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РЕЦЕНЗШ
на освітньо—наукову пр ограму підготовки докторів філософі'і за

спеціальністю 151 - Автоматизація та комп ’ютерно-інтегровані технологіі'
Аграрний сектор Укр а'і'ни хар актеризуеться в останні часи бур хливим розвитком і

потребуе наукового обтрунтування та інноваційних технологій. Це стосусться, у першу
чер гу, захищеного Гр унту (сучасні теплиці, підпр иемства для виробництва гр ибів),
вирощування зер нових культур (дистанційна оцінка станів посівів та '1'х підживлення на
основі точного землеробства), пер винно'і обр обки пр одукці'і сільського господарства
(очистка зер нових, 'іх висушування), виробництво продукці'і птахівництва та

тваринництва, глибока пер ер обка та зберігання пр одукці'і' сільського господарства. Усе
зазначене потр ебуе адаптаціі', як пр авило, зарубіжних технологій до р егіональних умов та
Укр а'іни вцілому. При цьому автоматизація процесів керування технологітпшми
пр оцесами та вир обництвами суттево спр ияе економічності таких технологій.

інноваційні підходи щодо упр овадження новітніх технологій, 'іх надійна
експлуатація та вдосконалення потр ебують глибоких наукових знань, котрі надаються
співр обітниками Національного університету біоресурсів іпр ир одокористування Укр а'іни

при підготовці докторів філософі'і' зі спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технологі'і. Матеріально-технічна база кафедри автоматики та
робототехнічних систем імені академіка 1.1. Мар тиненка, фаховість науково-педагогічнщ
пр ацівників, які здійснюють таку підготовку, Дозволяе розробляти автоматизовані системи
керування складними біотехнічними об’ектами, вр аховуючи особливості '1'х біологічноі'
складово'і, пр иродніх збур ень на основі сучасних математичних методів досліджень та
синтезу (випадкові процеси, теорія ігор, штучні нейронні мережі, нечітка твицлогіка
тощо). Кафедра активно бере участь в наукових конкурсах, організованих МОН Укра'іни
та регулярно отр имуе право на фінансування наукових проектів, котрі напр авлені на
вирішення актуальних задач автоматизаціі' агр арного виробництва.

Являючись випускниками кафедри автоматики та робототехнічних систем імені
академіка 1.1. Мар тиненка Національного університету та біоресурсів Укр а'1'ни, не

втр ачаючи зв’язок із альма матер, впевнений та засвідчую, шо за своі'м змістом освітньо-
наукова програма підготовки докторів філософі'і зі спеціальності 151 - Автоматизація
та комп ’ютерно-інтегровані технологіі'відповідае перспективам наукового розвитку
Укр а'і'ни та світу, а кадр овий потенціал, меТОДичне та матер іально -технічні забезпечення

створ юють необхідні умови для пр одукування відповідних компетенцій.
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