81). – С.125–
128.
5. Єлістратов В.О. 



«Пристрій для 
підвищення 
залишкового тиску в 
паливній системі 
дизеля». Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук, 2013. – 
Вип. 1(78). – С.94–99.
Наукова робота:
Науковий керівник 
наукової теми 
«Підвищення тиску 
впорскування палива 
на часткових 
швидкісних режимах 
роботи дизелів 
транспортних засобів» 
обліковий номер НДР 
№ 22/17-АіТ.
Патенти:
1. Пристрій для 
управління кутовою 
швидкістю обертання 
вала приводу 
плунжера паливного 
насоса. Григорьєв 
О.Л., Король С.О., 
Єлістратов В.О. 
Патент України на 
винахід UA 36170A, 
F02M 39/00 
№99116136; Заявл. 
10.11.99; Опубл. 
16.04.2001, Бюл. № 3.
2. Пристрій для 
управління кутовою 
швидкістю обертання 
вала приводу 
плунжера паливного 
насоса. Григорьєв 
О.Л., Король С.О., 
Єлістратов В.О. 
Патент України на 
винахід UA 64250A, 
F02M 39/00 
№2003043470; Заявл. 
17.04.2003; Опубл. 
16.02.2004, Бюл. № 2.
3. Нагнітальний 
клапан. Єлістратов 
В.О., Григорьєв О.Л., 
Король С.О. Патент 
України на корисну 
модель UA 43843, 
F02M 39/00 
№200610172; Заявл. 
25.09.2006; Опубл. 
10.09.2009, Бюл. № 
17.
Методичні розробки:
1. Єлістратов В.О. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
технології 
виробництва та 
ремонту автомобілів» 
для студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «Бакалавр». – 
Кременчук: КрНУ, 
2020. – 18 с.



2. Єлістратов В.О. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
технології 
виробництва та 
ремонту автомобілів» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «Бакалавр». – 
Кременчук: КрНУ, 
2020. – 51 с.
3. Єлістратов В.О. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Основи 
технології 
виробництва та 
ремонту автомобілів» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «Бакалавр». – 
Кременчук: КрНУ, 
2020. – 16 с.
Студентська НДР:
Керівництво 
студентом, який 
зайняв перше місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт – 
Максюк С.О. 
Транспортні 
технології. 
Організація та безпека 
руху. КрНУ. 2018 р.
Матеріали 
конференцій:
1. Єлістратов В.О., 
Андрущенко О.Ю. 
«Керування 
швидкістю плунжера 
паливного насоса 
дизеля». VІI 
міжнародна науково-
технічна конференція 
«Сучасні тенденції 
розвитку 
машинобудування та 
транспорту», 11 – 13 
листопада 2020 р. – 
Кременчук: КрНУ. – 
С. 174–176.
2. Єлістратов В.О., Е.С, 
Горбань А.В. 
«Керування паливним 
насосом дизеля». 
XXVІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених і 
спеціалістів 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства»: 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 23 
– 24 квітня 2020. С. 



14.
3. Єлістратов В.О., 
Албаєв О.М. 
«Необхідні умови для 
стабілізації тиску 
впорскування палива 
дизельними 
двигунами». ІV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Наука 
ІІІ тисячоліття: 
пошуки, проблеми, 
перспективи 
розвитку», 22 – 23 
квітня 2020 р. – 
Бердянськ: БДПУ. – С. 
175–177.
4. Єлістратов В.О. 
«Методика 
профилирования 
управляющего кольца 
для привода 
топливного насоса 
дизеля». Новые 
материалы и 
технологи в 
машиностроении. – 
Брянская 
государственная 
инженерно-
технологическая 
академия, Брянск, 
2018. – Вып. 27. – С. 
52–55.
5. Єлістратов В.О., 
Максюк С.А. 
«Зниження 
інерційних 
навантажень в 
приводі паливного 
насоса дизеля№. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Технології та 
інфраструктура 
транспорту», 14 – 16 
травня 2018 р. – 
Харків: УДУЗТ. – С. 
81–83.

84784 Шевченко 
Олександр 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023723, 
виданий 

12.05.2004, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011058, 

виданий 
15.12.2005

28 Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів

Освіта: 
Харьковский ордена 
Ленина 
политехнический 
институт им. В. И. 
Ленина, 
спеціальність: 
Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок, 
кваліфікація: 
інженер-
електромеханік, 1978.
Кандидат технічних 
наук, 05.09.03 – 
електротехнічні 
комплекси та системи, 
"Підвищення 
енергетичної 
ефективності тягового 
електропривода 
кар'єрних самоскидів 
великої 
вантажопідйомності". 
Доцент кафедри 
автомобілів і 
тракторів, 02ДЦ № 
011058, 2005 р.
Підвищення 



кваліфікації:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(18.04.2014 – 
30.04.2014) 
«Викладання фахових 
дисциплін іноземною 
мовою», 3 кредити 
EKTS, свідоцтво 
12СПК №  802716.         
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
Центр підвищення 
кваліфікації та 
професійної адаптації 
(22.02.2020 – 
29.02.2020) «Основи 
інженерного аналізу 
засобами РТС СREO 
Simulate», 1 кредит 
EKTS, свідоцтво ПК 
№05385631/00843-20
4. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА (09.11.20-
13.11.20) «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту»,1 кредит 
ЕКТS свідоцтво ПК 
05385631/01744-20 від 
13.11.20.
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2,,10, 13, 14, 15, 
18)
Статті у Scopus: 
1.Salenko, Y., Puzyr, R., 
Shevchenko, O., 
Kulynych, V., Pedun, O. 
Numerical Simulation 
of Local Plastic 
Deformations of a 
Cylindrical Work piece 
of a Steel Wheel Rim. 3 
rd International 
Conference on Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange, 
DSMIE 2020; Kharkiv; 
Ukraine; 9 June 2020 
to 12 June 2020. c.442-
451.DOI: 10. 1007/978-
3-030-50794-7_43.
Статті у фахових 
виданнях: 
1. Шевченко О.І. 
Моделювання  роботи 
тягового приводу 
електромобіля / В.В. 
Павленко, О.В. 
Павленко, О.І. 
Шевченко// Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2012. – Випуск 3 (74). 



–  С.88-94.
2. Шевченко О.І. Пути 
снижения 
потребления 
углеводородного 
топлива 
автомобилями / В.В. 
Павленко, О.В. 
Павленко, О.І. 
Шевченко// Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КДПУ. – 
2007. – Вип. 1 – 2007 
(42) ч.2. –  С.24-27.
3. Шевченко А.И. 
Системы управления 
нагревом сверхтонкой 
проволоки / А.И. 
Шевченко, В.П. 
Ляшенко, А.С. 
Колесник // Вісник 
Кременчуцького 
державного 
політехнічного 
університету. – 
Кременчук: КДПУ. – 
2005. – Вип. 2 (31). - 
С.54-57.
4. Шевченко А.И. 
Эффективность 
системы охлаждения 
тяговых двигателей 
при рекуперативном 
торможении 
большегрузных 
самосвалов / А.И. 
Шевченко, О.Н. 
Синчук // Вісник 
Кременчуцького 
державного 
політехнічного 
університету. – 
Кременчук: КДПУ. – 
2004. – Вип. 3 (26). - 
С.66-68. 
5. Шевченко А.И. О 
целесообразности 
рекуперативного 
торможения 
большегрузных 
карьерных 
автосамосвалов с 
электромеханической 
трансмиссией / А.И. 
Шевченко, О.Н. 
Синчук // Вестник 
Национального 
технического 
университета «ХПИ». 
–Харьков: НТУ, ХПИ. 
- 2003. - Вып. 10. - 
С.415-419.
Наукова робота: 
Патенти: 
1. Деклараційний 
патент 40223А 
Україна, 7 H02J7/14, 
H02P9/14, H02P9/42. 
Спосіб гальмування 
транспортного засобу 
з автономною 
енергетичною 
установкою та 
електромеханічною 
трансмісією та 
пристрої для його 
здійснення. / Родькін 



Д.Й., Темченко А.Г., 
Величко Т.В., 
Кожушок Г.М., 
Коржикова О.В.,    
Корнет В.М., 
Шевченко О.І. - 
№2000105907; Заявл. 
19. 10. 2000; Опубл. 
16. 07. 2001; Бюл. №6. 
-3с. 
Методичні розробки: 
1. Шевченко О.І. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів», 
«Електричне 
обладнання 
автомобілів» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальностей: 274 – 
«Автомобільний 
транспорт», 
спеціалізація 
«Автомобілі та 
автомобільне 
господарство», 133 – 
«Галузеве 
машинобудування», 
спеціалізація «Колісні 
та гусеничні 
транспортні засоби» / 
О.І. Шевченко. – 
Кременчук : КрНУ, 
2019. – 27 с.
2. Шевченко О.І. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальних дисциплін 
«Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів», 
«Електричне 
обладнання 
автомобілів» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання, з повним та 
скороченим 
термінами навчання 
спеціальностей: 274 – 
«Автомобільний 
транспорт», 
спеціалізація 
«Автомобілі та 
автомобільне 
господарство», 133 – 
«Галузеве 
машинобудування», 
спеціалізація «Колісні 
та гусеничні 
транспортні засоби» / 
О.І. Шевченко. – 
Кременчук : КрНУ, 
2017. – 37 с.
3. Шевченко О.І. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Електронне та 
електричне 



обладнання 
автомобілів» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання з напряму  
6.070106 / О.І. 
Шевченко. – 
Кременчук : КрНУ, 
2014. – 26 с.
4. Шевченко О.І. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
робіт з навчальних 
дисциплін:                                    
„Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів”, 
„Електричне 
обладнання 
автомобілів” для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
напрямами  6.050503 
– „Машинобудування, 
6.070106 – 
„Автомобільний 
транспорт  (у тому 
числі скорочений 
термін навчання) / 
О.І. Шевченко. – 
Кременчук : КрНУ, 
2013. – 38 с.
5. Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольної роботи з 
навчальних 
дисциплін: 
“Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів”,  
“Електричне 
обладнання 
автомобілів” для 
студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальностей: 
6.090200 – 
“Автомобілі та 
автомобільне 
господарство”, 
6.090200 – “Колісні та 
гусеничні транспортні 
засоби” (у тому числі 
скорочений термін 
навчання) / О.І. 
Шевченко. – 
Кременчук : КрНУ, 
2007. – 28 с.
Студентська НДР: 
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у II етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 2016 
р. – Шиловський А.Л 
диплом ІІ ступеню, 
ХАДІ.
Матеріали 
конференцій: 1. 
Шевченко О.І, 
Беспальчук Д.І. 
Дослідження систем 
електропостачання 
сучасних автомобілів 
та модифікація 
лабораторного 



обладнання щодо їх 
вивчення. ХХІІІ 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства»: 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 
2016. С. 155-156.
2. Шевченко О.І. 
Кравченко А. Панчук 
А. Розробка вимог до 
лабораторного стенда 
щодо вивчення 
способів 
діагностування 
електронних систем 
ДВЗ. ХХІ міжнародна 
науково-практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства»: 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 
2014. С. 155-156.
3. Шевченко О.І. 
Бегма, М.А. Булыгин 
С.В. Разработка 
требований к 
лабораторному стенду 
для изучения 
современных систем 
управления ДВС. ХХ 
міжнародна 
науково-практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства»: 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 
25–26 квітня 2013. С. 
146–147

96665 Єлістратов 
Вячеслав 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005686, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037971, 

виданий 
14.02.2014

22 Технічна 
експлуатація 
автомобілів

Освіта:
Харківський 
державний 
політехнічний 
університет, 
Кременчуцький 
філіал, спеціальність: 
Автомобіле- і 
тракторобудування, 
кваліфікація: 
інженер-механік, 
1997. Кандидат 
технічних наук, 
спеціальність 05.05.03 
– двигуни та 
енергетичні 
установки, тема 
дисертації 
"Підвищення 
стабільності тиску 
впорскування палива 
комбінованою 
паливною системою 
дизеля".
Підвищення 
кваліфікації:



1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(18.04.2014 – 
30.04.2014) 
«Викладання фахових 
дисциплін іноземною 
мовою», 3 кредити 
EKTS, свідоцтво 
12СПК №802744.
2. Національний 
транспортний 
університет, 
ЦПКПУКПіС 
(12.03.2018 – 
27.03.2018) «Розвиток 
організаційних та 
комунікативних 
здібностей», 
«Методика 
викладання 
дисциплін Основи 
технології 
виробництва та 
ремонту автомобілів, 
Надійність машин, 
Методи випробувань 
та основи 
сертифікації» 3,6 
кредити EKTS, 
свідоцтво ТУ № 
020709 15000262-18.
3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(22.02.2020 – 
29.02.2020) «Основи 
інженерного аналізу 
засобами PTC CREO 
Simulatr», 1 кредит 
EKTS, свідоцтво ПК 
05385631 / 00834-20.
4. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА (09.11.20-
13.11.20) «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту»,1 кредит 
ЕКТS свідоцтво ПК 
05385631/01732-20 від 
13.11.20.
5. Національний 
транспортний 
університет, 
ЦПКПУКПіС, м. Київ, 
(7.12.20-20.12.20) 
«Психолого-
педагогічні аспекти 
методик викладання 
фахових дисциплін у 
ВНЗ України Технічна 
експлуатація 
автомобілів, Основи 
технічної діагностики 
автомобілів, Розвиток 
організаційної та 
комунікативної 
компетентності 
викладача» 3,5 
кредитів EKTS 
.свідоцтво ТУ 



№020709 15000202-
20. 
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 8, 10, 12, 13, 
14, 15).
Статті у Scopus:
1. Eleonora Y. 
Tereshchenko, Inga A. 
Koryagina, Marina N. 
Rudenko, Zhanna A. 
Kevorkova, Viacheslav 
A. Yelistratov 
«Methodological Basis 
of Business Value 
Estimation».  
International Journal of 
Applied Business and 
Economic Research. 
Serials Publications Pvt. 
Ltd. Volume 15. 
Number 11. 2017. P 11-
18.
2. Serhii O Korol, 
Mykola Moroz, 
Viacheslav A. 
Yelistratov, Serhii S 
Korol, Olena Moroz 
«Development of a 
Moderator of the Pump 
Controlled Drive for the 
Engine». Proceedings 
of the International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems, MEES 2019. 
2019/9/23. P. 30-33.
3. Mykola Moroz, Serhii 
Korol, Olena Moroz, 
Viacheslav  Yelistratov, 
Kateryna Korol, 
Volodymyr 
Zahorianskyi «Device 
for stabilizing the 
electrical power of a 
diesel generator in 
transport». 2020 IEEE 
Problems of Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020, pp. 1-6.
Статті у фахових 
виданнях:
1. Дунь С.В., 
Єлістратов В.О. 
Результати 
випробувань 
броньованих 
автомобілів 
українського 
виробництва. Вісник 
Кременчуцького 
Національного 
Університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук, 2020. – 
Вип. 4(123). – С.91–99.
2. Шапко В.Ф., 
Єлістратов В.О., 
Атамась А.І. 
«Екологічні 
багатопараметрові 
характеристики 
автомобіля». Вісник 
Кременчуцького 
Національного 
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ступеня «Бакалавр». – 
Кременчук: КрНУ, 
2020. – 26 с.
2. Шевченко О.І., 
Єлістратов В.О., 
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щодо виконання 
практичних робіт з 
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Черниш А.А. 
Методичні вказівки 
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навчальної 
дисципліни «Технічна 
експлуатація 
автомобілів» для 
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ступеня «Бакалавр».. 
– Кременчук: КрНУ, 
2020. – 48 с.
4. Шевченко О.І., 
Єлістратов В.О., 



Черниш А.А. 
Методичні вказівки 
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5. Єлістратов В.О., 
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в період 
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науково-практичної 
конференції. – 
Кропивницький: 2 
грудня 2016 р. – С. 
312–314.
6.Шаповал В.Д. 
Гарантія забезпечення 
права громадян на 
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дисертації 
«Ранньомодерна 
українська 
державність в 
сучасних польській та 
російській 
історіографіях»
Академік Академії 
НАН вищої освіти 
України, ГО № 035-
19, 25.06.2019 р.
Стажування:
1. Інститут культури 
Ягелонського 
університету (Краків, 
Польща) 16.05 – 
19.05.2019 р.
Тема стажування: 
Соціокультурний 
проєкт 
«Полікультура».
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-



курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, 11.06. 
2020 р.
Курс «Наукова 
комунікація в 
цифрову епоху» (90 
годин / 3 кредити 
ЄКТС).
3. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. Центр 
неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, 26.10-
30.10.2020 р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12 СС 12 
СС 02214142/004697-
20
Тема стажування: 
Актуальні 
соціокультурні 
практики: 
інноваційний підхід 
євроінтеграційний 
вектор та 
регіональний 
потенціал».
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ: п. 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 18
Публікації:
1. Butko L., Maslak V., 
Vasylenko D., 
Fedorenko S. and 
Litvinova O. Facilitation 
Techniques for the 
Preparation of the 
Future Specialists in the 
Field of the Electrical 
Engineering, 2020 
IEEE Problems of 
Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020, pp. 1-4 (Scopus)..
2. Maslak V., Butko L. 
The novel by v. T. 
Nariezhnyi «Bursak, 
Malorosiysk story» as 
the monument of the 
historical fiction. 
Східноєвропейський 
історичний вісник. 
[East European 
Historical Bulletin], 16, 
63–70. (Web of Science 
Core Collection).
3. Маслак В. Бутко Л., 
Василенко Д. 
Дуальність підготовки 
фахівців сфери 
культури: pro at contra 
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтва. 2018. Вип. 
3. С. 54–60. (Web of 
Science Core 
Collection).
4. Vasylenko D., Maslak 
V. The Practice of using 
interactive multimedia 
installations in museum 
sciences. Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 



культури і мистецтва. 
2018. № 2. С  67-70. 
(Web of Science Core 
Collection)
аукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Маслак В. Бутко Л., 
Василенко Д. 
Проблеми української 
культури в 
публіцистиці Михайла 
Грушевського. 
Актуальні проблеми 
гуманітарних наук. 
2020. №31. С. 54-59.
2. Крот В. О., Маслак 
В. І., Василенко Д. П. 
Культурологічні студії 
з історії української 
культури ХІХ століття 
у творчій спадщині 
Михайла 
Грушевського. 
Культура і сучасність. 
2020. Вип. 1. С. 7-11.
3. Маслак В. І., 
Саранча В. І., 
Шабуніна В. В. 
Діяльність Михайла 
Грушевського в галузі 
української культури 
наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ століття. 
Актуальні проблеми 
гуманітарних наук. 
2020. № 33. С. 60-67.
4. Маслак В. І 
Інтелектуальний 
вплив ідей Єжи 
Ґедройца на польські 
студії української 
історії. Емінак: 
науковий 
щоквартальник. 2017. 
№ 1 (17). Т. 3. С. 73-75.
5. Маслак В. І. 
Уявлення 
українського козацтва 
про південні та східні 
кордони українського 
світу XVI – початку  
XVIII століття: 
Еволюція 
історіографічного 
образу. Наукові праці 
історичного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету. 2017. 
Вип. 48. С. 223-226.
Підручники, 
посібники:
1. Сезін С. Ю., Бутко Л. 
В., Ширай В. А., 
Василенко Д. П.,  
Маслак В. І., 
Москалик Г. Ф. 
Кременчук у жорнах 
репресій: монографія. 
Кременчук: ПП 
«Щербатих», 2020. 
200 с. 
2. Василенко Д., 
Маслак В. Осикович 
Ж., Сезін С., Сезін Д. 
«Польская операция» 



в Полтавской области 
в 30-х годах ХХ века / 
«Operacja Polska» w 
obwodzie połtawskim w 
latach 30-tych XX 
wieku : монография. 
Дниро: Середняк Т.К., 
2017. 304 с.
Участь у міжнародних 
наукових проектах:
Інститут культури 
Ягелонського 
університету, м. 
Краків, 
соціокультурний 
проект 
«Полікультура», 2019 
р.
Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми: 
Керівник НДДКР 
«Актуальні проблеми 
дослідження історії 
України: 
джерелознавство, 
історіографія, 
методологія» (№ 
01/5U004170 від 
12.05.2015); 
«Особливості 
функціонування 
інституцій 
соціокультурної 
сфери» (№ 
0120U103599 від 
19.08.2020).
Член редакційної 
колегії наукових 
журналів 
«Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія», 
«Zaporizhzha Historical 
Reviеw».
Патенти, авторські 
свідоцтва:
1.А. с. Ескіз з описом 
«Макет 
презентаційних та 
інформаційних 
стендів 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського» / 
Маслак В. І., 
Василенко Д. П., 
Осадчий В. В., Бутко 
Л. В. № 81211 ; дата 
реєстрації 05.09.2018
2.А. с. Ескіз з описом 
«План-схема 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського» / 
Василенко Д. П., 
Маслак В. І., Осадчий 
В. В., Бутко Л. В. № 
81123; дата реєстрації 
21.08.2018.
3. А. с. Програмний 
продукт «Пантеон 
визначних українців» 
/ Василенко Д. П., 
Маслак В. І., Телятник 



М. С., Бутко Л. В. № 
77620 ; дата реєстрації 
14.03.2018.
4. А. с. Програмний 
продукт 
«Комп’ютерний 3 D 
тур музеєм ПАТ 
«Крюківській 
вагонобудівний 
завод» / Василенко Д. 
П., Маслак В. І., 
Телятник М. С., 
Подольська А. О., 
Вітко М. М. № 72143 ; 
дата реєстрації 
18.05.2017.
5. А. с. Програмний 
продукт 
«Комп’ютерний 3 D 
тур містом 
Кременчук» / 
Василенко Д. П., 
Маслак В. І., Телятник 
М. С., Подольська А. 
О. № 71548 дата 
реєстрації 19.04.2017.
Методичні вказівки:
1. Маслак В. І., 
Федоренко С. А., 
Василенко Д. П. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Українознавство» 
для студентів денної і 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 022 
Дизайн, 028 
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності, 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа освітнього 
ступеня бакалавр. 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 55 с.
2. Маслак В. І., 
Федоренко С. А., 
Василенко Д. П. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Українознавство» 
для студентів денної і 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 022 
Дизайн, 028 
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності, 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа освітнього 
ступеня бакалавр. 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 19 с.
Керівництво 
студентською НДР:
З 2017 р.: член 
галузевої конкурсної 
комісії ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Інформаційна, 



бібліотечна та архівна 
справа».
2019 р.: керівництво 
студенткою Гречин І., 
яка посіла ІІІ місце в 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 051 
Економіка; 
2017 р.: керівництво 
студенткою Гапулою 
Ю., яка посіла ІІІ 
місце в міжнародному 
конкурсі зі 
спеціальності 051 
Економіка
Конференції:
1. Маслак В. І., 
Василенко Д. П. 
Фактор фронтира в 
історії Кременчука. 
Старожитності та 
історія Кременчука: 
збірник наукових 
праць. Київ; Полтава; 
Кременчук : ЦП НАН 
України і УТОПІК, 
2018. С. 124-127.
2. Маслак В. І. 
Рецензія на 
монографію: Степчук 
Ю. С. «Образ Богдана 
Хмельницького в 
новітній українській 
та зарубіжній 
історіографії». Гілея. 
2018. Вип. 122 (7). С. 
127–132.
3. Маслак В. І. 
Переяслав 1654 і 
Гадяч 1658: нові 
тенденції в сучасній 
російській 
історіографії. Гілея. 
2017. Вип.122(7). С. 
127-132.
4. Василенко Д. П., 
Маслак В. І. Захід і 
Схід в 
етнопсихологічних 
студіях Володимира 
Яніва. Theoretical and 
applied researches in 
the field pedagogy, 
psychology and social 
sciences: mater. 
International Scientific-
Practical Conference. 
Kielce, 2016. P. 222-
225.
5. Маслак В., 
Василенко Д. Роль 
Української 
православної церкви в 
становленні 
української 
ранньомодерної 
держави. Релігія, 
релігійність, 
філософія і 
гуманітаристика в 
сучасному 
інформаційному 
просторі: 
національний та 
інтернаціональний 
аспекти : матер. ХІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 



Монреаль, 2016. С. 
151-155.167070 Малякова 

Ірина 
Анатоліївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

ордена Леніна 
авіаційний 
інститут ім. 

М.Є.Жуковсько
го, рік 

закінчення: 
1987, 

спеціальність:  
Виробництво 

літальних 
апаратів

27 Нарисна 
геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна  
графіка

Стажування у Центрі 
підвищення 
кваліфікації та 
професійної адаптації 
КрНУ ПК 
05385631/000637-18, 
від 14.02.2018 р. 
Тема: «Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
напрямом 
«Комп’ютерна 
графіка»
Навчальні посібники:
1. Малякова І. А. 
«Нарисна геометрія та 
перспектива»  
Навчальний посібник 
для підготовки 
фахівців зі 
спеціальності 022 
«Дизайн» Частина І. 
// Видавничий відділ 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
2018. – 91 стр.
2. Малякова І. А. 
Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна графіка. 
Частина І: 
Навчальний посібник 
// КНУ ім. М. 
Остроградського, 2011. 
– 144 стр.
3. Малякова І. А., 
Осадчий В. В. 
Інженерна графіка: 
Підручник для 
підготовки фахівців за 
спеціальностями 
131 «Прикладна 
механіка», 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
274 «Автомобільний 
транспорт», 
Електронний 
підручник у HTML 
форматі // КНУ ім. М. 
Остроградського, 
2018. – 180 стр.
Основні публікації
1. Малякова І. А. 
Інтеграція курсу 
“Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна графіка” 
при підготовці 
фахівців за напрямом 
«Машинобудування» 
// Фаховий збірник 
наукових праць.- 
Кременчук: КДПУ, 
2010, № 64 частина 1, 
211 стр.
2. Малякова І. А. 
Інформаційні 
технології як 
інструмент 
інтенсифікації курсу 
«нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна графіка» 
при підготовці 
фахівців за напрямом 
«Машинобудування» 



// Збірник ТДАТУ 
«ХІІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
геометричного 
моделювання» – 
Маріуполь: ТДАТУ, 
2011, с. 43-47.
3. Мартинов В.Л., 
Малякова І. А. 
Оптимізація 
багатогранної форми 
та розподілу 
утеплювача 
енергоефективної 
будівлі // Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2012. – Випуск 7/(72). 
– Частина І – с. 186-
190.
4. Малякова І. 
А.Використання 
тестових технологій 
для організації 
контролю знань 
студентів при 
вивченні дисципліни 
«Інженерна та 
комп’ютерна графіка» 
// Вісник КрНУ імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2013. – Випуск 4/(81). 
– Частина І – с. 170-
174.
5. Малякова М. 
С.,Дзюбан В. 
С.,Колосюк В. П., 
Землянская Т. В., 
Малякова И. А. 
Управление силовым 
активным фильтром с 
использованием 
метода определения 
направления потока 
энергии в 
электрической сети с 
нелинейной 
нагрузкой // Науково-
виробничий журнал 
«Електромеханічні і 
енергозберігаючі 
системи». – 
Кременчук: КрНУ, 
2017. – Випуск 3/(39) 
– с. 54-60. 
Методичні вказівки
1 Калина Д.Ю., 
Малякова І. А. Яцина 
М.М. Нарисна 
геометрія, інженерна 
та комп’ютерна 
графіка” . Частина І: 
Навчальний посібник. 
– Кременчук: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 2011. 
–142 с.
2. Мартинов В.Л., 
Малякова І.А. 
Інженерна та 
комп’ютерна графіка : 
навч. посібник 
(частина І) – 



Кременчук: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
2014. –137 с.
3. Малякова І. А. 
Яцина М.М. 
Методичні вказівки 
щодо лабораторних 
робіт з дисципліни 
«Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна графіка» 
– Кременчук: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
2009. –47 с.

54680 Малякова 
Марія 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

 Електромехані
ки, 

енергозбереже
ння і систем 
управління

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й державний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

092204 
Електромехані

чне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 037458, 
виданий 

01.07.2016

4 Електротехніка
, електроніка 
та 
мікропроцесор
на техніка

К.т.н. за спеціальністю 
05.09.03 – 
Електротехнічні 
комплекси та системи,
тема дисертації: 
«Компенсації 
неактивних складових 
струмів в умовах 
несинусоїдності і 
несиметрії напруги 
мережі живлення».
Стажування:
1. Наукове стажування 
«Studienpraktika» 
німецької служби 
академічних обмінів 
DAAD за сприяння 
Міністерства 
закордонних справ 
Німеччини у 
Технічному 
університеті 
Брауншвейга (м. 
Брауншвейг, 
Німеччина), 26.06–
09.07.2011 р.
2. 2010-2013 р. – 
співвиконавець 
міжнародної україно-
словенської НДР 
«Centre of excellence of 
the integrated research 
and exploitation of the 
progressive materials 
and technologies in the 
area of automotive 
electronics», ITMS-
26220120055(2010-13) 
у рамках гранту 
Євросоюзу KEGA 003-
003ТUКЕ-4/2010.
Нагороди:
Стипендіат Кабінету 
Міністрів України для 
молодих вчених 2018 
р. – по теперішній 
час.
Переможець Конкурсу 
проектів наукових 
робіт та науково-
технічних 
(експериментальних) 
розробок молодих 
вчених із проектом 
«Енергоресурсозбере
ження у регульованих 
електроприводах 



змінного струму при 
виникненні 
пошкоджень 
електричних 
двигунів» (2016-2018 
рр.) (наказ МОН № 
973 від 15.08.2016).
Відомості про знання 
іноземної мови:
1. Сертифікат з курсу 
«Викладання фахових 
дисциплін іноземною 
мовою» на базі 
Центру підвищення 
кваліфікації та 
професійної адаптації 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
МОН України, 
сертифікат 12СПВ 
143100.
2. Навчання за 
программою English 
File Upper – 
Intermediate (b2) та 
успішно складено 
тест, що підтверджує 
знання англійської 
мови на рівні B2 із 
можливість 
самостійно 
застосовувати 
отримані знання на 
практиці.
Основні публікації:
1. Atef S. Al-
Mashakbeh, M. 
Zagirnyak, M. 
Maliakova, A. Kalinov 
Improvement of 
compensation method 
for non-active current 
components at mains 
supply voltage 
unbalance // 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies No. 1/8 
(85) 2017, pp. 41 – 49. 
(SCOPUS)
2. Zagirnyak, A. 
Kalinov, M. Maliakova 
An analytical method 
for calculation of 
passive filter 
parameters with the 
assuring of the set 
factor of the voltage 
supply total harmonic 
distortion // Przeglad 
Elektrotechniczny Vol 
2017 No. 12, pp. 115-
118. (SCOPUS)
3. M. Maliakova, A. 
Kalinov APF Control 
with the Use of the 
Direction of the Energy 
Flow Determination 
Method in the Electric 
Circuit with a Nonlinear 
Load // Proceedings of 
the 2017 IEEE 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES). – 
Kremenchuk, Ukraine, 
2017. – P. 220-224. 



(SCOPUS)
4. Atef S. Al-
Mashakbeh, Maliakova 
M., Zagirnyak M., 
Kalinov A., 
Improvement of 
compensation method 
for non-active current 
components at mains 
supply voltage 
unbalance , Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. 
– 2017. № 1/8 (85). – 
С. 41-49. (SCOPUS)
5. Zagirnyak M., 
Maliakova M., Kalinov 
A. An analytical method 
for calculation of 
passive filter 
parameters with the 
assuring of the set 
factor of the voltage 
supply total harmonic 
distortion, PRZEGLĄD 
ELEKTROTECHNICZN
Y (Electrical Review), 
ISSN 0033-2097, R. 93 
NR 12b/2017. – pp. 
195-198. (SCOPUS)
6. Molnár J., Drabiščák 
D.,Jacko P.,  Maliakova 
M., Guzan M., Design of 
motor speed controller 
of electronic 
commutation, IEEE 
Modern Electrical and 
Energy Systems 
(MEES), 2017 
International 
Conference on 15-17 
Nov. 2017. Electronic 
ISBN: 978-1-5386-
1750-2 (SCOPUS)
7. Maliakova M., 
Improvement of the 
method for analysis of 
nonlinear 
electrotechnical 
systems based on the 
small parameter 
method , Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, 2018. 
(SCOPUS)
Методичні вказівки:
1. Калінов А. П., 
Рєзнік Д. В., Малякова 
М. С. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Монтаж 
і налагоджування 
електричних машин і 
апаратів» Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2017. – 81 с.
2. Калінов А. П., 
Мельников В. О., 
Малякова М. С. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Промислова 
електроніка та 
мікропроцесорна 



техніка» (Частина 1) 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2017. – 84 с.
3. Калінов А. П., 
Мельников В. О., 
Малякова М. С. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Промислова 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка» (Частина 2) 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2017. – 99 с.
4. Калінов А. П., 
Мельников В. О., 
Малякова М. С. 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи студентів з 
навчальної 
дисципліни 
«Промислова 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка» Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2017. – 24 с.
5. Малякова М. С. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Міжнародна система 
технічної 
термінології» 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2017. – 65 с.

128330 Клімов 
Едуард 
Сергійович

Доцент з 
покладання
м 
обов'язків 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014736, 
виданий 

31.05.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041648, 
виданий 

26.02.2015

21 Теоретичні 
основи 
теплотехніки

Освіта. 
Харківський 
державний 
політехнічний 
університет, 
Кременчуцький 
філіал, спеціальність: 
Автомобіле- і 
тракторобудування, 
кваліфікація: 
інженер-механік, 
1996.
Кандидат технічних 
наук, 05.22.02 – 
автомобілі та 
трактори. Тема 
дисертації"Вдосконале
ння методу 
розрахунку моменту 
опору повороту шини 
залежно від 
конструктивних 
параметрів 
керованого моста". 
Підвищення 
кваліфікації:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(18.04.2014 – 
30.04.2014) 
«Викладання фахових 
дисциплін іноземною 



мовою», 3 кредити 
EKTS, свідоцтво 
12СПК №802746.
2. Національний 
транспортний 
університет, 
ЦПКПУКПіС 
(12.03.2018 – 
27.03.2018) «Розвиток 
організаційних та 
комуникативних 
здібностей», 
«Методика 
викладання 
дисциплін 
Спеціалізований 
рухомий склад, 
Комплексна 
механізація 
технологічних 
процесів, Основи 
теплотехніки» 3,6 
кредити EKTS, 
свідоцтво ТУ № 
020709 15000266-18.
3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА (09.11.20-
13.11.20) «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту»,1 кредит 
ЕКТS свідоцтво ПК 
05385631/01734-20 від 
13.11.20.
4. Національний 
транспортний 
університет, 
ЦПКПУКПіС, м. Київ, 
(7.12.20-20.12.20) 
«Психолого-
педагогічні аспекти 
методик викладання 
фахових дисциплін у 
ВНЗ України Технічна 
експлуатація 
автомобілів, 
Організація робіт на 
СТО, Виробничі 
системи на 
автомобільному 
транспорті, Розвиток 
організаційної та 
комунікативної 
компетентності 
викладача» 3,5 
кредитів EKTS, 
.свідоцтво ТУ 
№020709 15000202-
20. 
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 10, 12, 13, 14)
Статті у Scopus:
1.Chernenko, S., 
Klimov, E., Chernysh, 
A., Shapko, V., 
Kharkov, O. 
Mathematical Modeling 
of the Spatial Steering 
Linkage of a Wheeled 
Vehicle. Proceedings of 
the 25th IEEE 
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 



2020. DOI: 
10.1109/PAEP49887.20
20.9240894 (Scopus)
2. Klimov E., Chernenko 
S., Chernish A., 
Pavlenko O., Kukhar V. 
«Simulation Technique 
of Kinematic Processes 
in the Vehicle Steering 
Linkage». International 
Journal of Engineering 
& Technology 2018. 
Vol. 7, No 4.3, Special 
Issue. 3, Pp. 120-124, 
DOI:10.14419/ijet.v7i4.3
.19720.
Статті у фахових 
виданнях: 
1. Клімов Е.С., 
Черненко С.М., 
Черниш А.А., Пузир 
Р.Г. Оптимізація 
параметрів 
чотириланкової 
кермової трапеції на 
основі плоскої моделі. 
Вісник 
машинобудування та 
транспорту, 2019. Том. 
10, №2. С. 141-147. 
DOI: 
https://doi.org/10.3164
9/2413-4503-2019-10-
2-141-147.
2. Клімов Е.С, 
Черненко С.М., 
Черниш А.А. Кермові 
приводи 
транспортних засобів 
з двома керованими 
мостами. 
Міжвузівський 
збірник «Наукові 
нотатки». 2018. Вип. 
62. С. 220–225.
3. Солтус, А.П.; 
Черненко, С.М.; 
Черниш, А.А.
Маслов, О.Г. 
Особливості роботи 
еластичного колеса як 
складного механізму. 
Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. Серія: 
Технічні науки. 2018. 
№ 2(82). С.152-158.
4. Клімов Е.С. 
Розробка пристрою 
для утримання 
дорожніх знаків на 
дорогах кар'єрів / Е.С. 
Клімов, А.П. Солтус, 
О.Л. Кіріченко, В.В. 
Жолоб // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КНУ, 
2015. – Вип. 2/2015 
(91). – С. 101-107.
5. Клімов Е.С. Щодо 
визначення моменту 
опору повороту шини 
керованого колеса на 
місці / Е.С. Клімов. 
Міжвузівський 



збірник «Наукові 
нотатки». – Луцьк, 
2014. – №46. С. 246 – 
251.
Наукова робота: 
Науковий керівник 
НДР по договорам з 
підприємствами та 
фірмами: № 456/20 – 
«АТ-Автополюс» від 
23.12.2019 р., № 
455/20 – «АТ – 
Укрспецкомплект» від 
28.12.2019 р., № 
458/20 – «АТ – 
ПРОМ-ГВІТ» від 
20.01.2020 р.
Патенти:
1. Пристрій для 
розміщення дорожніх 
знаків на дорогах 
кар'єрів: пат. 97897 
Україна: МПК6 Е 01 F 
9/011. № u 2014 11388; 
заявл. 20.10.2014; 
опубл. 10.04.2015, 
Бюл. № 7. 4 с.
2. Пат. 70671 Україна, 
МПК G 01 L 5/13. 
Стенд для визначення 
зміщення центра 
відносного повороту 
відбитка 
пневматичноїшини 
керованого колеса / 
Солтус А. П., Клімов 
Е. С.; власник 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського. - № 
u 2011 13111, заявл. 
07.11.2011 ; опубл. 
25.06.2012, Бюл. № 12.
3. Куля-маркер 
попереджувальна для 
повітряних 
високовольтних ліній 
електропередачі та 
ліній зв’язку: пат. 
41117 Україна. № s 
2019 01501; заявл. 
08.07.2019; опубл. 
25.02.2020, Бюл. № 4. 
6 с.
Методичні розробки:
1. Клімов Е.С. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Теплопостачання 
об’єктів 
автомобільного 
транспорту» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 – 
Автомобільний 
транспорт освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Частина 1 / Е.С. 
Клімов. – Кременчук : 
КрНУ, 2019. – 53 с.
2. Клімов Е.С. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з вивчення 



навчальної 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
теплотехніки» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання  зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт»/ Е.С. 
Клімов. – Кременчук : 
КрНУ, 2020. – 29 с.
3. Клімов Е.С. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
теплотехніки» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 – 
Автомобільний 
транспорт освітнього 
ступеня «Бакалавр»/ 
Е.С. Клімов. – 
Кременчук : КрНУ, 
2020. – 56 с.
Студентська НДР:
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у II етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 2017 р. 
– Яковенко С.В., 
диплом ІІ ступеню, 
КрНУ; 2018 р. – 
Денисенко Є.Р., 
диплом ІІ ступеню, 
ХНАДУ.
Матеріали 
конференцій: 
1. Клімов Е.С, 
Петриченко А.В. 
Дослідження кутів 
кінематичного 
відведення 
некерованих коліс 
двовісного візка 
вантажних 
автомобілів. XXVІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених і 
спеціалістів 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства»: 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 23-
24 квітня 2020. С. 15-
16.
2. Клімов Е.С., 
Черненко, С.М., 
Черниш, А.А., Харьков 
О.А. Аналіз 
конструкцій кермових 
керувань 
чотиривісних 
транспортних засобів. 
International scientific 
and practical 
conference «Technical 
science: history, the 



present time, the 
future, EU experience» 
Wloclawek, Republic of 
Poland, September 27–
28, 2019. Wloclawek: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2019. 200 
pages.
3. Клімов Е.С., 
Міщенко В.Ф., Кріс 
Соціо, Харьков А.А. 
Причини зниження 
ходимості шин 
великовантажних 
автомобілів. VI 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Сучасні тенденції 
розвитку 
машинобудувння і 
транспорту»: 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук, КрНУ.- 14-
16 листопада 2018 р. – 
с. 153-157.
4. Клімов Е.С., 
Черняк, Р.Є.; Дунь, 
С.В.; Черненко, С.М.; 
Черниш, А.А.; 
Павленко, О.В. 
Розвиток будівельних 
самоскидів 
виробництва КрАЗ. IV 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Новітні 
шляхи створення 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів»: 
Матеріали 
конференції. – 
Миколаїв-Коблево, 
20-22 вересня 2018 р. 
с. 70-74.
5. Клімов Е.С., 
Харьков, О.А., 
Черненко, С.М. 
Математична модель 
плоскої кермової 
трапеції автомобіля. 
Технології та 
інфраструктура 
транспорту»: 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
(14-16 травня 2018 
року). Харків : 
УкрДАЗТ, 2018. С. 
129-130.

16081 Черненко 
Сергій 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
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роботи

Механіки і 
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Диплом 
спеціаліста, 
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політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

090235 
Автомобіле- і 

тракторобудув
ання, Диплом 

кандидата наук 
ДK 033277, 

виданий 
09.03.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

017626, 

22 Автомобілі Кандидат технічних 
наук, 05.22.02 – 
автомобілі та 
трактори. Тема 
дисертації 
«Підвищення 
стійкості колісного 
керуючого модуля 
проти коливань, 
викликаних 
гідравлічним 
підсилювачем 
кермового керування 
автомобіля».
Підвищення 
кваліфікації:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 



виданий 
21.06.2007

Остроградського, 
ННЦПКПА 
(18.04.2014 – 
30.04.2014) 
«Викладання фахових 
дисциплін іноземною 
мовою», 3 кредити 
EKTS, свідоцтво 
12СПК №802746.
2. Національний 
транспортний 
університет, свідоцтво 
ТУ №020709 
15000264-18. 
«Розвиток 
організаційних та 
комуникативних 
здібностей», 
«Методика 
викладання 
дисциплін 
Автомобільні 
перевезення, Методи 
наукових досліджень 
та патентознавство, 
Експлуатаційні 
матеріали, 
Експлуатаційні 
властивості 
автомобілів і 
тракторів» 27.03.2018 
р. (3,6 кредити ECTS)
3. Центр підвищення 
кваліфікації та 
професійної адаптації 
КрНУ за програмою 
«Основи інженерного 
аналізу засобами РТС 
Creo Simulate» 22-
29.02.2020 р. 
Свідоцтво ПК 
05385631/008841-20 
(1 кредит ECTS)
  4. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА (09.11.20-
13.11.20) «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту»,1 кредит 
ЕКТS свідоцтво ПК 
05385631/01740-20 
від 13.11.20.
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 8, 10, 11,  13, 
14, 18)
Статті у Scopus 
(загалом 8):
1. Kukhar, V.V., Klimov 
E.S., Balalayeva, E.Y., 
Chernenko S.M. 
Correlation of barreling 
effect with boundary 
friction coefficient 
during upsetting of 
various materials 
workpieces under 
processing conditions. 
Materials Science 
Forum. 992 MSF, с. 
751-756. DOI: 
10.4028/www.scientific.
net/MSF.992.751 
(Scopus).
2. Chernenko, S., 
Klimov, E., Chernysh, 
A., Shapko, V., 



Kharkov, O. 
Mathematical Modeling 
of the Spatial Steering 
Linkage of a Wheeled 
Vehicle. Proceedings of 
the 25th IEEE 
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020. DOI: 
10.1109/PAEP49887.20
20.9240894 (Scopus)
3. Chernenko S., Klimov 
E., Chernish A., 
Pavlenko O., Kukhar V. 
(2018), «Simulation 
Technique of Kinematic 
Processes in the Vehicle 
Steering Linkage», 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol. 7, No 
4.3, Special Issue. 3, Pp. 
120-124, 
DOI:10.14419/ijet.v7i4.3
.19720.
4. Moroz M., Korol S., 
Chernenko S., Boiko Y., 
Vasylkovskyi O. (2018), 
«Driven Camshaft 
Power Mechanism of 
the Vehicle Diesel 
Engine Fuel Pump», 
International Journal of 
Engineering & 
Technology, Vol. 7, No 
4.3, Special Issue. 3, Pp. 
135-139, 
DOI:10.14419/ijet.v7i4.3
.19723.
Статті у фахових 
виданнях: 
1. Клімов Е.С., 
Черненко С.М., 
Черниш А.А., Пузир 
Р.Г. Оптимізація 
параметрів 
чотириланкової 
кермової трапеції на 
основі плоскої моделі. 
Вісник 
машинобудування та 
транспорту, 2019. Том. 
10, №2. С. 141-147. 
DOI: 
https://doi.org/10.3164
9/2413-4503-2019-10-
2-141-147.
2. Клімов Е.С, 
Черненко С.М., 
Черниш А.А. Кермові 
приводи 
транспортних засобів 
з двома керованими 
мостами. 
Міжвузівський 
збірник «Наукові 
нотатки». 2018. Вип. 
62. С. 220–225.
3. Солтус, А.П.; 
Черненко, С.М.; 
Черниш, А.А.
Маслов, О.Г. 
Особливості роботи 
еластичного колеса як 
складного механізму. 
Вісник 
Житомирського 
державного 



технологічного 
університету. Серія: 
Технічні науки. 2018. 
№ 2(82). С.152-158.
4. Шапко В.Ф. 
Семенов В.Г, 
Черненко С.М., 
Атамась А. І. 
Екологічні показники 
дизельних двигунів з 
різними умовами 
сумішоутворення під 
час роботи на 
біодизельному паливі. 
Вісник КрНУ імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ. 
2011. Вип. 3(68) 
Частина 1. с. 137 – 140.
5. Семенов, В.Г., 
Черненко С.М. 
Атамась А.І. 
Економічні показники 
дизеля під час роботи 
на біодизельному 
паливі рослинного 
походження. Вісник 
Кремен. держ. 
університету ім. М. 
Остроградського. 
Наукові праці КДУ ім. 
М. Остроградського. 
Кременчук: КДУ ім. 
М. Остроградського, 
2010. Вип. 1/2010 (60) 
Частина 1.  с. 143 – 
146.
Наукова робота: 
Відповідальний 
виконавець  
госпдоговірної 
науково-дослідної 
теми «Дослідження 
тягово-швидкісних 
властивостей 
автомобілів БелАЗ 
вантажопідйомністю 
27-45 т, 
переобладнаних 
шляхом заміни 
двигунів ЯМЗ на 
двигуни DAF», договір 
№458/20 – 
«АТ-«ПРОМ-ГВІТ», 
2020 р. 
Методичні розробки: 
1. Черненко С.М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни 
“Автомобілі“ для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання за 
напрямом підготовки 
6.070106 – 
“Автомобільний 
транспорт “ (у тому 
числі скорочений 
термін навчання). 
Кременчук : КрНУ, 
2014. 34 с.
2. Черненко С.М.. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
магістерської роботи 
для студентів денної 
та заочної форм 



навчання зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» за 
освітньою програмою 
«Автомобілі та 
автомобільне 
господарство». 
Кременчук : КрНУ, 
2018. 59 с.
3. Черненко С.М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Автомобілі» для 
студентів заочної 
форми навчання зі 
спеціальності 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Кременчук : КрНУ, 
2020. 22 с.
Студентська НДР: 
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у II етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 2017 р. 
– Магда А.С., 
Чернобривцева М.А. 
диплом І ступеню, 
ПНТУ; Магда А.С., 
Чернобривцева М.А. 
диплом ІІ ступеню 
ЛДУБЖД Некраса І.А. 
диплом ІІступеню 
ХНАДУ; 2018 р. – 
Магда А.С., диплом ІІІ 
ступеню, КрНУ, 
Стаднік ВМ. диплом 
ІІІ ступеню, ЛДУБЖД; 
2019 р. – Харченко 
О.Е. диплом ІІ 
ступеню ЛДУБЖД;
2020 р. – Марчук О.П. 
диплом ІІ ступеню, 
ЛДУБЖД;
Зайцев А.С. – 3 місце у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
за спеціальністю 
«Автомобільний 
транспорт», 2019 р., 
НТУ.
Матеріали 
конференцій: 1. Sergii 
Chernenko, Eduard 
Klimov, Andrii 
Chernysh, Volodymyr 
Shapko,
Olexandr Kharkov. 
Mathematical modeling 
of the spatial steering 
linkage of a wheeled 
vehicle. 25th IEEE 
International 
Conference “Problems 
of Automated Electric 
Drive Theory and 
practice”. KrNU, 
Ukraine. September 21-
25, 2020. (Scopus)
2. Клімов Е.С., 
Черненко, С.М., 
Черниш, А.А., Харьков 
О.А. Аналіз 



конструкцій кермових 
керувань 
чотиривісних 
транспортних засобів. 
International scientific 
and practical 
conference «Technical 
science: history, the 
present time, the 
future, EU experience» 
Wloclawek, Republic of 
Poland, September 27–
28, 2019. Wloclawek: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2019. 200 
pages.
3. Черненко С.М., 
Рягузов С.О., Денис 
Андрєєв Кермові 
приводи 
транспортних засобів 
з двома керованими 
мостами. VI 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Сучасні тенденції 
розвитку 
машинобудувння і 
транспорту»: 
Матеріали 
конференції. 
Кременчук, КрНУ.14-
16 листопада 2018 р. 
С. 70-74.
4. Клімов Е.С., 
Черняк, Р.Є.; Дунь, 
С.В.; Черненко, С.М.; 
Черниш, А.А.; 
Павленко, О.В. 
Розвиток будівельних 
самоскидів 
виробництва КрАЗ. IV 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Новітні 
шляхи створення 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів»: 
Матеріали 
конференції.  
Миколаїв-Коблево, 
20-22 вересня 2018 р. 
С. 70-74.
5. Клімов Е.С., 
Харьков, О.А., 
Черненко, С.М. 
Математична модель 
плоскої кермової 
трапеції автомобіля. 
Технології та 
інфраструктура 
транспорту»: 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
(14-16 травня 2018 
року). Харків : 
УкрДАЗТ, 2018. С. 
129-130.

186670 Воробйова 
Лариса 
Дмитрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки і 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042598, 
виданий 

11.10.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023484, 
виданий 

09.11.2010

22 Економіка та 
організація 
підприємства

Освіта:
Кременчуцька філія 
Харківського 
політехнічного 
інституту, 1991 р., 
"Технологія 
машинобудування 
металоріжучі станки 
та інструменти", 
інженер-механік; 
Кременчуцький 
державний 



політехнічний 
інститут, 1999 р., облік 
і аудит, бухгалтер-
економіст;
К. т. н., 131 – 
Прикладна механіка
(05.15.11 – фізичні 
процеси гірничого 
виробництва), (ДК № 
42598 від 11.10.2007), 
«Підвищення 
ефективності дії 
свердловинних 
розосереджених 
зарядів для 
руйнування гірських 
порід», доцент 
кафедри економіки 
(ДЦ № 009761 від 
09.11.2010)
Підвищення 
кваліфікації:
1. Майстер-клас 
«Стратегічна бізнес-
сесія з розробки 
кейсів з експортної 
діяльності для МСП» 
(у рамках програми 
експортного форуму 
«Кременчук 
експортує!»),
2019 р. 0,2 кредити 
ЄКТС, сертифікат 
12.06-13.06 2019 р. 
2. Отримання 
сертифікату B2 
English School of 
Tomorrow, 30 
кредитів, сертифікат 
лютий-серпень 2019.
3. Стажування 
«Інноваційне 
підприємництво у 
сільському 
господарстві: 
економіка та 
управління в сучасних 
умовах» на СП 
«Молочарське», 0,5 
кредити ЄКТС, 
сертифікат 16.11-17.11 
2019 р.
4. Участь у практикумі 
«Правила 
Інкотермс®2020 в 
Україні. Які умови 
поставки товарів на 
експорт та імпорт 
діятимуть з 1 січня 
2020 року», 0,1 
кредити ЄКТС,  
сертифікат 21.11.2019.
Показники п.30 
ліцензійних умов: 1, 2, 
3, 13, 14, 16; 18.
Публікаіції:
1. Воробйова Л.Д. 
Simulation of dynamic 
fracture of tne borenole 
bottom taking into 
consideration stress 
concentrator / В.В. 
Воробйов, Л.Д. 
Воробйова, М.В. 
Помазан, С.А. Шлик 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies ISSN 
1729-3774. – 2017. – 
3/1 ( 87 ). – 53–62 pp. 
(Scopus)



1. Воробйова Л.Д. , 
Воробйов В.В. 
Універсальний спосіб 
оцінки ефективності 
забійки 
свердловинного 
заряду// Сучасні 
ресурсоенергозберіга
ючі технології 
гірничого 
виробництва. 
Науково-виробничий 
журнал: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. Випуск 2(24). – 
38-44 с. 
2. Воробйова Л.Д. 
Simulation of dynamic 
fracture of tne borenole 
bottom taking into 
consideration stress 
concentrator / В.В. 
Воробйов, Л.Д. 
Воробйова, М.В. 
Помазан, С.А. Шлик 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies ISSN 
1729-3774. – 2017. – 
3/1 ( 87 ). – 53–62 pp.
3. Воробйова Л.Д., 
Кришовський В.Л., 
Білик А.І. Концепція 
ефективної та 
справедливої 
саморегулюючої 
соціально-
економічної системи/ 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука» - Київ, 
2018. - № 13 (53). – 
С.15-24.
4. Воробйова Л.Д. 
Оптимізація 
механізму управління 
ефективністю праці 
робітників 
підприємства/ Л.Д. 
Воробйова, М.М. 
Одінцов // Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету 
«Економічні науки». – 
2015. – Вип. 1-2015. – 
С. 72–78.
5. Воробйова Л.Д. 
Оцінювання 
інтелектуального 
капіталу підприємства 
на засадах 
структуризації / Л.Д. 
Воробйова, Л.А. 
Квятковська // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
2015. – Випуск 6 (95). 
– Ч. 2. – С. 72–77.
6. Воробйова Л.Д 
Оцінка інноваційного 
розвитку підприємств 
машинобудування: 



методичні підходи / 
Л.Д. Воробйова, Л.А. 
Квятковська // 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. – 2015. – 
Випуск 15 (Ч.2). – 
С.67–70.
Підручники, 
посібники:
1. Економіка 
підприємства: 
магістерський курс. 
Підручник. Частина ІІ 
/ За ред. професорів 
Загірняка М.В., 
Перерви П.Г., Маслак 
О.І. – Кременчук: ТОВ 
«Кременчуцька міська 
друкарня», 2015 – 756 
с.
2. Воробйова Л.Д. 
Особливості 
функціонування 
промисловості 
України в умовах 
євроінтеграції // 
Європейська 
інтеграція: пріоритети 
стратегічного 
розвитку 
національного 
господарства України: 
колективна 
монографія за заг.ред. 
Почтовюк А.Б. 
Кременчук : Видавець 
СВД Олексієнко В. В., 
2020. 358 с. – особ. 
внесок. – С. 64–69.
3. Воробйова Л.Д. 
Особливості 
інвестиційної 
діяльності 
гірничодобувної 
промисловості/ Л.Д. 
Воробйова, А.В. 
Воробйов// Сталий 
розвиток в умовах 
глобалізаційних 
процесів сучасності : 
[колективна 
монографія] ; за заг. 
ред. д.е.н., проф. О. І. 
Маслак. – Кременчук : 
ПП Щербатих О. В., 
2017. – 182 с.
4. Воробйова Л.Д. 
Економічна 
ефективність 
використання ресурсів 
гірничого 
виробництва з 
урахуванням 
екологізації 
виробничих процесів/ 
Л.Д.Воробйова, 
А.В.Воробйов// 
Сталий розвиток: 
стратегічні вектори, 
інноваційно 
орієнтовані системи 
забезпечення в 
контексті 
євроінтеграційної 
політики України: 
[колективна 
монографія] ; за заг. 
ред. д.е.н., проф. 
О.І.Маслак. – 



Кременчук: 
Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2016. 
– 213 с. - особ. внесок. 
– С. 97–113.
5. Воробйов В.В. 
Основи прикладної 
теорії коливань. 
Підручник 
/В.В.Воробйов, 
В.В.Воробйова, 
С.П.Киба. – 
Кременчук: ПП 
Щербатих О.В.. 2020. 
– 154 с.
Методичні вказівки:
1. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Економіка та 
організація 
підприємства» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» ОПП 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «бакалавр». - 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. – 21 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Економіка та 
організація 
підприємств» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» ОПП 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «бакалавр». - 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. – 23 с.
3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи  з 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка та 
організація 
підприємства» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» ОПП 
«Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «бакалавр». - 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2020. – 42 с.
Керівництво 
студентською 
науковою роботою:
1) 2018 р керівництво 
студенткою 
Кабатовою Ю. О.. яка 
зайняла ІІІ місце у ІІ 



турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Транспортні 
технології (за 
видами)»;
2) 2017 р. керівництво 
студенткою Лісовик 
Д.С., яка посіла ІІІ 
місце у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Транспорт 
(Економіка 
транспорту та 
зв’язків)».

183727 Саленко 
Юлія 
Сергіївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 
доктора наук 
ДД 003101, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043774, 
виданий 

13.12.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022540, 
виданий 

19.02.2009, 
Атестат 

професора 
12ПP 010926, 

виданий 
29.09.2015

14 Деталі машин Д.техн.н. за 
спеціальністю 
05.05.02 – Машини 
для виробництва 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій, тема 
дисертації «Наукові 
основи створення 
горизонтальних 
бетонозмішувачів 
примусової дії».
Підвищення 
кваліфікації:
1.Атестат професора 
кафедри 
конструювання 
машин і 
технологічного 
обладнання
12ПР№ 010926 від 
29.09.2015р
  2.Центр підвищення 
кваліфікації та 
професійної адаптації 
у Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського; 
свідоцтво ПК 
05385631/00533-19, 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання» галузь 
знань «Механічна 
інженерія», 5 
кредитів, 06.12-
28.12.2019 р.
Відповідність п.30 
ліцензійних умов: 1, 2, 
3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Публікації:
1. Salenko Yulia. The 
theory of concrete 
mixture vibratory 
compacting / Oleksandr 
Maslov, Janar 
Batsaikhan, Yulia 
Salenko // 
International journal of 
engineering & 
technology, 7 (3.2) 
(2018), pp. 239–244. 
(Scopus).  
  2. Salenko Julia.  
Investigation of 
vibration machine 
interaction with 
compacted concrete 
mixture / Mykola 
Nesterenko, Aleksandr 
Maslov, Julia Salenko 
// International journal 



of engineering & 
technology, 7 (3.2) 
(2018), pp. 260–264. 
(Scopus).  
  3. Salenko Yulia. The 
determination of the 
parameters of a 
vibration machine for 
the internal compaction 
of concrete mixtures / 
Alexander Maslov,  
Janar Batsaikhan, 
Ruslan Puzyr, Yulia 
Salenko // 
International journal of 
engineering & 
technology, 7 (4.3) 
(2018), pp. 12 – 19. 
(Scopus).  
  4. Salenko Yu. Сassette 
Vibration Installation 
Mathematical Modeling 
for  Compacting 
Concrete Mix During 
the Formation 
Reinforced Concrete 
Products / M. Sr. 
Nesterenko.,           A. 
Maslov,  P. Molchanov, 
Yu. Salenko // 
International Journal of 
Engineering and 
Technology (UAE), 
Vol.7, No4.8,(2018), pp 
306-311. (Scopus).  
  5. Salenko Yuliia. 
Numerical Simulation 
of Local Plastic 
Deformations of a 
Cylindrical Workpiece 
of a Steel Wheel Rim / 
Yuliia Salenko, Ruslan 
Puzyr, Oleksandr 
Shevchenko , Viktoriia 
Kulynych and 
Oleksandr Pedun // 
Advances in Design, 
Simulation and 
Manufacturing III. 
Proceedings of the 3rd 
International 
Conference on Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange, 
DSMIE-2020, June 9–
12, 2020, Kharkiv, 
Ukraine – Volume 1: 
Manufacturing and 
Materials Engineering , 
рр 442-451. (Scopus).  
  6. Саленко Ю. С. 
Исследование 
параметров 
вибрационной 
установки для 
виброактивации  
асфальтобетонных 
смесей / Ю. С. 
Саленко // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2015. – Вип. 2/2015. – 
С. 96–100.
  7.Саленко Ю. С. 
Определение 
напряженно-



деформированного 
состояния несущей 
конструкции 
вибрационного 
транспортера / Ю. С. 
Саленко // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2015. – Вип. 1/2015 
(90). – С. 109–113. 
  8.Саленко Ю. С. 
Разработка 
вибросмесителя с 
осциллирующими 
колебаниями 
смесительного 
барабана / Ю.С. 
Саленко, А.И. 
Елизаров // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського.– 
Кременчук: КрНУ, 
2015. – Випуск 2(91). –  
С. 154–158.
  9.Саленко Ю. С. 
Исследование 
взаимодействия 
вибрационной плиты 
рабочего органа с 
уплотняемой 
бетонной смесью / А. 
Г. Маслов, Ю. С. 
Саленко, И. И. 
Жовтяк //  Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2016. – Вип.     5(100) 
– С. 51–57.
  10. Саленко Ю. С. 
Дослідження впливу 
зусилля притискання 
заготовки на якість 
процесу витягування 
високошвидкісним 
штампуванням / Є. А. 
Фролов, М. М. Мороз, 
С. Г. Ясько, Ю. С. 
Саленко // Збірник 
наукових праць. Серія: 
Інноваційні технології 
та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії. – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2017. – 
№ 35 (1257) – С. 68-72
Підручники, 
посібники:
1. Саленко Ю. С. 
Горизонтальные 
бетоносмесители 
принудительного 
действия: монография 
/Ю. С. Саленко //  
Кременчук: ТОВ 
«Кременчуцька міська 
друкарня», 2013. – 218 
с.
2. Саленко Ю. С. 
Вибрационные 



машины и процессы в 
дорожно-
строительном 
производстве: 
монография / А. Г. 
Маслов, Ю. С. Саленко 
– Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2014. 
– 262 с.
3. Саленко Ю. С. 
Вибрационные  
машины  для  
приготовления и 
уплотнения бетонных 
смесей: монография 
/А. Г. Маслов, А. Ф. 
Иткин, Ю. С. Саленко 
– Кременчуг: ЧП 
Щербатых А. В., 2014. 
– 324.
Патенти:
1. Саленко Ю. С., 
Маслов О. Г., Жанар 
Батсайхан, Олійник С. 
В. Спосіб ударно-
імпульсного 
ущільнення 
композитних 
матеріалів. – Патент 
на корисну модель, 
Україна № 91211, 
МПК Е01С 19/38, від 
25.06.2014 р., Бюл. № 
12.
2. Саленко Ю. С., 
Маслов О.Г., Олійник 
С.В. Віброімпульсна 
машина для 
ущільнення 
будівельних 
матеріалів. – Патент 
на корисну модель, 
Україна   № 91212, 
МПК В28В 3/06, від  
25.06.2014 р., Бюл. № 
12.
3. Саленко Ю.С., 
Маслов О.Г.,  Олійник 
С.В. Ударно-імпульсна 
машина для 
ущільнення 
композитних 
матеріалів. – Патент 
на корисну модель, 
Україна  № 93120, 
МПК B28B 3/06, від    
25.09.2014 р., Бюл. № 
18.
4.. Саленко Ю. С., 
Маслов О. Г., Колєснік 
О. О.  Вібраційна 
установка для 
формування дорожніх 
плит. – Патент на 
корисну модель,  
Україна № 94725 , 
МПК В28В 3/06, від 
25.11.2014, Бюл. № 22.  
5. . Саленко Ю.С., 
Маслов О.Г. 
Вібраційний 
змішувач. - Патент на 
корисну модель, 
Україна      № 115753, 
МПК В01F 11/00, В28C 
5/00,   25.04.2017 р., 
Бюл. № 8.
Методичні вказівки:
1. Саленко Ю. С., 
Жовтяк І. І. Методичні    
вказівки  щодо   



виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни   «Деталі 
машин» (Розділ 1. 
Черв’ячний редуктор)  
для  студентів денної 
та заочної форм  
навчання зі 
спеціальностей: 131– 
«Прикладна 
механіка», 133– 
«Галузеве 
машинобудування»,  
274– «Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «бакалавр». 
Видавництво КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
Кременчук, 2020. –  
42 с.
2. Саленко Ю. С., 
Жовтяк І. І. Методичні    
вказівки  щодо   
виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни   «Деталі 
машин» (Розділ 2. 
Циліндричний 
редуктор)  для  
студентів денної та 
заочної форм  
навчання зі 
спеціальностей: 131– 
«Прикладна 
механіка», 133– 
«Галузеве 
машинобудування»,  
274– «Автомобільний 
транспорт» освітнього 
ступеня «бакалавр». 
Видавництво КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
Кременчук, 2020. –  
47 с.
Керівництво 
студентською 
науковою роботою:
1. Саленко Ю. С. – 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з ВСТВ: 
2015 р. (1 студент); 
2016 р. (1 студенти); 
2017 р. (2 студенти); 
2018 р. (1 студент).
 2. Саленко Ю. С. – 
керівництво 
студентом, який 
зайняв у  ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт  по 
спеціальності 
«Машини для 
земляних, дорожніх і 
лісотехнічних робіт»: 
1 студент – ІІІ місце 
(2020 р.).
Конференції:
1. Саленко Ю.С. 
Розробка вібраційного 
змішувача. Матеріали 
Всеукраїнської 



науково-технічної 
конференції «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту» 9-11 
листопада 2016 р.
2. Саленко Ю.С., 
Новіков О.В. Розробка 
одновального 
бетонозмішувача 
примусової дії  з 
похилими лопатками. 
– Матеріали 
конференції ХХV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства», 25-26 
квітня 2018 р.
3. Саленко Ю. С., 
Маслов А. Г. 
Разработка 
одновального 
вибрационного 
бетоносмесителя. - VI 
Міжнародна науково-
технічна  конференція 
«Сучасні тенденції 
розвитку 
машинобудування та 
транспорту» 
Матеріали 
конференції – 
Кременчук: КрНУ, 14-
16 листопада 2018. – 
С. 111 – 115.
 4. Саленко Ю. С., 
Маслов А.Г. Жанар 
Батсайхан.  
Энергоемкость 
уплотнения бетонных 
смесей. –     BUILDING 
INNOVATIONS-2018. 
Збірник наукових 
праць за матеріалами  
І Міжнародної 
азербайджансько-
української 
конференції. 24-25 
травня 2018 року – 
Баку: ПолтНТУ, 2018. 
– С. 156 – 158.
 5. Yuliia Salenko, 
Ruslan Puzyr,  
Oleksandr Chevcenko, 
Viktoriia Kulynych, 
Oleksandr Pedun. 
Numerical Simulation 
of Piastic Deformations 
of a  Cylindrical 
Workpiece of a Steel 
Wheel Rim. –  
International 
Conference on Design, 
Simuiation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange 
(DSMIE-2020), June 9-
12, 2020 in Kharkiv, 
Ukraine.

24176 Шаповал 
Олександр 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Інститут 
економіки та 

нових 

8 Технологія 
конструкційни
х матеріалів та 
основи 
машинобудува

Освіта. Інститут 
економіки та нових 
технологій, 
спеціальність: 
Металознавство, 



технологій, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

090104 
Металознавств

о, Диплом 
кандидата наук 

ДK 005287, 
виданий 

17.02.2012

ння кваліфікація: 
Спеціаліст з 
інженерного 
матеріалознавства, 
2001.
Кандидат технічних 
наук, ДК № 005287, 
2012 р., 05.03.05 – 
Процеси та машини 
обробки тиском, 
"Удосконалення 
вібраційного 
волочіння та 
плющення при 
виробництві 
вольфрамових катодів 
електронно-
променевих 
установок". 
Підвищення 
кваліфікації:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(01.03.2017 – 
15.03.2017) 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
напрямом «Технології 
машинобудування»», 
3,6 кредити EKTS, 
свідоцтво ПК 
05385631/000372-17.
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ЦПКПА (09.11.2020 – 
13.11.2020) «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту», 1 кредит 
EKTS, свідоцтво ПК 
05385631/01743-20.
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 3, 8, 11, 12, 15, 
17, 18)
Статті у Scopus:
1. Markov O., 
Gerasimenko O., 
Shapoval A., Abdulov 
O., Zhytnikov R. 
Computerized 
simulation of shortened 
ingots with a controlled 
crystallization for 
manufacturing of high-
quality forgings. The 
International Journal of 
Advanced 
Manufacturing 
Technology. 103 (5-8), 
pp. 3057-3065. DOI: 
10.1007/s00170-019-
03749-4 (Web of 
Science Core Collection 
/ Scopus / Q1 SCImago 
Journal and Country 
Rank)
2. Markov O. E., Kukhar 
V. V., Zlygoriev V. N., 
Shapoval A. A., 
Khvashchynskyi A. S., 
Zhytnikov R. U. 
Improvement of 



Upsetting Process of 
Four-Beam Workpieces 
Based on Computerized 
and Physical Modeling. 
FME Transactions. 
2020. Vol. 48, no 4. P. 
946-953. DOI: 
10.5937/fme2004946M 
(Web of Science Core 
Collection / Scopus / 
Q3 SCImago Journal 
and Country Rank)
3. Shapoval A., 
Drahobetskyi V., 
Savchenko I., Gurenko 
A., Markov O. 
Profitability of 
Production of Stainless 
Steel + Zirconium 
Metals Combination 
Adapters. Key 
Engineering Materials, 
Vol. 864, pp. 285-291, 
2020, DOI: 
10.4028/www.scientific.
net/KEM.864.285 
(Scopus / Q3 SCImago 
Journal and Country 
Rank)
4. Dragobetskii V., 
Zagirnyak V., Shlyk S., 
Shapoval A., Naumova 
O. Application of 
explosion treatment 
methods for production 
Items of powder 
materials. Przegląd 
Elektrotechniczny. 
2019. Vol. 05/2019. P 
39–42. 
DOI:10.15199/48.2019.0
5.10 (Web of Science 
Core Collection / 
Scopus / Q3 SCImago 
Journal and Country 
Rank)
5. Markov O., 
Gerasimenko O., Aliieva 
L., Shapoval A. 
Development of the 
metal rheology model of 
high-temperature 
deformation for 
modeling by finite 
element method. 
Eureka : Physics and 
Engineering. 2019. No. 
2. P. 52–60. DOI: 
10.21303/2461-
4262.2019.00877 
(Scopus / Q2 SCImago 
Journal and Country 
Rank)
Статті у фахових 
виданнях: 
1. Hrudkina N., Aliieva 
L., Markov O., 
Marchenko I., Shapoval 
A., Abhari P., Kordenko 
M. Predicting the shape 
formation of hollow 
parts with a flange in 
the process of combined 
radial-reverse 
extrusion. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. 2020. 
Vol. 4/1, no. 106. P. 55-
62. DOI: 
10.15587/1729-



4061.2020.203988 
(Scopus / фахове 
видання України / Q2 
SCImago Journal and 
Country Rank)
2. Zagirnyak M., 
Zagirnyak V., 
Moloshtan D., 
Drahobetskyi V., 
Shapoval A. A search 
for technologies 
implementing a high 
fighting efficiency of the 
multilayered elements 
of military equipment. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2019. 
Vol. 6/1, no. 102. P. 33–
40. DOI: 
10.15587/1729-
4061.2019.183269 
(Scopus / фахове 
видання України / Q2 
SCImago Journal and 
Country Rank)
3. Markov O., 
Gerasimenko O., Aliieva 
L., Shapoval A., Kosilov 
M. Development of a 
new process for 
expanding stepped 
tapered rings. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. 2019. 
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New design of 
combined electric 
machines to increase 
the efficiency of 
processing composite 
materials. International 
Scientific Conference 
“UNITECH 2019” – 
Gabrovo 2019/11/16 – 
2(55) С. – 186-190
4. Viktor Shchetynin, 
Roman Arhat, Ruslan 
Puzyr, Mykola Moroz. 
The Manufacture of 
Cylindrical Parts by 
Drawing Using a 
Telescopic Punch. 2nd 
Grabchenko’s 
International 
Conference on 
Advanced 
Manufacturing 
Processes 
(InterPartner-2020), 
Odessa, 2020/8/14, 
Ukraine, September 8-
11, 2020. С. - 82
5. Shchetinin V.Т. 
Functional Approach to 
Development of Hybrid 
Technology of Cutting 
Diamond Carbides/ 
V.Т. Shchetinin, A. F. 
Salenko, G.V. Gabuzian, 
V.А. Nikitin, S.А. 
Klymenko, А.М. 
Potapov, L. Tanovic 
//Materials Science : 
materials Review – 
Volume 2, Issue 1, 2018, 
Whioce Publishing Pte 
Ltd, Republic of 
Singapore, 2018. ISSN: 
2529-7791 (Online). 
DOI: 
10.18063/msmr.v2i1.34
9.

59441 Чебенко 
Валерій 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 

прапору 
гірничій 

інститут ім. 
Артема, рік 
закінчення: 

1971, 

40 Безпека 
життєдіяльност
і, цивільний 
захист

Освіта:
Дніпропетровський 
гірничий інститут 
імені Артема, 1971 р., 
технологія та 
комплексна 
механізація підземних 
розробок корисних 
копалин, гірничий 
інженер. доктор 
технічних наук., 
05.15.09 – геотехнічна 



спеціальність:  
Технологія та 
комплексна 
механізація 

підземної 
розробки 
корисних 
копалин, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007967, 

виданий 
10.02.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 092685, 
виданий 

27.08.1986, 
Атестат 

професора 
12ПP 006923, 

виданий 
14.04.2011

і гірнича механіка, 
(ДД № 007967, 2010 
р.),  тема: «Розробка 
наукових основ 
ефективності 
управління вибуховим 
імпульсом при 
руйнуванні гірських 
порід на кар’єрах», 
професор кафедри 
безпеки 
життєдіяльності  (12 
ПР № 006923, 2011 
р.).
Підвищення 
кваліфікації:
Національний 
технічний університет 
«Харківський 
політехнічний 
інститут» (м. Харків), 
свідоцтво № ПК-18-15. 
тема: «Охорона праці 
на машинобудів-них 
підприємствах». 2015 
р.
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ: 1, 2, 7, 8, 11, 
13, 15
Публікації:
1. Chebenko, V.N. 2004, 
"Ways of decline of 
toxic troop landings at 
production of explosive 
works in careers", 
Metallurgicheskaya i 
Gornorudnaya 
Promyshlennost, , no. 
3, pp. 83-85. (Scopus)
2. Чебенко В.М. 
Структурні 
властивості 
поруватого кремнію, 
отримані методом 
електрохімічного 
травлення / Оксанич 
А.П., Когдась М.Г., 
Чебенко В.М. - Вісник 
КрНУ ім. М. 
Остроградського. – 
2017. – Вип. 2(103), 
частина 1. – С. 33–40.
3. Чебенко В.М. 
Дослідження впливу 
дзеркальних 
поверхонь на 
покращення 
освітлення 
виробничих 
приміщень / Чебенко 
Ю.М., Колосюк В.П., 
Губачов О.І., 
Цибульник Н.Н., 
Головенко К.С. // 
Сучасні 
ресурсоенергозберіга
ючі технології 
гірничого 
виробництва: 
Науково-виробничий 
журнал: КрНУ, 2016.-
Вип. 2\2016(18). - с.82-
98.
4. Чебенко В.Н. 
Влияние 
электрического и 
магнитного полей на 
характер образования 
газообразных 
продуктов  детонации 
/ В.Н. Чебенко, Т.Ф. 



Козловская, А.А. 
Юрко. - Вісник КрНУ 
ім. М. 
Остроградського. – 
2015. – Вип. 1(90), 
частина 2. – С. 33–38.
5. Чебенко В.Н. 
Необходимое 
быстродействие 
защитного 
отключения особо 
взрывобезопасного 
рудничного 
электрооборудования 
/ Чебенко В.Н., 
Колосюк В.П. - 
Сучасні 
ресурсоенергозберіга
ючі технології 
гірничого 
виробництва: 
науково-виробничий 
журнал. –Кременчук: 
КрНУ, 2014. – Вип. 
2/2014 (14). – С. 187–
198.
Методичні вказівки:
1. Чебенко В.М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсового проекту з 
навчальної 
дисципліни «Безпека 
експлуатації будівель 
та споруд» – 
Кременчук : КрНУ, 
2018. – 62 с.
2. Чебенко В.М., Сукач 
С.В. Методичні 
вказівки щодо 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Пожежна безпека 
виробництв» – 
Кременчук : КрНУ, 
2018. – 56 с.
3. Чебенко В.М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Теорія 
горіння та вибуху» – 
Кременчук : КрНУ, 
2018. – 35 с.

91554 Вакуленко 
Роман 
Андрійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 045459, 

виданий 
12.12.2017

19 Теорія 
механізмів і 
машин

к.т.н. за спеціальністю 
05.05.02 – Машини 
для виробництва 
будівельних 
матеріалів і 
конструкцій, 
«Розробка 
планетарного 
вібраційного 
збуджувача коливань 
для ущільнювання 
будівельних 
матеріалів»
Підвищення 
кваліфікації:
1. Диплом кандидата 
технічних наук ДК № 
045459 від 12.12.2017
2. Центр підвищення 
кваліфікації та 
професійної адаптації 
у Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 



Остроградського; 
свідоцтво ПК 
05385631/00524-19, 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання» галузь 
знань «Механічна 
інженерія», 06.12-
28.12.2019 р. 
2. Закордонне 
стажування: – 
University of Economy 
(Bydgoszcz, Poland) 
Winter Semestr (180h) 
in 2020/2021 Academic 
Year, за темою 
«European and Polish 
system of higher 
education: practice, 
experience, innovative 
learning methods», що 
підтверджено 
відповідним 
дипломом.
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 3, 10, 11, 13, 
14, 15)
Публікації:
   1. Vakulenko Roman. 
Finite-element model of 
bimetal billet strain 
obtaining box-shaped 
parts by means of 
drawing / Haikova, T., 
Puzyr, R., Dragobetsky, 
V., Symonova, A. // 
Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering, (2020), 
pp. 85-94. DOI: 
10.1007/978-3-030-
22365-6_9 (Scopus).  
  2. Вакуленко Р. А. 
Исследование 
динамики  
вибрационной 
машины при 
пакетном способе 
виброобработки 
материала с 
параллельным 
соединением емкостей 
/ Г. П. Хабло, Р. А. 
Вакуленко, Ю. В. 
Зилинский // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2012. – Вип. 5/2012 
(76). – С. 39–41.
 3. Вакуленко Р. А. 
Уточненная 
динамическая модель 
вибрационного 
бегункового 
вибратора /                  
Г. П. Хабло, Р. А. 
Вакуленко // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2014. – Вип. 3/2014 
(86). – С. 132–136.
   4. Вакуленко Р.А. 



Дослідження 
робочого режиму 
бетонозмішувача 
безперервної дії / 
Ю.С. Саленко, О.Ю. 
Шевчук,  О.В. 
Лисенко, В.Л. 
Дятловська // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. –  
Кременчук: КрНУ, 
2020. – Випуск 1(120) 
– С. 133 – 139. 
   5. Вакуленко Р.А. 
Особливості технічної 
реалізації штучного 
нейрона для 
розв’язання задач 
контролю і 
діагностики 
технічного стану 
авіаційного двигуна 
ТВ3-117. / С.І. Владов,   
Ю.М. Шмельов, А.С. 
Сіора, В.Л. 
Дятловська,   А.В. 
Пономаренко // 
Вісник Херсонського 
національного 
технічного 
університету. – 
Херсон: ХНТУ, 2020. 
– Випуск 3(74) – С. 58 
– 69.
   Наявність виданого 
підручника або 
монографії: 
   1. Вакуленко Р. А. 
Експлуатація та 
обслуговування 
машин: навчальний 
посібник /    Р. А. 
Вакуленко,  Д. В. 
Савєлов, А. І. 
Чорнокнижний // 
Кременчук : КрНУ, 
2010. – 115 с.
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/методични
х вказівок:
 1. Вакуленко Р. А. 
Методичні  вказівки  
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Теорія 
механізмів та машин» 
для студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 274 – 
Автомобільний 
транспорт освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Видавництво КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
Кременчук, 2021. – 44 
с.
   2. Вакуленко Р. А. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Теорія 
механізмів та машин» 
для студентів денної 



форми навчання зі 
спеціальності 274 – 
Автомобільний 
транспорт освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Видавництво КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
Кременчук, 2021. – 36 
с.
   3. Вакуленко Р. А. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
контрольної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Теорія 
механізмів та машин» 
для студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 274 – 
Автомобільний 
транспорт. 
Видавництво КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
Кременчук, 2020. – 33 
с., 2019. – 17 с.
Участь у 
конференціях:
   1. Вакуленко Р.А.,  
Завязкин А.В. Учет 
расположения 
роликов планетарного 
вибратора в 
математической 
модели. - VI 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Сучасні тенденції 
розвитку 
машинобудування та 
транспорту» : 
матеріали 
конференції. – 
Кременчук : 
Кременчуцький 
національ-ний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 14-
16 листопада 2018. – 
С. 116-119.
   2. Вакуленко Р.А., 
Сытник М. В. 
Определение 
прогибов рабочего 
органа при изгибных 
колебаниях в случае 
торцевого 
расположении 
планетарного 
вибровозбудителя. - 
Матеріали 
конференції ХХV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства», 25-26 
квітня 2018 р. – С. 86-
87.
   3. Вакуленко Р.А., 
Завязкин А.В., 
Чепурной В.В., 
Дятловская В.Л. 
Математическая 
модель 
поличастотного 



планетарного 
вибровозбудителя 
колебаний. – VIІ 
Міжнародна науково-
технічна  конференція 
«Сучасні тенденції 
розвитку 
машинобудування та 
транспорту» 
Матеріали 
конференції – 
Кременчук: КрНУ, 11-
13 листопада 2020 р.

251601 Пєєва Ірина 
Едуардівна

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Механіки і 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 049838, 

виданий 
03.12.2008

2 Опір 
матеріалів

К.т.н. за спеціальністю 
05.15.09 – геотехнічна 
і гірнича механіка
 «Дослідження впливу 
рівномірності 
розміщення в масиві 
зарядів вибухових 
речовин на 
інтенсивність 
дроблення гірських 
порід»
Підвищення 
кваліфікації:
1. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/000701-18 
КрНУ ім. М. 
Остроградського, 
Центр підвищення 
кваліфікації.
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання з 
дисципліни «Опір 
матеріалів»».
09.02.2018-20.02.2018 
р.
2. Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
університету з 5 
жовтня по 1 листопада 
2020 року та 
отримання 
сертифікатів про 
підвищення цифрової 
компетентності «Learn 
Moodle 3.9 Basics»
3. Підвищення 
кваліфікації на базі 
VІІ Міжнародної 
науково-технічної 
конференції «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту» 11–13 
листопада 2020 року 
м. Кременчук
Публікації  у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Пеева И.Э. 
Теоретические основы 
расчета параметров 
буровзрывных работ 
при использовании 
дополнительных 
укороченных 
скважин. Збірник 
"Сучасні 
ресурсоенергозберіга
ючі технології 
гірничого 
виробництва". – 



Науково-виробничий 
збірник: КДПУ імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КДПУ, 
2009. – Вип. 2/2009 
(4). – С. 11 – 17.
2. Комир В.М., Клочко 
И.И., Пеева И.Э., 
Долударева Я.С. 
Характер изменения 
прочностных свойств 
горных пород в 
результате 
воздействия на них 
взрывов зарядов 
взрывчатых веществ
Збірник «Сучасні 
ресурсоенергозберіга
ючі технології 
гірничого 
виробництва». – 
Науково - виробничий 
збірник: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського. - 
Кременчук: КНУ, 2011. 
– Вип. 1/2011 (7). – С. 
16 – 21
3. Воробьев В.В., 
Пеева И.Э., Редько 
Н.А. Основные методы 
повышения 
интенсификации 
взрывного дробления 
верхней части блока  
«Розробка, 
використання та 
екологічна безпека 
сучасних 
гранульованих та 
емульсійних 
вибухових речовин» – 
X міжнародна 
науково-технічна 
конференція. 
Кременчук – Кошице, 
03 – 08 лютого 2014 р. 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 
2014. – С. 56–58.
Наукова робота: 
1. Пєєва І.Е. – 
науково-технічний 
редактор,член 
редакційної колегії 
«Вісник КрНУ імені 
Михайла 
Остроградського»
2. Пєєва І.Е. – 
відповідальний 
секретар, член 
редакційної колегії 
науково-виробничого 
журналу «Сучасні 
ресурсоенергозберіга
ючі технології 
гірничого 
виробництва»
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/методични
х вказівок:
1. Пєєва І.Е., Байкова 
М.В., Воробйов В.В. 
Методичні вказівки 



щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Опір 
матеріалів» для 
студентів технічних 
спеціальностей 
освітнього ступеня 
«Бакаклавр». – 
Кременчук, КрНУ, 
2019. – 35 с.
2. Пєєва І.Е., Байкова 
М.В. Методичні 
вказівки щодо 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Опір 
матеріалів» для 
студентів технічних 
спеціальностей 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» (І 
частина). – 
Кременчук, КрНУ, 
2018. – 44 с.
3. Пєєва І.Е., Байкова 
М.В. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Опір 
матеріалів» для 
студентів технічних 
спеціальностей 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». – 
Кременчук, КрНУ, 
2019. – 39 с.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
Пєєва І.Е. – 
організація та 
проведення ІІ туру 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Теоретична 
механіка», як секретар 
(з 2015 р.) та член 
журі (з 2017 р.)

134877 Славко 
Геннадій 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Електроніки та 
комп'ютерної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1984, 

спеціальність:  
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 028768, 
виданий 

23.01.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004329, 
виданий 

29.11.1996

31 Комп’ютерна 
техніка та 
програмування

К.т.н. за спеціальністю 
01.01.11 – системний 
аналіз і теорія 
керування,«Стабілізац
ія надпровідних 
динамічних систем 
при наявності 
ідеальногоферомагніт
ного екрану».
Підвищення 
кваліфікації:
Державний 
навчальний заклад 
«Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет»
(м. Дніпро), 
посвідчення № 33/17, 
«Застосування 



програмних 
комплексів до 
розв’язання задач 
лінійного 
програмування», від 
30.03.2017 р
Статті у Scopus або 
Web of Science Core 
Collection
1) Slavko G. Modeling 
Of A Non-Contact 
Sustainable Suspension 
Jf A Free 
Superconducting Rotor 
On Magnetic Bearings 
// International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES’19), 23-
25 September 2019. – 
Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National 
University (Ukraine), 
2019.
2) G. Slavko, S. 
Serhiienko, L. 
Herasimenko. 
Digitalization of 
Electrical Engineering 
Education and 
Automatic Assessment 
of Study Results // 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES’19), 23-
25 September 2019. – 
Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National 
University (Ukraine), 
2019.
Публікації у фахових 
виданнях:
1) Славко Г. В., 
Сергієнко С. А. Досвід 
упровадження та 
інтеграції системи 
онлайн-навчання на 
платформі Moodle у 
освітній простір 
університету / 
Інженерні та освітні 
технології. 2019. Т. 7. 
№ 2. С. 126–136. doi: 
https://doi.org/10.3092
9/2307- 
9770.2019.07.02.13
2) Славко Г. В., 
Решетило В. В., 
Шевченко С. В. 
Розробка та інтеграція 
плагінів 
математичного 
спрямування у 
систему дистанційної 
освіти Moodle / Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
2017. Вип. 2(1). С. 48-
53.
3) Славко Г. В.,  Козир 
А.Є. Алгоритми і 
методи визначення 
складних контурів 
динамічних об’єктів з 
використанням 
техноло-гій web-
графіки./ Вісник 



Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. - 
2016. - Вип. 3(1). - С. 
20-26.
4) Славко Г. В.,  Козир 
А.Є.  Обробка 
зображення фільтром 
Собеля на основі 
аналізу структури 
графічних файлів/ 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету ім. М. 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2014. – Вип. 3/2014 
(86), – С. 59–63.
5) Славко Г. В. 
Зведення повторного 
контурного інтегралу 
до одноконтурного 
при моделюванні 
магнітної підвіски/ 
Вісник Київського 
національного 
університету імені Т.Г. 
Шевченка, серія 
«Кібернетика», № 11 
(2011). – Київ, 2011. – 
С.45-50.
Наявність підручників 
та монографій:
1) Дерієнко А.І., 
Славко Г.В., Ляшенко 
В.П. Програмування 
мовою Pascal: 
Навчальний посібник. 
– Кременчук: 
Видавничий відділ 
КДУ, 2009. – 142 с. 
(гриф МОН)
2) Численно-
графический метод 
решения задач 
безусловной 
оптимизации на 
основе вариации 
параметрических 
линий равновесных 
состояний в задачах со 
сложной целевой 
функцией/
Колективна 
монографія 
«Інформаційні 
технології як фактори 
розвитку 
суспульства». – 
Кременчук, 2013. –С. 
51–59.
3) Славко Г.В. 
Організація та 
обробка електронної 
інформації: 
навчальний посібник 
/ Г.В Славко. – 
Кременчук: Вид-во 
ПП Щербатих О.В., 
2017. – 126 с.
4) Славко Г.В. 
Математика 
програмістам: 
підручник/ Г.В 
Славко. – Кременчук: 
Вид-во ПП Щербатих 
О.В., 2018. – 174 с.
5) Система онлайн-



навчання на 
платформі MOODLE./ 
М. В. Загірняк, С. А. 
Сергієнко, Г.В. Славко 
Навчальний посібник 
‒ Харків : Друкарня 
Мадрид; 2019, 184 стр.
Організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника:
заступник директора 
навчально-наукового 
інституту механіки і 
транспорту з 
організаційно- 
виховної роботи
Наявність патентів:
1) Свердловинний 
заряд. Деклараційний 
патент на корисну 
модель №1875, 
Україна.-Бюл.№6. – 
2003. Воробйов В.В., 
Славко Г.В., Щетинін 
В.Т., та ін.
2) Пристрій для 
розосередження 
заряду вибухової 
речовини повітряним 
проміжком. 
Деклараційний патент 
на корисну модель 
№1876, Україна.-Бюл.
№6. – 2003. Воробйов 
В.В., Славко Г.В., 
Щетинін В.Т., та ін.
3) Кумулятивний 
замикаючий пристрій. 
Деклараційний патент 
на корисну модель 
№6916, Україна.-Бюл.
№5. – 2005.  Воробйов 
В.В., Славко Г.В., 
Щетинін В.Т., та ін.
4) Кумулятивний 
замикаючий пристрій. 
Деклараційний патент 
на корисну модель 
№18872, Україна.-
Бюл.№.11 – 2006.  
Воробйов В.В., Лотоус 
К.В., Славко Г.В., та ін.
5) Кумулятивний 
замикаючий пристрій. 
Деклараційний патент 
на корисну модель 
№20166, Україна.-
Бюл.№.1 – 2007.  
Воробйов В.В., Лотоус 
К.В., Славко Г.В., та ін.
6) Кумулятивний 
замикаючий пристрій. 
Деклараційний патент 
на корисну модель 
№22259, Україна. - 
Бюл.№.5 – 2007.  
Воробйов В.В., Лотоус 
К.В., Славко Г.В., та ін.
7) Славко Г.В. 
Свідоцтво №99333 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір. Навчальний 
посібник «Організація 
та обробка 
електронної 
інформації». 31 
серпня 2020.р.
8) Славко Г.В. 
Свідоцтво №98908 
про реєстрацію 



авторського права на 
твір. Навчальний 
підручник 
«Математика 
програмістам». 12 
серпня 2020.р.
9) Дерієнко А.І., 
Славко Г.В., Ляшенко 
В.П. Свідоцтво 
№99334 про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір. Навчальний 
посібник 
«Програмування 
мовою Pascal». 31 
серпня 2020.р
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
1. Славко Г.В. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Системи 
підготовки 
інформації» для 
студентів денної 
форми навчання за 
спеціальністю 014.09 
– «Середня освіта 
(Інформатика)», 
освітнього ступеня 
«Магістр». – 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського, 
2018.
2. Славко Г.В. 
Методичні вказівки 
щодо лабораторних 
робіт з навчальної 
дисципліни «Системи 
підготовки 
інформації» для 
студентів денної 
форми навчання за 
спеціальністю 014.09 
– «Середня освіта 
(Інформатика)», 
освітнього ступеня 
«Магістр». – 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського, 
2018.
3. Славко Г.В. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Інтелектуальні 
інформаційні системи 
і проектування систем 
штучного інтелекту» 
для студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальностей  014 – 
«Середня освіта 
(інформатика)», 113 – 
«Прикладна 
математика», за 
напрямом 6.040302 – 
«Інформатика», 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» – 



Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського, 2019
Студентська НДР:
Робота у складі 
організаційного 
комітету/журі/апеляці
йної комісії I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади за 
напрямом 
"Інформатика", 2010–
2016 рр. – голова журі 
олімпіади; 
керівництво 
студентом Козирем 
А.Є. (2016), який 
зайняв ІІ місце у ІІ 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Інформатика і 
кібернетика», м. 
Суми; керівництво 
студентами 
Заволокою В.В. та 
Ляшук В.І. (2014), які 
зайняли 3-тє місце у ІІ 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Інформатика і 
кібернетика», м. 
Вінниця.
Голова апеляційної 
комісії у складі журі ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з напряму 
«Теоретична 
механіка».

51876 Новохатько 
Ольга 
Володимирів
на

Доцент з 
покладання
м 
обов'язків 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1994, 

спеціальність:  
Хімія, Диплом 

магістра, 
Дніпровський 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

162 
Біотехнології 

та 
біоінженерія, 

Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

227 Фізична 
терапія, 

ерготерапія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 013816, 

виданий 

20 Хімія К.т.н. за спеціальністю 
02.00.02 – Аналітична 
хімія. Тема дисертації 
«Електротитриметрія 
арґентуму(І), 
паладію(ІІ), 
ауруму(ІІІ) у їх 
сумішах промислового 
походження»
Підвищення 
кваліфікації:
1. 2016  у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського 
(Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/000162-16 
від 30.04.2016 р.) 
«Фахова іноземна 
мова для науковців»
2. 2016  у ДВНЗ 
«Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет» 
(Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПВ 
015237 від 12.08.2016 
р.) 
3. Друга вища освіта, 
Дніпровський 
державний технічний 



13.03.2002, 
Атестат 

доцента ДЦ 
009745, 
виданий 

16.12.2004

університет, диплом 
магістра, 
спеціальність 
«Біотехнології та 
біоінженерія», 2019 р. 
Диплом М19 
№158844.
Відповідність 
ліцензійним умовам 
(п.п. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 
15,17)
Статті у Scopus:
1. Novokhatko O., V. 
Nykyforov, M. 
Malovanyy, T. 
Kozlovs’ka, S. Digtiar, 
The biotechnological 
ways of blue-green 
algae complex 
processing, Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies,–5/10 
(83), 2016. – Р. 11-18.
2. V. V. Nykyforov, T. F. 
Kozlovs’ka, O. V. 
Novokhatko and S. V. 
Digtiar, "On additional 
possibilities of using 
the blue-green algae 
substrate and 
digestate", Water 
Supply and Wastewater 
Disposal. Monografie – 
PolitechnikaLubelska 
Lublin, pp. 207-220, 
2018.
3. Dmitriy Kukharenko, 
Novokhatko Olha, 
Oksana Maznytska, 
Sergii Digtiar, Oksana 
Sakun
The Influence of an 
Electromagnetic Field 
on the Additional 
Increment of Biogas in 
a Power Plant // 2020 
IEEE Problems of 
Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), – 
Kremenchuk, 21-25 
Sept. 2020. – P. 
Статті у фахових 
виданнях: 
1. Основні підходи до 
математичного 
моделювання 
біологічної 
продуктивності ціаней 
як сировинної бази 
біоконверсії // 
Науковий журнал 
«Екологічна безпека». 
– Кременчук, 2016. – 
Вип. 2(22). – С. 118–
127. (Спiвавтори: 
Козловська Т.Ф., 
Пасенко А.В., Дігтяр 
С.В., Никифорова 
О.О.).
2. Вилучення ліпідів з 
біомаси активного 
мулу для виробництва 
біопластика //Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КрНУ, – 
2018. – Випуск 5(112). 
– С. 115-121. 
(Спiвавтори: 



Пісьменнікова Т.С., 
Карлик О.І., Пасенко 
А.В., Мазницька О.В.).
3. Оптимізація 
біологічної складової 
аграрної технології 
No-Till // Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КрНУ, – 
2018. – Випуск 3(110). 
– С. 92–96.
(Спiвавтори: Пасенко 
А.В., Никифорова О. 
О., Козловська Т. Ф., 
Мазницька О.В.)
4. Застосування 
графічного 
середовища Lab-VIEV 
у моделюванні 
біотехнологічних 
процесів – Вісник 
КрНУ ім. М. 
Остроградського. – 
2018. – Вип. 6 (113). – 
С. 86–94.
(Спiвавтори: С.В. 
Дігтяр, С.А. Сергієнко, 
В.В. Никифоров, Т.О. 
Бедрій)
5. Структуризація 
біологічних 
макросистем // 
Біологія і екологія. 
Науковий журнал 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету– Том 5, 
номер 1. – Полтава, 
2019. – С. 112-120.
(Спiвавтори: 
Никифоров В. В., 
Сакун О. А., 
Мазницька О. В., 
Пасенко А. В.)
Наукова робота: 
Держбюджетна НДР 
«Екологічна 
біотехнологія 
виробництва метану із 
синьо-зелених 
водоростей».
Науковий керівник 
НДР «Екологічні 
біотехнології аналізу 
негативного впливу 
факторів едафотопу та 
моніторинг стану 
Полтавських 
чорноземів» № ДР 
0117U007453
Патенти:
Спосіб вилучення 
ліпідів з біомаси 
ціанобактерій із 
застосуванням лазеру. 
Патент на корисну 
модель 137244 № 
u201903571. − Бюл. № 
19, 2019.
(Спiвавтори: 
Никифоров В.В., 
Мальований М.С.,    
Тимчук І.С., Пасенко 
А.В.).
Методичні розробки:
1. Біотехнологічний 
словник : навчально-
методичний посібник 
/ А.В. Пасенко, 



Никифоророва О.О., 
Т.Ф. Козловська, О.В. 
Новохатько, С.В. 
Дегтярь. – Кременчук: 
ПП Щербатих О.В., 
2016. – 104 с.
2. Новохатько О. В., 
Никифорова О. О. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Хімія». 
Модуль 1. Загальна та 
неорганічна хімія для 
студентів денної 
форми навчання за 
напрямом  6.051401 − 
«Біотехнологія», 
Частина 1. Загальна 
хімія. − Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2013. − 39 с.
3. Новохатько О. В. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни “Хімія” 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання за 
напрямами  6.070101 
− «Транспортні 
технології», 6.070106 
– «Автомобільний 
транспорт» − 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2013. − 74 с.
4. Новохатько О. В. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Управління якістю та 
безпека 
біотехнологічної 
продукції» для 
студентів денної 
форми навчання 
спеціальності 101 – 
«Екологія» - 
Кременчук, 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018. – 48 с.
5. Новохатько О. В. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Альтернативна 
енергетика та 
біоконверсія» для 
студентів денної 
форми навчання 
спеціальності 101 – 
«Екологія» - 
Кременчук, 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018. – 30 с.
Студентська НДР:
Наукова робота із 
студентами: керує 
науковою роботою 5 
студентів 1–4 курсів.
НДР школярів
2016–2017 н.р. – 
керівництво 



школярем Кучеренко 
М. (11-Б класу 
Кременчуцького 
ліцею №4), який став 
призером III місце II-
го етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України». Тема 
наукової роботи 
«Алергія на 
підприємствах. Її 
дослідження та 
профілактика»
2017–2018 н.р. – 
секретар журі II-го 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України», секція 
«Хімія».
Монографії:
1. Екологічні 
пріоритети 
Кременчука: сучасний 
стан і перспективи / 
Шмандій В.М., 
Артамонов В.В., 
Бахарєв В.С., Пасенко 
А.В. та ін. // 
Колективна 
монографія. – 
Кременчук, 2016. – 
100 с. 
2. Фундаментальные и 
прикладные аспекты 
экологической 
биотехнологии 
переработки 
цианобактерий : 
монография / 
Загирняк М. В., 
Никифоров В. В., 
Малеваный М. С., 
Козловская Т. Ф., 
Новохатько О. В., 
Елизаров М. А., 
Пасенко А. В., Дегтярь 
С. В., Сакун О. А., 
Шлык С. В.; под общ. 
ред. д.б.н., проф. 
Никифорова В. В. – 
Кременчуг : ЧП 
Щербатых А. В., 2016. 
– 148 с.
3. Екологічна мережа 
Кременчука : 
монографія / 
Гальченко Н.П., 
Дігтяр С.В., 
Никифоров В.В., 
Новохатько О.В., 
Пелипенко В.М., 
Сакун О.А., 
Симоненко О.П., 
Труніна І.М., Федюн 
О.М. – Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2019. 
79 с.
Матеріали 
конференцій: 
1. The Mathematical 



Model of the Kinetics of 
the Process of 
Obtaining the Metal 
Arsen for the 
Manufacture of 
Semiconductor 
Materials // 
International 
Conference on 
«Modern electrical and 
energy systems». – 
Kremenchuk, 15–17 
November 2017. – P. 
248–251. (Scopus)
(Спiвавтори: Oksana 
Maznytska, Alona 
Pasenko, Tetjana 
Kozlovskaya)
2. Біотехнологія 
отримання сиру з 
СО2-екстрактом 
лаванди. // Матеріали 
ХVIII міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Ідеї 
академіка В.І. 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки» 11−13 травня, 
КДПУ, 2018р. 
Кременчук, Україна, − 
С. 91.
(Спiвавтори: Шкарбан 
А. І., Никифорова О. 
О.)
3. Selection of lipids 
from blue-green algae. 
// AGENDA of the 
International 
Conference “Applied 
Biotechnology in 
Mining” April 25-27, 
2018. – Dnipro : 
National Technical 
University «Dnipro 
Polytechnic», 2018. – 
С.65.
(Спiвавтори: Karina 
Detsyura, Olena 
Chelnakova, Tetyana 
Kozlovska).
4. Застосування 
методу Фолча для 
визначення та 
вилучення ліпідів з 
ціаней. // Матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Водопостачання та 
водовідведення: 
проектування, будова, 
експлуатація, 
моніторинг». – 
Львів,18–20 жовтня 
2017 р., Львів: ЗУКЦ, 
2017р. – С. 88.
(Спiвавтори: 
Никифоров В. В., 
Козловська Т. Ф., 
Дігтяр С. В.).
5. Використання 
відходів біогазової 
установки у 
сільському 
господарстві // 
Матеріали 
Національного 
Форуму «Поводження 
з відходами в Україні: 



законодавство, 
економіка, технології» 
22–23 листопада 2018 
року, м. Київ. – С. 73-
74.
(Спiвавтори: . 
Мазницька О.В., 
Михайленко А.С.).

131612 Киба Ірина 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Електроніки та 
комп'ютерної 

інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1989, 

спеціальність:  
Математика

28 Вища 
математика

Стажування:
Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет  кафедра 
інформаційних систем
Тема: «Використання 
методів динамічного 
програмування для 
розв’язання задач 
управління 
конфліктно-
керованими 
системами» 
Основні публікації
1. Моделювання 
економічних прцесів 
на прикладі 
товариства з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Технології 
Управління Спайдер 
Україна» // Збірник 
наукових статей та 
матеріалів XІІІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Фізичні процеси та 
поля технічних та 
біологічних об’єктів» 
7-9 листопада 2014 р. 
Кременчук.– С.143 – 
145
Методичні вказівки:
1. Киба І. І. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Конфліктно-керовані 
системи» для 
студентів денної 
форми навчання за 
напрямом 6.040302 – 
«Інформатика»та зі 
спеціальності 113 – 
«Прикладна 
математика» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання) ». – 
Видавничий відділ 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
2017. – 32 с.
2. Скотникова Л. М., 
Киба І. І. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Теорія 
ймовірностей, 
математична 
статистика та 
моделювання 
випадкових процесів» 
для студентів денної 



форми навчання зі 
спеціальності 113 – 
«Прикладна 
математика» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання), 
частина1. – 
Видавничий відділ 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
2017. – 39 с.
3. Киба І. І. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
розрахунково-
графічних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Конфліктно-керовані 
системи» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальностей: 113 – 
«Прикладна 
математика», 126 – 
«Інформаційні 
системи та технології» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2019 – 12с.  
4. Киба І. І. Методичні 
вказівки щодо 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Конфліктно-керовані 
системи» для 
студентів денної 
форми навчання за 
напрямом 6.040302 – 
«Інформатика» та зі 
спеціальності 113 – 
«Прикладна 
математика» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання. 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2017 – 53с.  
5. Методичні вказівки 
щодо практичних 
робіт з навчальної 
дисципліни 
«Дискретна 
математика» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальностей 113 – 
«Прикладна 
математика» та 014.09 
– «Середня освіта 
(Інформатика)» (у 
тому числі 
скорочений термін 
навчання) освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ, 2018 – 69с

23986 Дніпровська 
Тетяна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
факультет 

перепідготовки 
і підвищення 

18 Іноземна мова К.пед.н., 13.00.04 – 
теорія та методика 
професійної освіти 
«Формування 
управлінської 



кваліфікації 
викладачів і 

вчителів 
Київського 
державного 

лінгвістичного 
університету, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність:  
Мова та 

література 
(англійська 

мова), Диплом 
кандидата наук 

ДK 036819, 
виданий 

01.07.2016

компетентності 
майбутніх інженерів 
автомобільного 
транспорту- 
філологічний аспект»
Стажування:
 1. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
15.04.2018  р. про 
успішне проходження 
стажування у 
University of Economy 
(Бидгощ, Польща) на 
тему «Innovate 
methods of teaching for 
high school educators»;  
2. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
.10.11.2017  р. про 
успішне проходження 
стажування у 
Cambridge English 
Teacher /  Professional 
Development на тему 
«Exploring content  
and language integrated 
learning»
3. Проходження курсу 
підвищення 
кваліфікації на тему 
«Освітні інструменти 
критичного 
мислення» 15.04.2020 
на платформі 
Prometheus . 
Публікації:
1. Poyasok T., 
Bespartochna O. and 
Dniprovska T. 
Formation of Scientific 
and Research 
Competence of Future 
Electrical Engineers, 
2019 IEEE 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2019, pp. 45.)
2.Організаційно-
педагогічні 
особливості 
застосування 
проектних технологій 
у навчанні майбутніх 
інженерів англійської 
мови за професійним 
спрямуванням Вісник 
Національної академії 
прикордонної служби 
України. (електронне  
наукове фахове 
видання) Збірник № 
3. Хмельницький: 
НадпсУ, 2019
3.Формування 
креативної 
компетентності при 
навчанні іноземної 
мови студентів усіх 
спеціальностей 
Scientific journal 
Virtus. – 2019. – Iss. 
33. – pp. 86–91.
4.Педагогічні 
проблеми змішаного 
навчання майбутніх 
інженерів англійської 



мови за професійним 
спрямуванням Вісник 
Національної академії 
прикордонної служби 
України. (електронне 
наукове фахове 
видання) Збірник № 
2. Хмельницький: 
НадпсУ, 2019.
5.Проблеми 
проектування змісту 
професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців бінарних 
спеціальностей Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 
2018. – Випуск 2(109) 
часть 2. – С. 28-35.
6. Formowanie 
kompetencji 
konfliktologicznej 
przyszłych prawnikow 
w aspektach realizacji 
edukacji wyższej 
ZESZYTY NAUKOWE 
WSG, t. 32 seria: 
Edukacja – Rodzina – 
Społeczeństwo, nr 3 
(2018) 177-187
Підручники, 
посібники:
1.Дніпровська Т.В. 
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням для 
майбутніх інженерів: 
навчальний посібник. 
Кременчук: Вид-во 
ПП Щербатих О.В., 
2012. 228 с.
2.Дніпровська Т.В. 
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням для 
напряму 
«Будівництво»: 
навчальний посібник. 
Кременчук: Вид-во 
ПП Щербатих О.В., 
2013. 185 с.
3.Дніпровська Т.В. 
Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 
(англійська) для 
напряму 
«Біотехнологія»: 
навчальний посібник. 
– Кременчук: Вид-во 
ПП Щербатих О.В., 
2014. 244 с.
Методичні вказівки:
1.Дніпровська Т. В. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
самостійної роботи з 
граматики з 
навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальності  133 – 
«Галузеве 
машинобудування» 
освітньо-



кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2020
2.Методичні вказівки 
щодо виконання 
самостійної роботи з 
граматики з 
навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальності  
«Прикладна 
математика» 
Кременчук: КрНУ, 
2020
3.Дніпровська Т. В. 
Сучасний 
англомовний світ: 
соціокультурний 
аспект: конспект 
лекцій. Кременчук : 
КрНУ, 2017. 143 с.

145359 Лебединська 
Ганна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027993, 
виданий 

09.03.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023701, 
виданий 

09.11.2010

30 Філософія Освіта:
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. В. Г. Белінського, 
1983; історія; вчитель 
історії і 
суспільствознавства
К. політ. н; 23.00.02 – 
політичні інститути та 
процеси; тема 
дисертації «Політико-
стабілізаційна роль 
місцевого 
самоврядування в 
умовах суспільно-
політичної 
трансформації 
сучасної України».
Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
липень 2020 р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01264-20
Тема стажування: 
«Система он-лайн 
навчання на 
платформі MOODLE».
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
жовтень, 2020 р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01638-20
Тема стажування: 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
напрямом 
«Філософські науки».
Публікації:
1. Формування 
соціального інтелекту 
у студентів технічних 



професій / 
Герасименко Л. В., 
Лебединська Г. О. 
Технології розвитку 
інтелекту. 2020. Т. 4. 
№ 2(27) (Copernicus)
2. Політичне 
самовизначення 
українського 
юнацтва/ 
Лебединська Г. О. 
ІнженернІ та освітнІ 
технології. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. Т.7(2). – С.170–
180. (Copernicus)
3. Психологічні 
аспекти сприйняття 
інститутів політичної 
влади студентською 
молоддю/ 
Лебединська Г. О. 
Інженерні та освітні 
технології: сб. ст. : 
Сучасна вища освіта: 
реалії, проблеми, 
перспективи. – 
Вип.4(20) – 
Кременчук,2017. – 
С.117–125. 
(Copernicus)
4. Рedagogical 
conditions for social 
intelligence formation 
in the students of 
technical professions / 
Лебединська Г. О., 
Давидюк С. Г. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КрНУ, 
2017. – Вип. 2/2017 
(103)  част. 2. - С. 72-
78. (Copernicus)
5. National 
consciousness as a 
psychosocial  factor of 
successful 
modernization of 
ukraine / Г. О. 
Лебединська,  // 
Наука і освіта : 
науково-практичний 
журнал. Серія 
«Психологія». – №2-
3. – Одеса, 2016. – С. 
134-137.. (Web of 
Science)
Публікації у наукових 
виданнях:
1. Формування 
соціального інтелекту 
у студентів технічних 
професій / 
Герасименко Л. В., 
Лебединська Г. О. 
Технології розвитку 
інтелекту. 2020. Т. 4. 
№ 2(27) (Copernicus)
2. Політичне 
самовизначення 
українського 
юнацтва/ 
Лебединська Г. О. 
ІнженернІ та освітнІ 
технології. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. Т.7(2). – С.170–



180. (Copernicus
3. Психологічні 
аспекти сприйняття 
інститутів політичної 
влади студентською 
молоддю/ 
Лебединська Г. О. 
Інженерні та освітні 
технології: сб. ст. : 
Сучасна вища освіта: 
реалії, проблеми, 
перспективи. – 
Вип.4(20) – 
Кременчук,2017. – 
С.117–125. 
(Copernicus)
4. Рedagogical 
conditions for social 
intelligence formation 
in the students of 
technical professions / 
Лебединська Г. О., 
Давидюк С. Г. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КрНУ, 
2017. – Вип. 2/2017 
(103)  част. 2. - С. 72-
78. (Copernicus)
5. National 
consciousness as a 
psychosocial  factor of 
successful 
modernization of 
ukraine / Г. О. 
Лебединська,  // 
Наука і освіта : 
науково-практичний 
журнал. Серія 
«Психологія». – №2-
3. – Одеса, 2016. – С. 
134-137. (Web of 
Science)
Наявність виданого 
підручника або 
монографії:
1. Екзистенціальна 
мотивація 
електорального 
вибору особистості. 
Проблеми мотивації 
особистості в 
сучасному освітньому 
просторі: монографія 
/ за ред. Л. В. 
Герасименко, В.Ф. 
Моргуна. Кременчук : 
Щербатих,2020. 
С.231-247.
2. Прояв акцентуацій 
характеру в творчій 
діяльності акторів 
театральних студій // 
Психологія розвитку 
творчої особистості в 
освітньому просторі : 
монографія / [Н. М. 
Атаманчук, Р. М. 
Білоус, Т. М. Дзюба, та 
ін.]; за ред. С. П. 
Яланської. – Полтава : 
Видавець Шевченко Р. 
В., 2018. – С. 127-147 
3. Форми 
ненасильницького 
врегулювання 
конфліктів: 
психологія 



примирення / 
Психолого-
педагогічні проблеми 
розвитку особистості: 
колективна 
монографія ; за ред.. 
В. Ф. Моргуна, Л.В. 
Герасименко, Р. М. 
Білоус. – Кременчук : 
КрНУ, 2016. – С. 152-
178. 
Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників:
1. Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять і самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання з усіх 
спеціальностей. 
Кременчук, 2020. 46 с.
2. Методичні вказівки 
щодо семінарських, 
практичних занять і 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Логіка» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання зі 
спеціальностей: 053 – 
«Психологія», 081 – 
«Право» освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Кременчук, 2018. 65 с.
3. Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять і самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання для усіх 
спеціальностей 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук, 2020. 47 с.
4. Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять і самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Конфліктологія» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 053 – 
«Психологія» 
освітнього ступеня 
«Магістр». 
Кременчук, 2019. 43 с.
5. Методичні вказівки 
щодо семінарських і 
самостійної роботи  з 
навчальної 
дисципліни 
«Психологія масової 
поведінки» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 053 
«Психологія». 
Кременчук, 2020. 33 с.
Участь у 
конференціях:
1. Мотиваційний 



аспект поведінки 
електоральних груп в 
системі виборчого 
процессу / І 
міжнародна науково-
практичній 
конференція 
«Психолого-
педагогічні 
координати розвитку 
особистості» Полтава, 
2-3 червня 2020 р.
2. Проблема 
формування 
глобального 
екологічного 
мислення / 
Лебединська Г. О., 
Герасименко Л. В. 
Improving the life 
quality: view of 
scientists // Volume of 
Scientific Papers. The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2019; ISBN 978-
83--946765-3-7 
(electronic edition)
3. Товариськість як 
чинник соціальної 
адаптації молодших 
школярів / ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Суспільство і 
особистість у 
сучасному 
комунікаційному 
дискурсі» (м. 
Запоріжжя, 9–10 
квітня 2020 р.) 
Запоріжжя : 
«Запорізька 
політехніка», 2020. С. 
538-541
4. Політична 
суб’єктність та 
електоральна 
поведінка сучасного 
українського юнацтва 
/ ІV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Психологічні 
координати розвитку 
особистості: реалії та 
перспективи» 
(Полтава, 22 травня 
2019).
Структурні складники 
соціальних очікувань 
/ ХVІІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція „Ідеї 
академіка  В.І. 
Вернадського та 
науково-практичні 
проблеми сталого 
розвитку регіонів”. 
(11-13  травня 2018 р.).  
Кременчук, 2018. С. 
44-45.

117300 Шапко 
Володимир 
Федорович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Механіки і 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Павлодарськи
й 

індустріальний 

50 Автомобільні 
двигуни

Кандидат технічних 
наук за спеціальністю 
05.05.03 – автомобілі 
та трактори, Тема 
дисертації 



інститут, рік 
закінчення: 

1969, 
спеціальність:  

Автомобілі і 
трактори, 
Диплом 

кандидата наук 
MTH 110386, 

виданий 
24.12.1975, 

Атестат 
професора 

12ПP 009437, 
виданий 

03.04.2014

"Исследование 
формирования 
нагрузок в 
гидромеханической 
передаче автомобиля 
при переключениях".
Підвищення 
кваліфікації:
1. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(06.12.2019 – 
28.12.2019) 
«Викладання фахових 
дисциплін», 5 
кредитів EKTS, 
свідоцтво ПК № 
05385631.
2. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА 
(22.02.2020 – 
29.02.2020 «Основи 
інженерного аналізу 
засобами PTC CREO 
Simulate», 1 кредит, 
свідоцтво ПК 
05385631/00842-20.
3. Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
ННЦПКПА (09.11.20-
13.11.20) «Сучасні 
тенденції розвитку 
машинобудування та 
транспорту»,1 кредит 
ЕКТS свідоцтво ПК 
05385631/01742-20 від 
13.11.20.
Відповідність 
ліцензійним умовам  
(п.п. 1, 2, 3, 4, 8,12, 13, 
14, 15, 17, 18).
Статті в Scopus:
1. .Chernenko, S., 
Klimov, E., Chernysh, 
A., Shapko, V., 
Kharkov, O. 
Mathematical Modeling 
of the Spatial Steering 
Linkage of a Wheeled 
Vehicle. Proceedings of 
the 25th IEEE 
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020. DOI: 
10.1109/PAEP49887.20
20.9240894 (Scopus).
Статті наукових 
фахових видань 
України: 
1. Дослідження 
показників біопалива 
та їх сумішей з 
дизельним паливом 
для визначення 
параметра керування 
цикловою подачею 
палива Вісник 
Кременчуцького 



національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КрНУ ім. 
М. Остроградського, 
2016 – Вип. 
5/2016(100) С 4-69.
2. Дослідження 
впливу викидів 
оксиду азоту на 
сумарну токсичність 
автомобіля з дизелем 
Науковий вісник 
КУЕІТУ „Нові 
технологіі”, № 1-2 (43-
44)-2014.-с.125-129
3. Дослідження 
показників біопалива 
та їх сумішей з 
дизельним паливом 
для визначення 
параметра керування 
цикловою подачею 
палива. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. – 
Кременчук : КрНУ ім. 
М. Остроградського, 
2016 – Вип. 
5/2016(100) С 4-69.
4. Підвищення 
стабільності 
екологічних 
характеристик 
дизельного 
автомобіля 
удосконаленням 
конструкції 
нейтралізатора. 
Вісник КрНУ імені 
Михайла 
Остроградського. 
Наукові праці. – 
Кременчук: КрНУ, 
2018 .Випуск 5/2018 
(112) C. 87-93.
5. Екологічність 
дизеля при 
використанні 
біопалива. XXVI 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
студентів, аспірантів 
та молодих учених 
«Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства»: 
Матеріали 
конференції. – 
Кременчук: КрНУ, 24-
25 квітня 2019. – С. 18
6. Екологічні 
багатопараметрові 
характеристики 
автомобіля. Вісник 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського. 
Наукові праці. – 
Кременчук: КрНУ, 
2020 .Випуск 2/2020 
(121) C. 141-147.
Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:



1. Автомобільні 
двигуни. Основи 
теорії та 
характеристики 
поршневих двигунів 
внутрішнього 
згоряння  
(навчальний 
посібник),  Харків: 
Точка, 2011. – 194 с. 
Гриф МОН України; 
Лист № 14/18.2-141 від 
23.01.2006 р.
2. Основи теорії та 
динаміки 
автомобільних 
двигунів (навчальний 
посібник)  Харків: 
Точка, 2013. – 232 с. 
Гриф МОН України; 
Лист № 1/11-8258 від 
15.05.13 р.
3. Автомобільні 
двигуни. Основи 
теорії та 
характеристики 
поршневих двигунів 
внутрішнього 
згоряння  
(навчальний 
посібник, друге 
видання),  Харків: 
Точка, 2014. – 148 с. 
Гриф МОН України; 
Лист № 14/18.2-141від 
23.01.2006 р.
4. Основи теорії та 
динаміки 
автомобільних 
двигунів (підручник)  
Харків: Точка, 2016. – 
232 с. Гриф МОН 
України; Лист № 1/11-
8258 від 15.05.13 р.
Наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Наукове керівництво 
здобувача асистента 
кафедри Атамася 
Артема Івановича. 
Дисертація захищена.
Виконання функцій 
наукового керівника: 
Науковий керівник 
госпдоговірної 
науково-дослідної 
роботи «Дослідження 
фізико-хімічних 
властивостей 
автомобільного 
біопалива у 
порівнянні з 
дизельним паливом» 
за договором від 16 
лютого 2020 №  
462/20 −  «АТ – 
ГІРНИК-ЕКСПОРТ»..
Присудження 
наукового ступеня 
доктора наук або 
присвоєння вченого 
звання професора: 
Професор кафедри 
автомобілів і 
тракторів, 12ПР № 
009437, 2014 р.
Патенти:



1.Каталітичний 
нейтралізатор 
відпрацьованих газів 
двигуна внутрішнього 
згоряння. Патент 
України 38022 А.Бюл. 
№ 4, 2001.
2. Спосіб визначення 
очисних функцій 
окислювального 
каталітичного 
нейтралізатора 
відпрацьованих газів 
дизельного двигуна. 
Патент України 39043 
А. Бюл. № 4, 2001.
3. Паливна система 
дизеля для роботи на 
біодизельному, 
дизельному паливах 
та їх сумішах. Патент 
України 53453.Бюл. .
№ 19, 2010.
Методичні розробки:
1. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять і виконання 
курсової роботи з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
теорії та динаміки 
автомобільних 
двигунів» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 133 – 
«Галузеве 
машинобудування»  (у 
тому числі 
скорочений термін 
навчання) освітнього 
ступеня «бакалавр» 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ,  2017.
2. Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
теорії та динаміки 
автомобільних 
двигунів» для 
студентів денної  та 
заочної  форм  
навчання  зі  
спеціальності 133 – « 
Галузеве 
машинобудування» (у 
тому числі 
скорочений термін 
навчання) освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ,  2017.
3. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Основи 
теорії та динаміки 
автомобільних 
двигунів» для 
студентів денної  та 
заочної  форм  
навчання  зі  
спеціальності 133 – 
«Галузеве 
машинобудування», 
за спеціалізацією 



«Колісні та гусеничні 
транспортні засоби» 
(«Автомобілебудуванн
я») (у тому числі 
скорочений термін 
навчання) освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ,  2017.
4. Методичні вказівки 
щодо виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Автомобільні 
двигуни» для 
студентів денної  та 
заочної  форм  
навчання  за  
спеціальністю 274 – 
«Автомобільний 
транспорт» (у тому 
числі скорочений 
термін навчання) 
освітнього ступеня 
«бакалавр» 
Кременчук: 
Видавничий відділ 
КрНУ,  2018.
5. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять та виконання 
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International 
Conference on Design, 
Simuiation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange 
(DSMIE-2020), June 9-
12, 2020 in Kharkiv, 
Ukraine.

 
 

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



оцінювання
 

Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН 26. 
Використовувати 
сучасні програмні 
засоби для розробки 
проектно-
конструкторської 
та  технологічної 
документації зі 
створення, 
експлуатації, 
ремонту та 
обслуговування 
дорожніх 
транспортних 
засобів
автомобільного 
транспорту, їх 
систем та 
елементів. 

Комп’ютерна техніка 
та програмування 

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове  
опитування (тестування), 
письмовий іспит

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

РН 25. 
Використовувати 
методи та засоби 
технічних 
вимірювань, 
технічні 
регламенти, 
стандарти та інші 
нормативні 
документи при 
технічній 
діагностиці 
дорожніх 
транспортних 
засобів 
автомобільного 
транспорту, їх 
систем та 
елементів.

Взаємозамінність, 
стандартизація і 
технічні вимірювання

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням 
лабораторного обладнання, 
інструменту, наочних 
зразків, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.

Технічна експлуатація 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; 
презентація результатів 
виконання  індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування
(тестування); захист 
курсового проекту, 
письмовий іспит.

Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит

Технологія 
виробництва та 
ремонту автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів, наочних 
посібників), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.



РН 24. 
Обґрунтовувати 
технології 
виробничих 
процесів

Автомобільні 
перевезення

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

РН 20. Аналізувати 
технологічні 
процеси 
виробництва й 
ремонту дорожніх 
транспортних 
засобів 
автомобільного 
транспорту як 
об'єкта управління

Технологія 
виробництва та 
ремонту автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів, наочних 
посібників), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

РН 27. 
Організовувати 
дію системи 
звітності та 
обліку 
(управлінського, 
статистичного, 
бухгалтерського 
та фінансового) 
роботи об’єктів та 
систем 
автомобільного 
транспорту.

Економіка та 
організація 
підприємства

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу, тематичних
карток, конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, захист звіту з 
практичних робіт, захист 
індивідуального завдання, 
залік.

Навчальна практика Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Технологічна 
практика

Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

РН 22. 
Організовувати 
експлуатацію 
дорожніх 
транспортних 
засобів 
автомобільного 
транспорту, їх 
систем та 
елементів.

Автомобільні 
перевезення

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Теоретична механіка Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
іспит.

Технічна експлуатація 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання  
індивідуальних завдань; 
письмове опитування
(тестування); захист 
курсового проекту, 
письмовий іспит.

РН 21. Розробляти 
управлінські 
рішення щодо 
подальшого 
функціонування 
структурних 
підрозділів 
підприємства з 
оцінкою якості їх 
продукції.

Автомобільні 
перевезення

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.



Економіка та 
організація 
підприємства

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу, тематичних
карток, конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, захист звіту з 
практичних робіт, захист 
індивідуального завдання, 
залік

РН 23. 
Організовувати 
виробничу 
діяльність 
структурних 
підрозділів, малих 
колективів 
виконавців (бригад, 
дільниць), щодо 
виробництва, 
експлуатації, 
ремонту та 
обслуговування 
дорожніх 
транспортних 
засобів 
автомобільного 
транспорту, їх 
систем та 
елементів.

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Технологічна 
практика

Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Технічна експлуатація 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання  
індивідуальних завдань; 
письмове опитування
(тестування); захист 
курсового проекту, 
письмовий іспит.

РН 28. 
Здійснювати 
адміністративне 
діловодство, 
документування 
та управління 
якістю згідно 
нормативно-
правових актів, 
інструкцій та 
методик

Економіка та 
організація 
підприємства

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу, тематичних 
карток, конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, захист звіту з 
практичних робіт, захист 
індивідуального завдання, 
залік.

Технологічна 
практика

Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Навчальна практика Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

РН 32. 
Застосовувати 
математичні та 
статистичні 
методи при зборі, 
систематизації, 
узагальненні та 
обробці науково-
технічної 
інформації.

Теоретична механіка Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Вища математика Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, виконання 
самостійної роботи за 
індивідуальним завданням, 
письмовий іспит.

РН 30. Брати 
участь у наукових 
дослідженнях та 
експериментах.

Вища математика Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, виконання 
самостійної роботи за 
індивідуальним завданням, 
письмовий іспит.

Теоретична механіка Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
іспит.

Автомобільні двигуни Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні 
заняття (з використанням 

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 



методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

(тестування); захист 
курсової роботи, письмовий 
іспит.

РН 31. Аналізувати 
окремі явища і 
процеси у 
професійній 
діяльності з 
формулюванням 
аргументованих 
висновків.

Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.

Теорія механізмів і 
машин

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів, наочних 
зразків), самостійна робота 
(індивідуальні 
розрахунково-графічні 
завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
розрахунково-графічних 
завдання; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та основи 
машинобудування

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням 
лабораторного обладнання), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Автомобільні 
перевезення

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

РН 33. 
Підготовлювати 
огляди, анотації, 
реферати, звіти 
та бібліографії по 
об'єктах 
дослідження. 

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Навчальна практика Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Технологічна 
практика

Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

РН 34.  Брати 
участь в наукових 
дискусіях і 
процедурах 
захисту наукових 
робіт різного рівня 
та виступів з 
доповідями та 
повідомленнями по 
тематиці 
проведених 
досліджень.

Теоретична механіка Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

РН 35. Проводити 
популяризацію 
професійних знань 
та навчально-
виховну роботу з 
учнями.

Філософія Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінари 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, підготовка  
доповіді на семінари за 
індивідуальним завданням. 
Письмовий іспит.

Навчальна практика Практичні (робота на Захист звіту з практики



виробництві)

Технологічна 
практика

Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Теоретична механіка Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

РН  36. Здатність 
розв’язувати 
складні 
спеціалізовані 
задачі та 
практичні 
проблеми у певній 
галузі професійної 
діяльності або у 
процесі навчання, 
що передбачає 
застосування 
певних теорій та 
методів відповідної 
науки і 
характеризується 
комплексністю та 
невизначеністю 
умов.

Теорія механізмів і 
машин

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
наочних зразків), 
самостійна робота 
(індивідуальні 
розрахунково-графічні 
завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
розрахунково-графічних 
завдання; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.

Теоретична механіка Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Опір матеріалів Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
захист індивідуальної 
курсової роботи, письмовий 
іспит.

Гідравліка, гідро-та 
пневмоприводи

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні, лабораторні 
стенди); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, захист 
індивідуального завдання, 
захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт, 
письмовий іспит.

Деталі машин Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
наочного обладнання), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.

Автомобілі Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсової роботи, 
письмовий іспит.

Технічна експлуатація 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання  
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування); захист 
курсового проекту, 
письмовий іспит.



обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання та 
лабораторного обладнання, 
практикумів), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), диф. залік.

Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна  графіка

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
захист індивідуальної 
курсової роботи, письмовий 
іспит

РН  37. 
Концептуальні 
знання, набуті у 
процесі навчання 
та професійної 
діяльності, 
включаючи певні 
знання сучасних 
досягнень; 
критичне 
осмислення 
основних теорій, 
принципів, методів 
і понять у навчанні 
та професійній 
діяльності.

Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.

Технологія 
виробництва та 
ремонту автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів, наочних 
посібників), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

Конструкція двигунів Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації, 
наочних посібників); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
наочних зразків), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з лабораторних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

Автомобільні 
перевезення

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Теоретичні основи 
теплотехніки

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні ы практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
лабораторного обладнання), 
самостійна робота 

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.



(індивідуальні завдання).
Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання та 
лабораторного обладнання, 
практикумів), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), диф. залік.

Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна  графіка

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
захист індивідуальної 
курсової роботи, письмовий 
іспит.

Технічна експлуатація 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання  
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування); захист 
курсового проекту, 
письмовий іспит.

Автомобілі Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсової роботи, 
письмовий іспит.

Деталі машин Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
Практикумів, наочного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.

Фізика Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням 
лабораторного обладнання), 
практичні роботи, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування). 
Письмовий іспит.

Хімія Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

Вища математика Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 

Усне опитування, 
тестування, виконання 
самостійної роботи за 



(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

індивідуальним завданням, 
письмовий іспит.

Опір матеріалів Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
захист індивідуальної 
курсової роботи, письмовий 
іспит.

Теорія механізмів і 
машин

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
наочних зразків), 
самостійна робота 
(індивідуальні 
розрахунково-графічні 
завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
розрахунково-графічних 
завдання; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.

Гідравліка, гідро-та 
пневмоприводи

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні, лабораторні 
стенди); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, захист 
індивідуального завдання, 
захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт, 
письмовий іспит

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та основи 
машинобудування

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням 
лабораторного обладнання), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Взаємозамінність, 
стандартизація і 
технічні вимірювання

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням 
лабораторного обладнання, 
інструменту, наочних 
зразків, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.

РН  38. Розв’язання 
складних 
непередбачуваних 
задач і проблем у 
спеціалізованих 
сферах професійної 
діяльності та/або 
навчання, що 
передбачає 
збирання та 
інтерпретацію 
інформації (даних), 
вибір методів та 
інструментальних 
засобів, 
застосування 
інноваційних 
підходів.

Опір матеріалів Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
захист індивідуальної 
курсової роботи, письмовий 
іспит.

Теорія механізмів і 
машин

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів, наочних 
зразків), самостійна робота 
(індивідуальні 
розрахунково-графічні 
завдання).

Захист практичних робіт; 
захист
результатів виконання 
індивідуальних 
розрахунково-графічних 
завдання; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.

Гідравліка, гідро-та 
пневмоприводи

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 

Усне опитування, 
тестування, захист 
індивідуального завдання, 



(індивідуальні, лабораторні 
стенди); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт, 
письмовий іспит.

Деталі машин Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
Практикумів, наочного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.

Автомобілі Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсової роботи, 
письмовий іспит.

Технічна експлуатація 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання  
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування); захист 
курсового проекту, 
письмовий іспит.

Автомобільні 
перевезення

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Теоретичні основи 
теплотехніки

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні ы практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
лабораторного обладнання), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання та 
лабораторного обладнання, 
практикумів), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), диф. залік.

Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна  графіка

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
захист індивідуальної 



моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

курсової роботи, письмовий 
іспит

РН 29. Аналізувати 
техніко-економічні 
та експлуатаційні 
показники 
дорожніх 
транспортних 
засобів 
автомобільного 
транспорту, їх 
систем та 
елементів

Автомобільні двигуни Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування); захист 
курсової роботи, письмовий 
іспит.

Автомобілі Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсової роботи, 
письмовий іспит.

РН 19. Розробляти 
технічні завдання і 
технічні умови на 
проектування 
об’єктів 
автомобільного 
транспорту, його 
систем та окремих 
елементів; 
складати плани 
розміщення 
устаткування, 
технічного 
оснащення та 
організації робочих 
місць, визначати 
склад та площі 
приміщень, 
розраховувати 
завантаження 
устаткування та 
показники якості 
продукції.

Деталі машин Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
Практикумів, наочного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.

РН 14. Планувати 
та реалізовувати 
професійну 
діяльність на 
основі 
нормативно-
правових та 
законодавчих актів 
України, Правил 
технічної 
експлуатації 
автомобільного 
транспорту 
України, 
інструкцій та 
рекомендацій з 
експлуатації, 
ремонту та 
обслуговування 
дорожніх 
транспортних 
засобів 
автомобільного 
транспорту, їх 
систем та 
елементів.

Правове регулювання 
суспільних відносин в 
Україні

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінари 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, підготовка  
доповіді на семінари за 
індивідуальним завданням. 
Диференційований залік

Безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням засобів 
візуального представлення 
матеріалу, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
презентація результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

Технічна експлуатація 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання  
індивідуальних завдань; 
письмове опитування
(тестування); захист 
курсового проекту, 
письмовий іспит.

Конструкція двигунів Лекції (з використанням 
методів проблемного 

Захист звітів з лабораторних 
робіт; захист результатів 



навчання і візуалізації, 
наочних посібників); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
наочних зразків), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

РН 17. Розробляти 
та впроваджувати 
технологічні 
процеси, 
технологічне 
устаткування і 
технологічне 
оснащення, засоби 
автоматизації та 
механізації при 
виробництві, 
експлуатації, 
ремонті та 
обслуговуванні 
дорожніх 
транспортних 
засобів  
автомобільного 
транспорту, їх 
систем та 
елементів.

Гідравліка, гідро-та 
пневмоприводи

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні, лабораторні 
стенди); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, захист 
індивідуального завдання, 
захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт, 
письмовий іспит.

Технічна експлуатація 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання  
індивідуальних завдань; 
письмове опитування
(тестування); захист 
курсового проекту, 
письмовий іспит.

Автомобільні 
перевезення

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання та 
лабораторного обладнання, 
практикумів), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), диф. залік.

РН 1. Проводити 
професійну 
діяльність у 
соціальній 
взаємодії, 
основаній на 
гуманістичних і 
етичних засадах.

Українознавство Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінарські 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу, тематичних 
плакатів, опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, поточне 
тестування, підготовка 
рефератів та доповідей на 
семінарських занять за  
індивідуальним завданням. 
Диференційований залік.

Філософія Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінари 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, підготовка  
доповіді на семінари за 
індивідуальним завданням. 
Письмовий іспит

РН 2. 
Застосовувати 
знання з 
фундаментальних 
наук для вивчення 
професійно-
орієнтованих 
дисциплін

Теоретичні основи 
теплотехніки

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні ы практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
лабораторного обладнання), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.



Вища математика Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, виконання 
самостійної роботи за 
індивідуальним завданням, 
письмовий іспит.

Хімія Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

Комп’ютерна техніка 
та програмування 

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове  
опитування (тестування), 
письмовий іспит. 

Опір матеріалів Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
захист індивідуальної 
курсової роботи, письмовий 
іспит.

Теорія механізмів і 
машин

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів, наочних 
зразків), самостійна робота 
(індивідуальні 
розрахунково-графічні 
завдання).

Захист практичних робіт; 
захист
результатів виконання 
індивідуальних
розрахунково-графічних 
завдання; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.

Гідравліка, гідро-та 
пневмоприводи

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні, лабораторні 
стенди); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, захист 
індивідуального завдання, 
захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт, 
письмовий іспит.

Технологія 
конструкційних 
матеріалів та основи 
машинобудування

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням 
лабораторного обладнання), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

Деталі машин Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
Практикумів, наочного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.



Автомобілі Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсової роботи, 
письмовий іспит.

Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.

Технологія 
виробництва та 
ремонту автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів, наочних 
посібників), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

Фізика Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням 
лабораторного обладнання), 
практичні роботи, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування). 
Письмовий іспит.

Теоретична механіка Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
іспит.

Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання та 
лабораторного обладнання, 
практикумів), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), диф. залік

РН 3. 
Дотримуватись 
вимог охорони 
праці, техніки 
безпеки, 
протипожежної 
безпеки та 
санітарно-
гігієнічного режиму 
при здійсненні 
професійної 
діяльності.

Навчальна практика Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Технологічна 
практика

Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Конструкція двигунів Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації, 
наочних посібників); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 

Захист звітів з лабораторних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.



наочних зразків), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням засобів 
візуального представлення 
матеріалу, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
презентація результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

РН 4. 
Дотримуватися 
принципів 
деонтології та 
етики у 
професійній 
діяльності.

Українознавство Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінарські 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу, тематичних 
плакатів, опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, поточне 
тестування, підготовка 
рефератів та доповідей на 
семінарських занять за  
індивідуальним завданням. 
Диференційований залік.

Філософія Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінари 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, підготовка  
доповіді на семінари за 
індивідуальним завданням. 
Письмовий іспит

РН 5. Здійснювати 
професійне 
спілкування з 
учасниками 
трудового процесу 
сучасною 
українською 
літературною 
мовою

Українознавство Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінарські 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу, тематичних 
плакатів, опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, поточне 
тестування, підготовка 
рефератів та доповідей на 
семінарських занять за  
індивідуальним завданням. 
Диференційований залік.

РН 6. 
Використовувати 
навички усної та 
письмової 
комунікації 
іноземною мовою, 
аналізуючи тексти 
фахової 
направленості та 
перекладати 
іншомовні 
інформаційні 
джерела.

Іноземна мова Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу, опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, практичні 
роботи, підготовка 
презентації індивідуального 
завдання. Залік.

РН 18. Розробляти, 
оформляти та 
впроваджувати у 
виробництво 
документацію 
щодо визначеності 
технологічних 
процесів 
виробництва, 
експлуатації, 
ремонту та 
обслуговування 
дорожніх 
транспортних 
засобів 
автомобільного 
транспорту, їх 
систем та інших 
інструктивних 
вказівок, правил та 
методик.

Технічна експлуатація 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання  
індивідуальних завдань; 
письмове опитування
(тестування); захист 
курсового проекту, іспит.

Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.

Навчальна практика Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики



Технологічна 
практика

Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

РН 7. Здійснювати 
професійну 
діяльність 
використовуючи 
інформаційні 
технології, 
«Інформаційні бази 
даних», Internet-
ресурси, програмні 
засоби та інші 
інформаційно-
комунікаційні 
технології.

Комп’ютерна техніка 
та програмування 

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове  
опитування (тестування), 
письмовий іспит. 

Конструкція двигунів Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації, 
наочних посібників); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
наочних зразків), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання)

Захист звітів з лабораторних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

Навчальна практика Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Технологічна 
практика

Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

РН 9. 
Дотримуватися 
норм спілкування у 
професійній 
взаємодії з 
колегами, 
керівництвом, 
учнями, ефективно 
працювати у 
команді.

Філософія Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінари 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, підготовка  
доповіді на семінари за 
індивідуальним завданням. 
Іспит

РН 10. 
Ідентифікувати 
майбутню 
професійну 
діяльність як 
соціально значущу 
для ефективного 
розвитку країни

Українознавство Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінарські 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу, тематичних 
плакатів, опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, поточне 
тестування, підготовка 
рефератів та доповідей на 
семінарських занять за  
індивідуальним завданням. 
Диференційований залік.

Філософія Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінари 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, підготовка  
доповіді на семінари за 
індивідуальним завданням. 
Іспит

РН 11. 
Аргументувати 
інформацію для 
прийняття рішень, 
нести 
відповідальність за 
них у стандартних 
і нестандартних 
професійних 
ситуаціях.

Деталі машин Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
Практикумів, наочного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсового проекту, 
письмовий іспит.

Опір матеріалів Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
захист індивідуальної 



курсової роботи, письмовий 
іспит.

Технічна експлуатація 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання  
індивідуальних завдань; 
письмове опитування
(тестування); захист 
курсового проекту, 
письмовий іспит.

Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.

Автомобільні 
перевезення

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
письмовий іспит.

РН 13. 
Демонструвати 
свою професійну 
діяльність та 
особистісні якості 
на ринку.

Філософія Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); семінари 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу,  опорних 
конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, підготовка  
доповіді на семінари за 
індивідуальним завданням. 
Письмовий іспит

Автомобілі Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання,
практикумів), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування); 
захист курсової роботи, 
письмовий іспит.

Технологічна 
практика

Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

РН 15. 
Ідентифікувати 
об’єкти 
автомобільного 
транспорту, їх 
системи та 
елементи.

Технологічна 
практика

Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Автомобільні двигуни Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування); захист 
курсової роботи, письмовий 
іспит.

Електронне та 
електричне 
обладнання 
автомобілів

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні  
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 



моделювання, практикумів 
та лабораторного 
обладнання), самостійна 
робота (індивідуальні 
завдання).

іспит.

Конструкція двигунів Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації, 
наочних посібників); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
наочних зразків), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з лабораторних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

Навчальна практика Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

Практика виробнича Практичні (робота на 
виробництві)

Захист звіту з практики

РН 16. 
Організувати 
проведення 
вимірювального 
експерименту і 
оцінки його 
результатів.

Автомобільні двигуни Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні і практичні 
заняття (з використанням 
методів комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з лабораторних 
і практичних робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування); захист 
курсової роботи, письмовий 
іспит.

Взаємозамінність, 
стандартизація і 
технічні вимірювання

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням 
лабораторного обладнання, 
інструменту, наочних 
зразків, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з практичних 
робіт робіт; захист 
результатів виконання 
індивідуальних завдань; 
письмове опитування 
(тестування), письмовий 
іспит.

Фізика Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з 
використанням 
лабораторного обладнання), 
практичні роботи, 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист лабораторних робіт; 
захист практичних робіт; 
захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування). 
Письмовий іспит.

РН 8. 
Використовувати 
принципи 
формування 
трудових ресурсів; 
виявляти резерви 
підвищення 
ефективності 
праці 
співробітників 
об’єктів 
автомобільного 
транспорту.

Економіка та 
організація 
підприємства

Словесні (розповідь, бесіда, 
пояснення з елементами 
проблемності); практичні 
(індивідуальні); наочні 
(ілюстрування навчального 
матеріалу, тематичних
карток, конспектів лекцій).

Усне опитування, 
тестування, захист звіту з 
практичних робіт, захист 
індивідуального завдання, 
залік.

Конструкція двигунів Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації, 
наочних посібників); 
лабораторні заняття (з 
використанням методів 
комп’ютерного 
моделювання, практикумів, 
наочних зразків), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

Захист звітів з лабораторних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 
диференційований залік.

Автомобільні 
перевезення

Лекції (з використанням 
методів проблемного 
навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з 
використанням методів 

Захист звітів з практичних 
робіт; захист результатів 
виконання індивідуальних 
завдань; письмове 
опитування (тестування), 



комп’ютерного 
моделювання, практикумів), 
самостійна робота 
(індивідуальні завдання).

письмовий іспит.

 


