
ПРОТОКОЛ 

20.05.2021 р. м. Мелітополь №1 

обговорення академічною спільнотою модернізації освітньо-наукової 

програми «Галузеве машинобудування» третього рівня вищої освіти 

(доктор філософії) та корегування навчального плану зі спеціальності 133 

«Галузеве машинобудування» 

 

ПРИСУТНІ: Мілько Д.О. – гарант освітньої програми, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри машиновикористання в 

землеробстві ТДАТУ; Кюрчев В.М. – ректор ТДАТУ, член 

кореспондент УААН України, доктор технічних наук, професор; 

Надикто В.Т. – член кореспондент УААН України, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри 

машиновикористання в землеробстві ТДАТУ; Караєв О.Г. – 

завідувач кафедри сільськогосподарських машин ТДАТУ доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник; Михайлов Є.В. 

– доктор технічних наук, професор кафедри машиновикористання 

в землеробстві ТДАТУ; Самойчкук К.О. – завідувач кафедри 

обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора 

Ф.Ю. Ялпачика, доктор технічних наук, професор кафедри 

обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора 

Ф.Ю. Ялпачика; Панченко А.І. – завідувач кафедри мехатронних 

систем та транспортних технологій ТДАТУ, доктор технічних 

наук, професор кафедри мехатронних систем та транспортних 

технологій ТДАТУ; Волошина А.А. – доктор технічних наук, 

професор кафедри мехатронних систем та транспортних 

технологій ТДАТУ; Кувачов В.П. – к.т.н., доцент, в.о. завідувача 

кафедри машиновикористання в землеробстві ТДАТУ. 

ЗАПРОШЕНІ: Мельник Віктор Іванович – д.т.н., старший науковий 

співробітник, Харківський національний технічний університет 
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сільського господарства імені Петра Василенка. 

Пастушенко Сергій Іванович – д.т.н., професор, завідувач 

кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК, ВП 

НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" 

  

Всього 11 осіб 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про модернізацію освітньо-наукової програми «Галузеве 

машинобудування» третього рівня вищої освіти (доктор філософії) та 

корегування навчального плану зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування». 

СЛУХАЛИ: доповідь гаранта освітньої програми, д.т.н., професора, 

кафедри машиновикористання в землеробстві ТДАТУ Мілька Д.О. про 

модернізацію освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» 

третього рівня вищої освіти (доктор філософії) у зв’язку із модернізацією 

освітніх програм відповідно до вимог МОН. 

В обговоренні питань, пов’язаних з підготовкою фахівців за 

спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» для третього рівня вищої 

освіти (доктор філософії) виступили: професор Пастушенко С.І., який 

запропонував у циклі дисциплін професійної підготовки ОНП внести ряд змін: 

увести до навчального процесу дисципліну «Моделювання та оптимізація 

процесів та систем» з обсягом 4 кредити, а також збільшити обсяг кредитів до 6 

для дисципліни з блоку загальної підготовки «Іноземна мова для академічних 

цілей». Також він ухвалив уведення у новому проекті освітньо-наукової 

програми дисципліни «Технологічні системи галузевого машинобудування». 

Доцільність внесених пропозицій була обґрунтована необхідністю підвищення 

якості знань майбутніх фахівців з галузевого машинобудування. 

Завідувач кафедри мехатронних систем та транспортних технологій 

Панченко А.І. запропонував увести до циклу професійної підготовки  



 


