
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 15554 Геологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 103 Науки про Землю

 
 

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

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 919

Повна назва ЗВО Криворізький національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 37664469

ПІБ керівника ЗВО Ступнік Микола Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

knu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/919

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 15554

Назва ОП Геологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 103 Науки про Землю

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

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

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

кафедра геології і прикладної мінералогії

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

Кафедра іноземних мов Кафедра вищої математики Кафедра філософії і 
соціальних наук Кафедра збагачення корисних копалин і хімії Кафедра 
інженерної підготовки та мовної підготовки Кафедра фізики Кафедра 
охорони праці та цивільної безпеки Кафедра фізичного виховання

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Віталія Матусевича, 11, Кривий Ріг, 50027, Україна
вул. Пушкіна, 37, Кривий Ріг, 50002, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 185796

ПІБ гаранта ОП Тіхлівець Світлана Валеріївна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

tikhlivets.svetlana@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-190-54-11

Додатковий телефон гаранта ОП +38(096)-139-12-45
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

заочна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійну програму (далі – ОПП) розроблено для формування та розвитку загальних і професійних 
компетентностей з геологічних наук, які спрямовано на здобуття здобувачем освіти знань, умінь та навичок для 
успішного початку професійної діяльності та можливості продовження навчання на другому (магістерському) рівні 
освіти.
Освітньо-професійну програму Геологія першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 103 Науки про Землю було 
розроблено відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. Тимчасовий 
стандарт вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців ступеня бакалавра в 
галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю було розроблено та затверджений Вченою 
радою Криворізького національного університету (протокол № 8 від 26.04.2016 р.) і введений в дію наказом ректора 
№204 від 26.04.2016 р. При розробленні ОПП було враховано попередній досвід науково-педагогічних працівників 
Криворізького національного університету. Освітньо-професійну програму було розглянуто на засіданні кафедри 
геології і прикладної мінералогії (протокол №9 від 02.03.2016 р.), схвалено на засіданні геолого-екологічного 
факультету (протокол №6 від 16.03.2016 р.), затверджено на засіданні Вченої ради Криворізького національного 
університету (протокол №8 від 26.04.2016 р.). ОПП було введено в дію наказом ректора №204 від 26.04.2016 р.
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти було затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. 
№730. 
За новими стандартами освітньо-професійну програму Геологія було розглянуто на засіданні кафедри геології і 
прикладної мінералогії (протокол № 11 від 21.06.2019 р.) та  схвалено вченою радою геолого-екологічного 
факультету (протокол № 9 від 24.06.2019 р.), затверджено вченою радою університету (протокол № 1 від 30.08.2019 
р.), уведено в дію наказом ректора № 316 від 30.08.2019 р.
Після проведення анкетування стейкхолдерів, а саме здобувачів освіти, роботодавців та академічної спільноти було 
внесено зміни в ОПП, які було обговорено групою забезпечення (протокол №4 від 28.01.2020 р.), прийнято на 
засіданні кафедри геології і прикладної мінералогії (протокол № 5 від 13.02.2020 р.) та схвалено вченою радою 
геолого-екологічного факультету (протокол №6 від 28.02.2020 р.), затверджено вченою радою університету 
(протокол №7 від 14.05.2020 р.), уведено в дію наказом ректора №163 від 15.05.2020 р.
Підготовка здобувачів вищої освіти за ОПП Геологія в Криворізькому національному університеті здійснюється на 
матеріальній і кадровій базі кафедри геології і прикладної мінералогії. Конкурентна спроможність ОПП 
забезпечена високим рівнем фахової підготовки та досвідом науково-педагогічної та науково-дослідницької роботи 
викладачів кафедри. 
Перший випуск здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою Геологія на базі повної загальної освіти 
очікується у червні 2021 р.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 6 5 1 0 0

2 курс 2019 - 2020 9 9 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 5 5 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 13 12 1 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 39097 Науки про Землю
15554 Геологія
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другий (магістерський) рівень 13718 Геологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

34613 Науки про Землю

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 125342 94726

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

125342 94726

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 14178 12164

 
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 ОПП бакалаври 2020..pdf ylvRwMpZmx9dCURKBegJHM1AwsWhBDx3oMk55pnH
Kcg=

Навчальний план за ОП НП. 2020. НЗГ.pdf jN1lUA/3IdP1ibn6HZ8ZixuCARXpwYZ41IoFyDOZ5e0=

Навчальний план за ОП НП. 2020. ЗНЗГ.pdf 3zpzoDboDj3GiFxOlYs/TMGcRCSoDR3Ik++8RarCNYQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Іванченко В.В..pdf iY1zjclSKkYCjoTr4f6w8R1X3qjwbOoLDVilAJ4bZXM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Нестеренко Т.П..pdf yZL7VneTy2nX4955PaY4/rNOaeTezY/ChFsF8MNV+JY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія. Бублик на ОПП.pdf Pq2qGNSage9YSzJ7kQZrpS05A7SPxXUfBrZxmOQaYuM
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія. Солодухіна. ОПП.pdf 6N28C4lqQmzexzxyQXWqAC7xPYeFijk73WLGnlI+/XA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук на Козака.pdf ksRhWmwhUW2jTWkXFqu7efKlZW59BAq2roNMQUD/
CNc=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОПП:
1) формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати специфічні фахові проблеми та практичні задачі в 
галузі геології з подальшим використанням отриманих знань і навичок для якісного виконання службових 
обов’язків, професійного росту, в освітньому процесі;
2) засвоєння здобувачами теоретичних та прикладних основ загальної геології, палеонтології, мінералогії, 
кристалографії, петрографії, мінераграфії, пошуків та розвідки корисних копалин та інших освітніх компонентів, що 
є невід’ємною складовою загального процесу формування фахового людського капіталу у сфері геології;
3) набуття навичок з вибору оптимального комплексу методів та інструментальних засобів вивчення геологічних 
об’єктів різного рівня організації речовини – від рудних регіонів до мінеральних індивідів;
4) надання здобувачам можливості навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти, набуття 
додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Особливість (унікальність) ОПП полягає в співпраці з провідними підприємствами Криворізького залізорудного 
басейну та України в цілому, як учасниками розробки ОП, використанні їх потужностей в змісті широкої бази 
проходження навчальних та виробничих практик, участі у проєктах всеукраїнського та міжнародного рівня. 
Зазначене підтверджено відповідними листами та договорами з підприємствами та організаціями.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

ОПП Геологія є складовою Стратегії розвитку Криворізького національного університету на 2019-2024 рр. (надалі 
Стратегія), з якою можна ознайомитися за посиланням http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf
Місія Університету, згідно зі Стратегією, полягає:
– у підготовці конкурентоспроможних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної 
активності, соціальної відповідальності на основі раціонального та ефективного використання науково-
педагогічного й наукового потенціалу;
– у розвитку й модернізації навчально-матеріальної та науково-дослідної бази;
– розвиток академічного і дослідницького співробітництва з підприємствами і суспільством, яке сприяє сталому 
розвитку регіону та підвищенню позицій Університету в країні та за кордоном;
– у наданні високоякісних освітніх послуг і реалізації інноваційних наукових досліджень відповідно до потреб та 
вимог зацікавлених сторін;
– у поширенні наукових знань, культурно-просвітницької діяльності.
Це обумовлює необхідність реалізації таких стратегічних цілей:
– утвердження Університету як провідного регіонального суспільного науково-освітнього центру;
– розвиток інтелектуального потенціалу та конкурентоспроможності Університету;
– створення сучасної інфраструктури та системи управління.
Цілі ОПП спрямовані на підготовку здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до самостійної 
професійної діяльності, озброєного необхідними фаховими знаннями та навичками у сфері геології, і відповідають 
місії та стратегії Університету.

 

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

Освітньо-професійну програму оновлено 2020 року з урахуванням результатів опитування та анкетування 
здобувачів стосовно цілей ОП, їх очікувань, побажань щодо отриманих результатів навчання. У результаті 
опитування здобувачі виявили побажання про збільшення кредитів на актуальні в загальному та професійному 
відношенні дисципліни (іноземна мова, криталооптика) та зменшення на дисципліни загальної підготовки (фізика, 
математика, фізвиховання). Зазначене було враховано при оновленні навчального плану. 
Випускників за ОПП Геологія поки що не було. Перший випуск заплановано на червень 2021 року. У подальшому 
планується враховувати інтереси та пропозиції випускників шляхом проведення ділових зустрічей, анкетування, 
опитування. 
На сайті Університету (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-
ankety ), кафедри геології і прикладної мінералогії розміщено анкети (https://gtpm.knu.edu.ua ), які всі охочі можуть 
заповнити та надіслати на електрону адресу кафедри (gtpm@knu.edu.ua ) або гаранта 
(tikhlivets.svetlana@knu.edu.ua).

- роботодавці

Залучення потенційних роботодавців до формулювання мети, цілей і програмних результатів навчання 
проводилось шляхом анкетування. Для цього співробітникам геологічних служб гірничодобувних підприємств, 
науково-дослідних установ та науково-виробничих підприємств було надано змогу оцінити значущість декількох 
формулювань мети та цілей ОПП; визначити важливість запропонованих і надати свої варіанти програмних 
результатів навчання. Сформовані мета та цілі, які увійшли в остаточний варіант ОПП набрали найбільшу кількість 
голосів за анкетуванням. Свої варіанти, які надали роботодавці, були дотичні із запропонованими їм для 
оцінювання. Наприклад,  запропонований результат навчання - вміти здійснювати геологічні спостереження 
співзвучне з ПР05 (вміти проводити польові та лабораторні геологічні дослідження); репрезентувати отриману 
інформацію фаховій геологічній спільноті дотичний до ПР13 (уміти доносити результати діяльності до професійної 
аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення).

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховано у поєднанні освітньої та наукової діяльності, створенні умов для співпраці 
з представниками інших закладів вищої освіти, наукових установ. Наприклад, д.геол.н. Альохін В.І (ДонНТУ) вніс 
пропозицію щодо перенесення  дисциплін «Петрографія і літологія», «Пошуки та розвідка корисних копалин» з 
вибіркової частини в нормативну. Ця пропозиція було враховано в оновленій ОПП.
На засіданні групи забезпечення (протокол №4 від 28.01.2020 р.) обговорювалась оптимізація відповідності освітніх 
компонентів та програмних результатів навчання. Наприклад, доц. Харитонов В.М. запропонував дисципліну 
«Корисні копалини України» перенести з нормативної частини у вибіркову; проф. Євтєхов В.Д. – нову нормативну 
дисципліну «Геологія України» обсягом 3 кредити.; доц. Блоха В.Д. запропонував розширити вибіркову частину, 
враховуючи напрямки наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри геології і прикладної 
мінералогії, що сприятиме підвищенню ефективності викладацької діяльності. Внесені пропозиції були враховані в 
оновленій ОПП.

- інші стейкхолдери

Пропозиції інших стейкхолдерів щодо мети, цілей та програмних результатів протягом звітного періоду не 
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надходили.

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

У КНУ функціонує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv). Діяльність Центру 
пов’язана із моніторингом ринку праці, у тому числі стосовно формування попиту на геологів, зміни вимог до 
професійних знань та вмінь. Кафедра постійно співпрацює із Центром.
У свою чергу співробітники кафедри геології і прикладної мінералогії також проводили моніторинг динаміки 
попиту на вакансії фахівців-геологів, інформацію про які розміщено на Інтернет-ресурсах із працевлаштування 
(rabota.ua, work.ua, ua.trud.com, www.careerjet.com.ua та ін.). Результати обговорювались на засіданні кафедри. У 
подальшому передбачається продовження вивчення попиту працівників-геологів.
Викладачі та здобувачі освіти беруть участь у науково-практичних конференціях, у тому числі і тих, що 
організовуються на базі КНУ (http://www.knu.edu.ua/konferencii ). У рамках роботи геологічних секцій відбуваються 
презентації та обговорення тенденції розвитку в галузі геології, нові підходи до вирішення геологічних задач, нові 
напрями наукових досліджень, формуються рекомендації щодо якості підготовки фахівців, які потім знаходять 
відображення у ОПП. Наприклад, ПР04 дозволяє здобувачам бути конкурентно спроможним фахівцем в галузі 
геології. Варіативна складова допомогає здобувачам на основі власних мотивацій формувати індивідуальну 
траєкторію навчання, згідно із власним колом інтересів, баченням себе як майбутнього фахівця. 

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

Криворізький регіон є індустріальним центром світового значення. Тут зосереджено численні промислові 
підприємства гірничодобувної, металургійної, будівельної та інших галузей промисловості. Врахування 
регіонального контексту в цілях і програмних результатах полягає у спрямуванні навчання на підготовку кадрів 
високої кваліфікації для геологічних служб діючих підприємств гірничо-металургійного сектору, що вирішують 
проблему підвищення ефективності використання надр, забезпечують державу необхідною мінеральною, перш за 
все залізорудною, сировиною.
При розробленні й оновленні ОПП Геологія галузевий контекст враховувався так:
– основний фокус освітньої програми містить акцент на здобутті знань у галузі комплексу геологічних дисциплін, 
який передбачає можливість подальшого підвищення рівня освіти, професійного самовизначення та зростання 
здобувачів: загальна геологія, палеонтологія, мінералогія і кристалографія, петрографія і літологія, геологія 
родовищ корисних копалин тощо;
– серед програмних результатів навчання передбачено знання, уміння й комунікація, спрямовані на здійснення 
фахової діяльності здобувачів у сфері наук про Землю.
Цілі та програмні результати ОПП корелюються із державною політикою в галузі використання надр, орієнтовану 
на подальше розширення мінерально-сировинної бази країни.

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

При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів ОПП було проаналізовано ОПП першого 
(бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 103 Науки про Землю, за якими здійснюють підготовку фахівців 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському національному університеті імені 
Івана Франка, Харківському національному університеті ім. В.Каразіна та інших закладах вищої освіти України. 
Також було вивчено досвід іноземної ОПП Akademia Gôrniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie. Отримані 
висновки були обговорені групою забезпечення:
– за структурою навчальної складової ОПП наближені між собою – присутні дисципліни мовної, педагогічної та 
професійної підготовки, а також філософські науки;
– назви окремих дисциплін майже не повторюються, наприклад, «Динамічна геологія», «Техногенна еволюція 
геосфер»;
- деякі дисципліни професійної підготовки співзвучні, наприклад, «Загальна геологія», «Пошуки та розвідка 
корисних копалин», «Структурна геологія та геокартування».
Врахувавши досвід складання означених ОПП серед навчальних компонентів, в яких є дисципліни «Основи 
геоінформатики», «Бази геоданих», «Просторові інформаційні системи» та ін., до ОПП Геологія було включено 
відповідні дисципліни «Геоінформаційні системи», «Техногенна еволюція геосфер», «Тривимірні моделі 
геологічних об’єктів». 

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти було затверджено 24 травня 2019 року відповідно до наказу Міністерства освіти 
і науки України № 730. Уведено в дію з 2019/2020 навчального року.
Програмні результати навчання за ОПП Геологія співпадають з програмними результатами затверджених 
Стандартів. Наявних розбіжностей немає.
Знання та уміння/навички здобувачів забезпечуються комплексом дисциплін професійної підготовки, який формує 
професійні компетентності майбутнього фахівця. Комунікація, відповідальність і автономія забезпечуються 
вивченням загальних дисциплін. Вивчення  нормативних освітніх компонентів дозволяє досягти наступні 
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результати навчання: «Іноземна мова» – ПР03; «Українська мова за професійним спрямуванням» – ПР02; «Фізика» 
–  ПР07; «Вища математика» – ПР07, ПР09; «Хімія» –  ПР07; «Історія України  та української культури» – ПР02; 
«Філософія» – ПР02, ПР12, ПР13; «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» – ПР07, ПР15; 
«Фізвиховання» – ПР05; «Загальна геологія» ПР01, ПР06, ПР08, ПР10, ПР11; «Динамічна геологія» – ПР01, ПР06, 
ПР08, ПР10, ПР11; «Палеонтологія» – ПР05, ПР11; «Геологія України» – ПР08, ПР10, ПР11; «Фізика Землі та 
прикладна геофізика» – ПР01, ПР02, ПР06, ПР07; «Статистична обробка геологічної інформації» – ПР04, ПР07, 
ПР09; «Кристалооптика» – ПР05, ПР08, ПР09, ПР10; «Структурна геологія та геокартування» – ПР01, ПР05, ПР10, 
ПР11; «Історична геологія та стратиграфія» – ПР01, ПР06, ПР09, ПР10;  «Мінералогія і кристалографія» – ПР01, 
ПР05, ПР8, ПР11, ПР12; «Мінераграфія і спеціальні методи досліджень мінеральної сировини» – ПР07, ПР08, ПР09, 
ПР11; «Геологія родовищ корисних копалин» – ПР04, ПР10, ПР12, ПР14; «Основи геохімії» – ПР01, ПР07, ПР09, 
ПР11, ПР14; «Петрографія і літологія» – ПР05, ПР06, ПР08, ПР09, ПР10; «Геотектоніка та регіональна геологія» – 
ПР04, ПР06, ПР10, ПР12; «Гідрогеологія та інженерна геологія» – ПР04, ПР06, ПР12; «Пошуки та розвідка 
корисних копалин» – ПР04, ПР06, ПР12, ПР15.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти було затверджено 24 травня 2019 року відповідно до наказу Міністерства освіти 
і науки України № 730. Уведено в дію з 2019/2020 навчального року.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

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

60

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

Спеціальність 103 Науки про Землю поєднує значну кількість наук, у зв’язку з чим характеризується широким 
спектром об’єктів вивчення та діяльності.
В ОПП Геологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачено вивчення природних та 
антропогенних об’єктів і процесів, їх просторово-часового взаємозв’язку, перетворення та розвитку в межах геосфер.
Освітньо-професійна програма містить: передмову з переліком розробників, профіль освітньої програми, перелік 
освітніх компонентів ОП та їх структурно-логічну схему, опис форми атестації здобувачів вищої освіти, матрицю 
відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам ОП та матрицю забезпечення програмних 
результатів навчання відповідним компонентам ОП.
Об’єкт вивчення та діяльності – природні та антропогенні геологічні об’єкти, процеси та явища у геосферах у 
взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в просторі і часі.
Ціль навчання: формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі наук про 
Землю та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та 
методів наук про Землю і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Теоретичний зміст предметної області: знання про будову, склад, походження, розвиток Землі та геосфер, явищ і 
процесів, що в них відбуваються; базові знання з природничих наук, математики та інформаційних технологій у 
обсязі, необхідному для дослідження природних та антропогенних об’єктів і процесів у геосферах.
Методи, методики та технології: фізичні і хімічні методи, методи природного, прямого та опосередкованого, 
безпосереднього лабораторного або дистанційного дослідження геологічних об’єктів, компонентів геосфер, процесів 
і явищ, методи моделювання та опрацювання інформації.
Інструменти та обладнання: обладнання та устаткування, необхідне для польового/лабораторного/дистанційного 
дослідження складу, будови і властивостей геологічних об’єктів, геосфер та їх компонентів.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19
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022020.pdf), Положенням про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної 
траєкторії навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20формув
ання%20інд,траекторії%20навчання%202020.pdf ) та Тимчасовим положенням про вивчення навчальних дисциплін 
вільного вибору студентами Криворізький національний університет 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/polozh_vybyr_dystsyplyn.pdf) 
формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається дисциплінами самостійного вибору, які складають не 
менше 25 % від загального обсягу освітньої програми, а також індивідуальним навчальним планом здобувача вищої 
освіти. На сайті Університету створено банк вибіркових дисциплін, з якого можуть обиратися дисципліни 
здобувачами вищої освіти, з детальними анотаціями та вимогами. Передбачається, що для опанування дисциплін 
самостійного вибору здобувачі вищої освіти різних факультетів можуть бути об’єднані в один потік.

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

Згідно з Положенням про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної 
траєкторії навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20формув
ання%20інд,траекторії%20навчання%202020.pdf) здобувач до свого індивідуального навчальний плану може 
обрати декілька вибіркових дисциплін з ОПП, що акредитується, а також з інших ОПП з банку вибіркових 
дисциплін, який можна завантажити зі стартової сторінки сайту Університету knu.edu.ua. Індивідуальний план 
здобувача затверджується проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи.
Інформацію про вибіркові дисципліни з ОПП Геологія здобувач має змогу отримати на сайті кафедри геології і 
прикладної мінералогії (http://gtpm.knu.edu.ua ).
Також презентації вибіркових дисциплін проводяться кафедрами Університету впродовж усього навчального року. 
Після ознайомлення з вибірковими дисциплінами здобувачі реалізують свій вибір з особистого кабінету в 
програмному комплексі «АСУ ЗВО», а також підтверджують його письмовою заявою до деканату з наданням 
переліку обраних дисциплін.
За структурою навчального плану за ОПП Геологія здобувач вищої освіти має можливість вибору дисциплін 
починаючи з третього семестру навчання. Таким чином, на другому курсі студент обирає дві дисципліни,   на 
третьому курсі навчання – чотири дисципліни, на четвертому – шість дисциплін. 
За допомогою вибіркових компонентів здобувачі мають змогу опанувати дисципліни з розширення та поглиблення 
знань по спеціальності, дисципліни суміжних спеціальностей, а також дисципліни, які формують соціальні навички 
(solt skills).

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

Для закріплення теоретичних знань навчальним планом передбачено проходження студентами денної форми 
навчання двох навчальних (після першого та другого курсів), і двох виробничих (після третього та четвертого курсів) 
практик. Після проходження практики здобувачі діляться з кураторами своїми враженнями. Результати 
обговорюються на засіданні кафедри геології і прикладної мінералогії.
Практика начальна геологічна після першого курсу навчання забезпечує засвоєння К03, К04, К09, К13, К20; 
практика комплексна навчальна з геологічної зйомки – К02, К03, К04, К07,  практика виробнича К09, К15, К20.
Упродовж навчання бакалаври мають змогу брати участь у науково-дослідних роботах кафедри, що сприятиме 
формуванню: креативності; здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатності до участі в роботі 
вітчизняних та міжнародних дослідницьких колективів.
Додатково здобувачі вищої освіти мають змогу вдосконалити практичну підготовку через участь у науково-
практичних конференціях, написанні наукових статей до фахових видань. Це сприяє отриманню ними здатності 
систематизувати, узагальнювати, аналізувати результати проведених досліджень, а також професійно презентувати 
одержані результати.

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 та навчальні плани постійно коригуються з урахуванням запитів роботодавців і здобувачів. Зміни спрямовано в 
основному на удосконалення підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, яка розглядається не 
тільки у фаховому, але й у соціальному спрямуванні. Під час навчання здобувачі отримують як професійні, так і 
соціальні навички, які застосовні до роботи як в академічному середовищі, так і поза ним - soft skills. Форми 
аудиторної роботи та індивідуальні завдання, передбачають формування різноманітних соціальних навичок, 
зокрема – ораторські та комунікативні здібності, з допомогою участі у дебатах, підготовки та проведення 
презентацій, командної роботи, наукових доповідей; ділових ігор, мозкового штурму, аналізу конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань. Навчальні дисципліни ОПП, такі як «Іноземна мова» «Українська мова за професійним 
спрямуванням» «Історія України та української культури» «Філософія», сприяють набуттю соціальних навичок 
шляхом набуття загальних компетентностей: ПР02-ПР03, ПР13. Крім того, набуття соціальних навичок відбувається 
при вивченні всіх освітніх компонентів ОПП, які забезпечують формування загальних компетентностей – К01-К12.
Зазначені програмні результати й компетентності корелюються з цілями ОПП, а саме формування у здобувачів 
вищої освіти здатності розв’язувати специфічні фахові проблеми та практичні задачі в галузі геології з подальшим 
використанням отриманих знань і навичок для якісного виконання службових обов’язків, професійного росту.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

В Україні існує офіційно затверджений професійний стандарт вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 24.05.2019 р. №730.
Зміст ОПП Геологія відповідає нормативному змісту підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, який сформульовано у Стандарті та забезпечує формування визначених Стандартом компетентностей.

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

Кількість кредитів ЄКТС кожного освітнього компоненту, засновано на навчальному навантаженні, необхідному 
здобувачам для досягнення очікуваних результатів навчання. Освітня програма реалізується відповідно до 
навчальних планів денної та заочної форм навчання, затверджується наказом ректора Університету. Графік 
навчального процесу та розклад навчальних занять складаються згідно з навчальними планами за формами 
навчання (http://asu.knu.edu.ua )
При складанні навчальних планів беруться до уваги результати обговорення зі стейкхолдерами щодо підвищення 
якості освіти бакалаврів. Наприклад, в навчальному плані 2020 року набору було збільшено кількість кредитів для 
актуальних в загальному та професійному відношенні дисциплін (іноземна мова) та зменшено для дисциплін 
загальної підготовки (фізика, математика). Деякі вибіркові компоненти мають більшу кількість годин самостійної 
роботи по відношенню до аудиторного навантаження. При цьому самостійна робота здобувача містить суттєву 
навчальну складову, яка передбачає академічний саморозвиток та самовдосконалення сучасного здобувача.
Контроль за формуванням структури викладання окремих освітніх компонентів, недопущенням перевантаження 
аудиторними заняттями за кількістю годин на тиждень, недопущенням перебільшення запропонованих для 
вивчення в семестрі та за рік переліку дисциплін здійснюють навчально-методичний відділ, Центр сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників під час розробки та затвердження робочих програм навчальних 
дисциплін і практик.

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

Дуальної форми освіти за освітньо-професійною програмою немає, але опрацьовується досвід інших кафедр 
Університету, де вона має місце.

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.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu

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

Правила прийому на навчання за ОПП Геологія є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень 
та оприлюднені на офіційному веб-сайті Університету(http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-
bakalavr-na-bazi-povnoi-zahal-noi-оsvity ). З 2017 до 2020 року приймаються сертифікати ЗНО за усі попередні роки. 
Вага конкурсних предметів у 2017 році: укр. мова та література – 0,3, матем. – 0,25, географія – 0,25. У 2018 році 
бюджетна пропозиція: укр. мова та література – 0,45, історія України – 0,2, географія або фізика – по 0,2; 
небюджетна пропозиція: укр. мова та література – 0,45, матем. – 0,2, географія або фізика – по 0,2.
У 2019 та 2020 рр. бюджетна пропозиція: укр. мова та література – 0,45, матем. – 0,2, географія або історія України – 
0,2; небюджетна пропозиція: укр. мова та література – 0,45, історія України – 0,2, географія або фізика – 0,2.
Вага атестату про повну загальну освіту з 2017 по 2020 рр. – 0,1. Вага додаткових балів з 2017 по 2020 рр. за особливі 
успіхи та/або успішне закінчення підготовчих курсів КНУ складає 0,5. 
З 2016 року зараховуються особи з повною загальною середньою освітою за результатами ЗНО з урахуванням 
середнього балу документа про повну загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи (призерам IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів 
МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів КНУ.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf ) навчальні дисципліни перезараховуються або зараховуються за 
заявою здобувача на підставі академічної довідки, виданої закладом вищої освіти України та/або іноземним 
закладом вищої освіти, який приймав здобувача в межах програми академічної мобільності. Навчальні дисципліни, 
вивчені в закордонних закладах вищої освіти, зараховуються відповідно до Положення про академічну мобільність 
студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників 
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(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf), затвердженого в Університеті. Затверджено Порядок проходження 
атестації здобутих результатів навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/poryadok_atest_okup.pdf ). 
Процедура визнання іноземних дипломів урегульована на рівні Держави та Міністерства освіти і науки України. 
Особливості прийому на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства зазначені в розділі XIV 
Правил прийому до Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила%20прийому/PRAVILA_2020_ЗАТВЕРДЖЕНІ2.pdf ).

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

Практики застосування вказаних правил на ОПП Геологія не було.

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, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті та Положенням про порядок визнання в КНУ 
результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf ), які 
передбачають вимоги до наданого здобувачем вищої освіти документа, у якому повинні обов’язково міститися 
конкретно названі вимірювані результати навчання. Здобувачеві необхідно надати докази результатів навчання, а 
не витраченого часу, або досвіду роботи. Університет може визнати результати навчання неформальної освіти в 
обсязі не більше 10% від загального обсягу з конкретної ОПП. Здобувач вищої освіти після завершення такого 
навчання звертається із заявою про визнання його результатів до ректора. Для визнання результатів навчання в 
неформальній освіті розпорядженням декана створюється предметна комісія (декан факультету; гарант ОПП, на 
якій навчається здобувач; науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до 
перезарахування). Здобувач вищої освіти заяву надає ректорові Університету. За підсумками оцінювання предметна 
комісія формує протокол для деканату, у якому міститься висновок про зарахування чи незарахування відповідної 
дисципліни. 

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

Практики застосування вказаних правил на ОПП Геологія не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19
022020.pdf) освітній процес в Університеті здійснюється в таких формах: навчальні заняття, виконання 
індивідуальних завдань, самостійна робота здобувачів вищої освіти, практична підготовка, контрольні заходи. 
Основними видами навчальних занять в Університеті є лекція; практичне заняття; лабораторне заняття; 
індивідуальне заняття; консультація.
При викладанні використовуються такі методи навчання:
- пасивні (пояснювально-ілюстративні);
- активні (проблемна лекція, ділова гра, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних завдань, 
інформаційно-комп’ютерні саморозвивальні технології);
- колективного та інтегративного навчання (робота в парах або малих групах на практичних та лабораторних 
заняттях).
Перевага надається активним методам навчання, оскільки вони дозволяють забезпечити більш ґрунтовне вивчення 
матеріалу, що, у свою чергу, дозволить досягти програмних результатів навчання, а також перевірити глибину 
отриманих знань. Створюється середовище освітнього спілкування, яке характеризується відкритістю, взаємодією 
учасників, рівністю їх аргументів, накопиченням спільного знання, можливістю взаємної оцінки й контролю.

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?

Освітній процес організовано таким чином, що всі здобувачі вищої освіти залучені до процесу пізнання, вони мають 
можливість розуміти й рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають (кураторські години, опитування під 
час проведення занять), обговорення питань на засіданні кафедри, спілкування з гарантом). Спільна діяльність 
здобувачів в процесі пізнання, здійснюється обмін знаннями, ідеями. При реалізації ОПП побудована гнучка 
траєкторія навчання. Викладацький склад використовує педагогічні методи та форми навчання залежно від 
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специфіки дисципліни. За кожною з них формується набір методів навчання, які наведено в робочій програмі, 
силабусі (http://asu.knu.edu.ua, http://mlib.knu.edu.ua/, сайт кафедри http://gtpm.knu.edu.ua ), де здобувачі мають 
можливість з ними ознайомитись. Вибір методів і форм навчання відповідає принципам академічної свободи для 
всіх учасників освітнього процесу. Здобувачі ОПП мають можливість самостійно обирати вибіркові дисципліни як з 
навчального плану, так і з Банку вибіркових дисциплін. Здобувачі вищої освіти, як повноцінні члени академічної 
спільноти, активно залучаються до розроблення освітніх програм і забезпечення якості. 
Опитування здобувачів про якість навчання проводиться в усній та письмовій формі. На поточний момент у 
здобувачів вищої освіти всіх рівнів є можливість подати Скаргу через «Скриньку довіри», які розміщено біля 
деканату або ж на сайті Університету за посиланням http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry. За звітний період скарг 
не надходило.

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

Принципи академічної свободи відображаються в Статуті КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) і в 
Кодексі честі викладача Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Кодекси/kodex_vykladacha.pdf).
Професійна діяльність викладачів складається з трьох основних елементів – навчальної, методичної та наукової 
роботи. Відповідно, автономія викладача означає можливість користуватись такими академічними свободами: 
свобода викладання; свобода проведення наукових досліджень та поширення їхніх результатів; свобода вираження 
власної фахової думки; свобода від втручання у професійну діяльність; свобода вибору й використання педагогічно 
обґрунтованих форм, методів, способів і засобів навчання, оцінювання рівня засвоєння здобувачами вищої освіти 
освітніх програм.
Академічна діяльність здобувачів складається з навчальної та наукової роботи. Відповідно, їх автономія, з огляду на 
відсутність фахової освіти та досвіду практичної діяльності, зводиться до самостійного вибору освітніх компонентів, 
а також (за порадою викладачів) – форм, прийомів і способів навчання. Основною метою наукової діяльності 
здобувача є отримання певного уявлення про зміст і методи наукової діяльності. Здобувачі мають можливість 
приймати участь у наукових дослідженнях кафедри, результати яких можуть бути оформлені в наукові роботи для 
участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності Науки про Землю 
(геологія). 

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 *

Інформація про цілі, зміст і очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання в межах окремих 
освітніх компонентів надається під час вступних лекцій, а також періодично як зворотній зв’язок за необхідності 
корекції навчального курсу протягом семестру.
На сайті Університету здобувачі вищої освіти всіх рівнів і форм навчання мають можливість ознайомитись із 
графіками навчального процесу. Програмний комплекс «АСУ ЗВО» містить інформацію про розклад занять, робочі 
навчальні плани, тематичні плани дисциплін. 
Для забезпечення об’єктивності оцінювання знань, навичок, якостей і ступеня професійної компетентності 
здобувача існує система модульно-рейтингового оцінювання, яка включає поточний контроль, проміжну та 
підсумкову атестацію 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19
022020.pdf).
У вкладці «Освітній портал» та на сайті кафедри (http://www.gtpm.knu.edu.ua ) розміщено навчально-методичні 
комплекси дисциплін, в тому числі робочі програми та силабуси, де визначено прозору систему оцінювання курсів 
освітніх компонентів. 
Для визначення оцінки на екзамені за основу береться рівень засвоєння здобувачами матеріалу, передбаченого 
робочою програмою навчальної дисципліни. Підсумкове оцінювання успішності студента визначається за 100 - 
бальною шкалою, шкалою ЄКТС і національною шкалою оцінок. При проведенні семестрових екзаменів викладачі 
мають дотримуватись єдиних вимог до оцінювання навчальних досягнень здобувачів.

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

Під час вивчення дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проходження навчальних і виробничих практик 
передбачається застосування комплексного підходу до освітнього процесу. Він полягає у аналізі й узагальненні 
інформації з різноманітних джерел (наукова література, фондові матеріали, інтернет-ресурси тощо), моделюванні 
геологічних систем і об’єктів, натурних спостереженнях природних і штучних відслонень, застосуванні методів 
лабораторного дослідження мінеральної сировини, статистичній обробці експериментальних даних.
Результати досліджень, фактичний і графічний матеріал, отримані під час проходження виробничих практик, є 
основою для виконання курсової роботи з дисципліни «Мінераграфія і спеціальні методи дослідження мінеральної 
сировини» і курсового проекту з дисципліни «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин».
Здобувачі вищої освіти залучаються до участі у науково-дослідницькій діяльності кафедри геології і прикладної 
мінералогії. Результати спільних наукових досліджень викладачів кафедри і здобувачів заслуховуються на 
міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, наприклад, на конференції 
«Розвиток промисловості та суспільства». Кафедра геології і прикладної мінералогії є відповідальною за роботу 
секції «Геологія і прикладна мінералогія» у рамках конференції. Також щорічно кафедра проводить Всеукраїнську 
студентську науково-практичну конференцію «Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і 
молодих фахівців». Один раз в два роки кафедрою проводиться Міжнародна науково-практична конференція 
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«Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів», де здобувачі 
освіти з викладачами презентують результати своїх наукових досліджень.
Крім того, бакалаври постійно беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Науки про Землю» (геологія), де неодноразово займали призові місця 
(http://www.knu.edu.ua/konkursy-students-kyh-naukovyh-robit/special-nist).

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

Згідно з Положенням про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf) оновлення контенту 
освітніх компонентів щорічно обговорюються на засіданнях кафедри, на якій забезпечується відповідний 
компонент, і щорічно розглядається вченою радою геолого-екологічного факультету.
Наприклад, к.геол.н., доц. Тіхлівець С.В. оновила зміст дисципліни «Кристалооптика» за результатами стажування 
26.05.2019-01.06.2019 за темою «Мінералогічні методи вивчення складу порід, включаючи оптичні методи 
досліджень» на базі Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Станіша (м.Краків), було переглянуто завдання 
індивідуальної роботи; доц. Блоха В.Д. у рамках науково-дослідницької роботи «Геолого-структурне картування 
ділянки кар’єрів РУ» доповнив конспект лекцій з дисципліни «Структурна геологія та геокартування»; к.геол.н., 
доц.. Харитонов В.М. оновив  зміст вибіркової дисципліни «Корисні копалини України»  на основі результатів 
наукових досліджень ініціативної тематики «Технологічна мінералогія фосфор-титанових руд України». Викладачі 
кафедри геології і прикладної мінералогії брали участь в ініціативній науково-дослідницькій роботі за темою 
«Мінералогія і геологія залізисто-кремнистої формації Українського щита», результати яких постійно 
використовуються при оновленні освітніх компонентів.
План видання навчальної та навчально-методичної літератури за підписом завідувача кафедри подається до 
навчально-методичного відділу Університету до 01 листопада поточного року. Відповідальність за виконання плану 
несе завідувач кафедри.
Крім того, у зв’язку з оновленням ОПП Геологія ступеня бакалавра у 2020 р. було вдосконалено перелік компонент 
ОПП та їхня логічна послідовність, структурно-логічна схема ОПП, матриці відповідностей. У зв’язку з цим, у 
робочих програмах було актуалізовано формулювання завдань і результатів навчання дисциплін, списки питань для 
контрольних заходів, перелік рекомендованої літератури. 

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

Академічна мобільність дає здобувачам академічну свободу, можливість обміну досвідом, отримання нових знань. 
Кожен здобувач ОПП має можливість скористатися правом на зовнішню (міжнародну) і внутрішню (національну) 
академічну мобільність. Академічна мобільність регулюється Стратегією інтернаціоналізації КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), Положенням про академічну мобільність здобувачів, аспірантів, 
докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf ). 
Координатором академічної мобільності є керівник міжнародного відділу. Підставою для здійснення академічної 
мобільності є договір про співпрацю й офіційне запрошення від закордонного/українського ЗВО. Викладачі 
кафедри співпрацюють з іноземними освітніми установами та міжнародними організаціями (договір про співпрацю 
Гірничо-металургійною академією ім. Станіслава Станіша (м.Краків); учасники освітнього процесу мають доступ до 
міжнародних інформаційних ресурсів Erasmus+ та ін.); беруть участь у міжнародних проєктах (програмах, 
конференціях, семінарах, симпозіумах) (http://www.knu.edu.ua/konferencii-forumy-seminary-na-bazi-inshyh-ustanov ). 
Наприклад, здобувачі в 2019 р. брали участь у міжнародному проєкті EIT Raw Materials IncluESEE  
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2 )

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?

Для проведення атестації з дисципліни, що оцінює якість предметної підготовки загалом використовуються такі 
форми контролю, як залік, екзамен. Підсумкова оцінка виставляється згідно з Порядком оцінювання знань 
здобувачів у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf ). У робочих 
програмах та силабусах наведено індикатори, за якими оцінюються оцінюються результати навчання (знання, 
уміння, володіння, компетентності) і визначається рівень їх освоєння для подальшого формування та оцінювання 
компетентнісної моделі здобувача вищої освіти. Про систему оцінювання освітнього компонента викладачі доводять 
до відома здобувачів вищої освіти перед початком роботи над навчальною дисципліною.
Роботу здобувача на лекціях оцінюють на основі аналізу відвідуваності та підготовленості до занять. Практичний 
блок оцінюється за результатами практичних завдань, виконаних на заняттях і додатково за завданнями викладача, 
відповідно до програми курсу. Список можливих видів робіт на заняттях практичного блоку: реферат, доповідь, 
ділова гра, виступ на семінарі, контрольна робота, розв’язування задач та ін. На лабораторних роботах оцінюється 
самостійність у підготовці здобувача до заняття, його активність і якість виконання роботи, якість захисту, відповіді 
на письмові чи усні питання. Викладач має право вибрати види робіт для вивчення конкретного предмета, 
доповнити їх перелік.  За кожен вид роботи виставляють кількість відпрацьованих балів (згідно із силабусом 
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дисципліни відповідно до модульно-рейтингової буквеної системи оцінок). Результат виставляють в екзаменаційну 
відомість у терміни, зазначені в академічному календарі
При виставленні балів за змістовий модуль викладач ураховує такі види навчальної роботи: участь у вивченні та 
обговоренні питань теми під час навчальних занять; виконання завдань самостійної, в тому числі, індивідуальної 
роботи; повнота відповідей на теоретичні питання і якість виконання практичних завдань контрольно-модульних 
робіт. Умовою допуску здобувача вищої освіти до підсумкового контрольного заходу (екзамену) є мінімальна сума 
балів, яку здобувач повинен набрати під час виконання необхідних видів робіт, передбачених навчальним планом, 
робочою програмою та силабусом. Залік виставляється на підставі результатів поточної успішності в терміни, 
установлені навчальним планом та графіком навчального процесу
Здобувачі вищої освіти, які повністю виконали вимоги навчального плану відповідного курсу, склали всі екзамени й 
заліки, переводяться на наступний курс наказом по Університету.

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

Вибір форми підсумкового контролю відбувається на етапі підготовки навчального плану. Критерії поточного 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів, максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу із 
урахуванням їх важливості та трудомісткості, розподілення балів за змістовими модулями – наведено у силабусах та 
робочих програмах дисциплін. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями 
здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, не зараховано); 100-
бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F). Оцінювання за кожним видом завдань указується 
викладачем у силабусах та робочих програмах. Силабус навчальної дисципліни розробляється на основі робочої 
програми дисципліни, у якому вказано компетентності та результати навчання. Силабуси та робочі програми 
навчальних дисциплін, їх методичне забезпечення доступні на електронному ресурсі (http://asu.knu.edu.ua ), в 
«Освітньому порталі»  (http://mlib.knu.edu.ua/) та на сайті кафедри геології та прикладної мінералогії 
(http://gtpm.knu.edu.ua/).
Прозорість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечується 
також наскрізною роз’яснювальною роботою зі здобувачами вищої освіти.

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

Конкретні форми та процедури поточного контролю знань, підсумкової атестації з кожної дисципліни доводяться до 
відома здобувачів на початку навчання. Інформація про форми контрольних заходів здобувачам вищої освіти 
розміщено: 
1) у силабусі та робочій програмі дисципліни, де міститься інформація про контрольні заходи; 
2) на сайті структурного підрозділу кафедри геології і прикладної мінералогії, на якому ця інформація оновлюється 
(http://gtpm.knu.edu.ua/);
3) під час вступних лекцій дисциплін, коли викладач ще раз нагадує про форми контрольних заходів з 
конкретизацією усіх вимогами і процедур.
Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією щодо навчального процесу, розміщеною на 
електронних ресурсах КНУ (графік навчального процесу (http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu).
Розклад занять та екзаменів доступний здобувачам та викладачам із програмного комплексу «АСУ ЗВО» 
(http://asu.knu.edu.ua/ ).

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

Атестація здобувача вищої освіти за освітньо-професійною програмою, що акредитується, проводиться у формі 
складання випускного державного екзамену та завершується врученням йому документу (диплому) встановленого 
зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням освітньої кваліфікації бакалавр з наук про Землю. Така 
процедура повністю відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України 
№730 від 24.05.2019 р. Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої входять завідувач кафедри 
та два доценти кафедри. Атестація здійснюється відкрито і публічно.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюються такими документами 
(http://www.knu.edu.ua/normatyvnabaza): 
1. Положення про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf).
2. Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf).
3. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf).
4. Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань здобувачів в ДВНЗ 
«КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf).
5. Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf). 6. Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 
ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).
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7. Положення про академічну доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf)
8. Положення про державний екзамен на отримання ступеня вищої освіти (https://gtpm.knu.edu.ua )
Усі ці положення знаходяться у вільному доступі на сайті Університету.Процедури проведення контрольних заходів, 
кількості відведених годин і розподілення балів за кожним контрольним заходом описуються в робочих програмах 
навчальних дисциплін та силабусах.

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 оцінювання екзаменаторами навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується чіткою 
регламентацією дій усіх суб’єктів освітнього процесу, рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного 
заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці 
умови, єдиними критеріями оцінки. Також установлюються єдині правила перескладання контрольних заходів, 
оскарження результатів атестації. Екзамени та заліки мають право відвідувати й перевіряти на відповідність 
вимогам Закону України «Про вищу освіту» ректор, проректор, декан, завідувач кафедри, особи, уповноважені за 
наказом ректора.
Процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів прописано у Положенні про порядок запобігання та 
врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Криворізького 
національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf ) та у Положенні про освітній процес.
У разі отримання інформації про потенційний або реальний конфлікт інтересів, під час засідання кафедри 
ухвалюється рішення щодо відсторонення задіяної особи від участі в освітньому процесі. Усі задіяні особи освітнього 
процесу мають бути обов’язково ознайомлені з рішенням кафедри про наявні чи можливі конфлікти інтересів. 
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів за ОПП Геологія, а також конфліктів 
впродовж звітного періоду, інтересів, не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється:
1. Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19
022020.pdf);
2. Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf ) 
3. Положенням про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності 
посадових осіб Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf ). 
Здобувачам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну 
заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзамену чи заліку допускається 
не більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – комісії, яка створюється рішенням 
кафедри. Здобувачі, які мають академічну заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню. 
Відрахуванню підлягають також здобувачі, які після встановленого терміну складання екзаменів мають 
заборгованість хоча б з однієї дисципліни. За наявності поважних підстав здобувачу може бути надана академічна 
відпустка або можливість повторного проходження курсу навчання відповідно до чинного законодавства.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Урегулювання процедур та порядок оскарження здобувачами результатів контрольних заходів у Криворізькому 
національному університеті відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19
022020.pdf).
У разі виникнення суперечностей між викладачем та здобувачем вищої освіти щодо об’єктивності оцінювання 
рішенням кафедри й за погодженням з деканом факультету створюється комісія з трьох викладачів зазначеної 
спеціальності для прийняття заліку чи екзамену в цього здобувача.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності за ОПП Геологія випадків оскарження здобувачами процедури та 
результатів проведених контрольних заходів не було.

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

Статут Криворізького національного університету (п.2.7) (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf ) стосується 
обов’язків учасників освітнього процесу дотримуватися норм наукової етики, академічної доброчесності, не 
допускати плагіату, некоректного цитування, порушень авторських прав, прав інтелектуальної власності. 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (п.10) 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf ) закріплює заходи й систему запобігання академічному плагіату та 
виявлення його в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти. Положення про академічну 
доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf ), Кодекс про академічну доброчесність 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf ) формує політику, стандарти та процедури академічної 
доброчесності. Керування процесом дотримання академічної доброчесності на загальноуніверситетському рівні 
здійснює ректор, який координує роботу Комісії з етики та керування конфліктами. Керування процесом 
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дотримання академічної доброчесності в освітній діяльності закладу, інформування здобувачів вищої освіти та 
співробітників Криворізького національного університету про неприпустимість порушення академічної 
доброчесності, а також реалізація заходів щодо запобігання її проявів здійснюється Центром забезпечення якості 
вищої освіти та відповідними кафедрами.

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

Вимоги щодо дотримання академічної доброчесності забезпечуються шляхом інформування здобувачів освіти щодо 
неприпустимості її порушень при вивченні освітніх компонентів. 
Процедура Антиплагіату передбачає перевірку кваліфікаційних робіт, рукописів монографій, підручників, 
навчальних посібників, матеріалів конференцій тощо. 
Відповідальний працівник кафедри, член Комісії з академічної етики кафедри розміщує надану для аналізу роботу 
на сайті Інтернет Системи Антиплагіат Strikeplagiarism.сom або Unicheck.com 
(https://panel.strikeplagiarism.com/#/register#%2F%3Flang=ua ). Процес прийому та порівняльного аналізу робіт 
відбувається впродовж п’яти робочих днів з дня початку прийому робіт. Позитивний результат перевірки є 
важливою умовою допуску до друку та захисту робіт. 
Комісія з академічної етики кафедри на основі аналізу результатів автоматизованого пошуку текстових запозичень 
(програмними продуктами організацій, з якими Університет підписав договір про співпрацю) ухвалює рішення 
(протокол) щодо наявності/відсутності академічного плагіату в текстах та передає протоколи Комісії з академічної 
етики факультету.
Курсові роботи (проекти) здобувачів вищої освіти перевіряються на наявність ознак порушень академічної 
доброчесності безпосередньо керівником, а також Комісією з академічної етики кафедри за допомогою систем: 
Advego Plagiatus, etxt.biz та ін. Остаточне рішення про відсутність порушення академічної доброчесності приймає 
Комісія з академічної етики кафедри.

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

Відповідно до Положення про академічну доброчесність у КНУ та Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity/akademichna-dobrochesnist ), КНУ популяризує академічну доброчесність за допомогою таких заходів:
 - формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів із визначенням вимог щодо належного 
оформлення посилань на використані в наукових і навчальних працях матеріали; 
- ознайомлення науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету, а також осіб, які навчаються, з 
документами, що унормовують запобігання академічному плагіату та встановлюють відповідальність за 
академічний плагіат; 
- сприяння органам студентського самоврядування, первинній профспілковій організації студентів, аспірантів та 
докторантів, науковому товариству і молодим ученим в ознайомленні осіб, які навчаються, з правилами наукової 
етики;
- проведення вебінарів для учасників освітнього процесу (http://gtpm.knu.edu.ua).
Силабуси з усіх дисциплін містять інформацію щодо академічної доброчесності. Здобувачі можуть самостійно 
здійснювати перевірку власних робіт на плагіат у процесі підготовки, уважно формувати посилання на чужі роботи, 
не порушувати правил цитування.

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

Комісії з академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі види академічної відповідальності для 
здобувачів вищої освіти, які порушили академічну доброчесність: виключення з рейтингу претендентів на 
отримання академічної стипендії, позбавлення академічної стипендії; повторне проходження відповідного 
освітнього компонента освітньої програми; проведення додаткової перевірки інших робіт, автором яких є здобувач 
освіти, який порушив академічну доброчесність.
Комісії з академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі види академічної відповідальності 
співробітникам університету, які порушили академічну доброчесність: проведення додаткової перевірки на 
виявлення ознак академічного плагіату всіх робіт, автором яких є порушник; відкликання з розгляду (друку) робіт, 
автором яких є порушник, і підготовка яких була здійснена з порушенням академічної доброчесності; позбавлення 
права брати участь у конкурсах на отримання фінансування для проведення наукових досліджень та реалізації 
освітніх проектів, стипендій, грантів тощо.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення академічної доброчесності учасниками 
освітнього процесу ОПП Геологія не виявлено.

6. Людські ресурси

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

Згідно з Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників Криворізького національного університету та укладання з ними трудових договорів 
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(контрактів), затвердженим наказом ректора № 123 від 20.03.2019 року 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf ), під час конкурсного добору претендент в обов’язковому порядку 
подає: інформацію щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до претендента на посаду; копії документів 
про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; список наукових 
праць та винаходів за останні п’ять років або за період науково-педагогічної діяльності; копії документів, що 
підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші 
передбачені чинним законодавством України документи).
Для відбору кращих викладачів на ОПП, кандидатури викладачів розглядаються на засіданнях кафедри, вченій раді 
факультету та вченій раді університету. Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, 
рівності прав членів конкурсної комісії, незалежності й об’єктивності та обґрунтованості рішень.

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

Роботодавці, які представлені провідними фахівцями геологічних служб гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт 
Криворізького басейну, співробітниками науково-дослідних інститутів, приватних компаній регіону, беруть 
безпосередню участь в організації та реалізації на кафедрі освітнього процесу шляхом проведення консультування, 
підготовки та публікації спільних зі здобувачами наукових досліджень, надання рекомендацій і пропозицій при 
розробленні та оновленні ОПП, навчальних планів, для роботи бакалаврів на виробництві, у науково-дослідних 
організаціях, участі в екзаменаційних комісіях з Державної атестації на отримання ступеня освіти. Отримана 
інформація застосовувалась для доповнення змісту навчальних дисциплін ОПП. Наприклад, за підтримки 
головного геолога НВП «КривбасАкадемІнвест» Нестеренко Т.П. була оновлена робоча програма з дисципліни 
«Статистична обробка геологічної інформації», а саме додано теми щодо автоматизації статистичних розрахунків 
геологічних даних.
У межах підготовки бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю Криворізьким національним університетом 
укладено договори про співпрацю із Краківською гірничо-металургійною академією, Державною науковою 
установою «МорГеоЕкоЦентр НАН України», НВП «КривбасАкадемІнвест»,  тощо 
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%
D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E ).

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

Заступник директора з якості ПрАТ «Північний ГЗК», канд. геол. наук, доцент Євтєхов Є.В. дав письмову згоду 
провести вступну лекцію з дисципліни «Статистична обробка геологічної інформації», яка присвячена новітнім 
технологіям і програмним продуктам, які використовуються геологічними службами гірничозбагачувальних 
комбінатів Криворізького басейну для обробки геологічної інформації. Також на лекції акцентується увага 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Геологія на особливостях 
роботи геолога в кар’єрі.
Викладачі кафедри беруть участь у госпдоговірних роботах, результати наукових досліджень яких використовують 
під час викладання дисциплін з наведенням конкретних виробничих прикладів. Наприклад, доц. Блоха В.Д. у 
рамках науково-дослідницької роботи «Геолого-структурне картування ділянки кар’єрів РУ» доповнив конспект 
лекцій з дисципліни «Структурна геологія та геокартування».

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

Професійний розвиток викладачів регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних та науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf ), згідно з яким працівники навчаються в профільних організаціях та 
на підприємствах України та Європи. Удосконалення їх професійної підготовки відбувається шляхом поглиблення і 
розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття ними досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків. 
Підвищення кваліфікації працівників здійснюється не рідше, ніж раз на п’ять років, зі збереженням середньої 
заробітної плати.
Члени групи забезпечення ОПП Геологія систематично проходять стажування на підприємствах і установах, 
діяльність яких пов’язана зі сферою наук про Землю. Наприклад, доц. В.М.Харитонов і доц. О.М.Трунін у 2016 р. і 
проф. В.Д.Євтєхов у 2020 р. пройшли стажування в ДНУ «ВМГОР НАНУ», проф. О.В.Плотніков 2018 р. – в Центрі 
підвищення кваліфікації «Профпроект» (м. Київ), доц. Тіхлівець С.В. у 2019 р. – в Краківській гірничо-
металургійній академії імені Станіслава Сташіца (Польща) – https://gtpm.knu.edu.ua.
Криворізький національний університет сприяє професійному розвитку викладачів шляхом надання можливості їх 
навчання в аспірантурі, докторантурі; залучення до виконання держбюджетних та госпдоговірних тематик; участі в 
конференціях, семінарах, які проходять на базі нашого ЗВО.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно зі Статутом (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf ), Положенням про надання щорічної грошової 
винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків  
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf), високі досягнення в науковій, навчально-методичній, виховній, 
навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі, до викладачів застосовуються такі заходи 
заохочення: оголошення подяки; нагородження грамотою, почесною грамотою; преміювання.
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За особливі трудові заслуги викладачі Університету представляються у вищі органи до заохочення; до нагородження 
державними нагородами; до присвоєння почесних звань, до відзначення державними преміями, знаками, 
грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.
Заохочення оголошуються наказом ректора Університету або особою, якій було делеговано ці повноваження, в 
урочистій атмосфері і заносяться до трудових книжок викладачів.
Наприклад, проф. В.Д.Євтєхов, доц. В.М.Харитонов у 2016 р., проф. О.В.Плотніков у 2015, 2019 рр., доц. О.М.Трунін 
у 2018 р. були відзначені грамотами міського голови міста Кривого Рогу.

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?

Основним джерелом формування фінансових ресурсів ОПП є Державний бюджет України. Фінансування 
здійснюється за рахунок коштів на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, науково-
педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Звіти про фінансові результати 
розміщено на сайті КНУ http://www.knu.edu.ua/finansova. Додаткове джерело доходів – власні надходження, 
отримані від надання платних освітніх послуг, підготовки та перепідготовки кадрів, надходження від додаткової 
господарської діяльності.
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає вимогам до проведення лекційних, практичних і 
лабораторних занять. Кафедра геології і прикладної мінералогії використовує 10 спеціалізованих лабораторій, які 
задіяні в навчальному процесі.
Навчально-методичне забезпечення складається з робочих програм, силабусів, методичних рекомендацій, які дають 
можливість досягти цілей та програмних результатів навчання шляхом проведення занять у спеціально обладнаних 
лабораторіях. Лекційні курси навчальних дисциплін мають візуальне супроводження. Використовуються Інтернет-
ресурси, навчальні фільми тощо.
Бібліотека КНУ (http://lib.knu.edu.ua/) має достатню кількість підручників та посібників, доступ до мережі Інтернет, 
авторських розробок викладачів. З 2019 р. функціонує Репозитарій, де здобувачі освіти мають змогу знайомитись з 
публікаціями науковців КНУ. Бібліотека виконує функції адміністратора міжнародних наукометричних БД : WoS, 
Scopus.

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?

Університет забезпечує безоплатний доступ учасників освітнього процесу до інфраструктури та інформаційних 
ресурсів. Бібліотека КНУ має власний сайт (http://lib.knu.edu.ua/).
Освітнє середовище задовольняє потреби та інтереси здобувачів вищої освіти за ОПП: 
– забезпечує необхідні умови для здійснення освітнього процесу;
– надає установлені пільги і гарантії;
– забезпечує участь здобувачів вищої освіти у науково-дослідницькій діяльності, конференціях, олімпіадах, 
конкурсах;
– надає можливість брати участь у громадському та студентському самоврядуванні, у вирішенні питань 
удосконалення освітнього процесу;
– забезпечує право на трудову діяльність у позанавчальний час;
– реалізовані права на академічну мобільність, на формування індивідуального навчального плану, на отримання 
академічних, соціальних стипендій та матеріальної допомоги.
В Університеті постійна увага приділяється розвитку соціальної сфери, поліпшенню побутових умов здобувачів, що 
сприяє якісному забезпеченню освітньої діяльності ОПП. Діє спортивний комплекс, громадськоосвітній комплекс 
«Палац молоді і студентів», їдальня та буфети. Для забезпечення житлом студентів з інших міст є гуртожитки. Для 
відпочинку діє спортивно-оздоровчий табір у смт. Лазурне на узбережжі Чорного моря. 
Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти щодо їх освітнього середовища в Університеті обладнано 
скриньки довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry ), а також проводяться систематичні зустрічі з 
представниками студентського самоврядування.

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

Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів вищої освіти відображено у Стратегії розвитку Університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf ). До складу Університету входить НДІ безпеки праці і екології в 
гірничорудній і металургійній промисловості (http://ndibpg.knu.edu.ua ). НДІ здійснює забезпечення 
конституційного права працівників та здобувачів на охорону їх життя та здоров'я у процесі трудової діяльності. 
Окрім того, в Університеті функціонує відділ охорони праці, який виконує роботу з контролю за станом охорони 
праці у підрозділах Університету. Наявні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним 
будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затвердженим наказом 
Держкоммістобудування України від 27.06.1996 року №117. Згідно із Законом України «Про охорону праці», в 
університеті проводиться робота щодо створення санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці й навчання; 
розроблено та затверджено заходи щодо поліпшення охорони праці, попередження виробничого травматизму та 
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створення безпечних умов праці. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) КНУ 
організовує свою діяльність відповідно до постанови № 50 від 22.08.2020 «Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Для всіх 
ОК ОПП розроблені дистанційні курси на платформі Google Classroom, Moodle 3.7.

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?

Комплексну підтримку здобувачів здійснюють викладачі кафедри в процесі викладання дисциплін та консультацій, 
куратори груп, працівники деканату, гарант ОП та завідувач кафедри. Для інформаційної підтримки здобувачів до 
освітнього процесу впроваджено ІКТ та принципи дистанційної освіти. Отримати необхідну інформації здобувачі 
вищої освіти можуть через офіційний сайт Університету та в соціальних мережах. Що стосується соціальної 
підтримки здобувачів освіти, то згідно із Правилами призначення та виплати академічних стипендій студентам, 
аспірантам і докторантам КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/44.pdf ), в Університеті створюється 
стипендіальна комісія, яка призначає академічні стипендії (зокрема іменні та персональні), надає матеріальну 
допомогу, займається питаннями додаткового заохочення та преміювання здобувачів. Наприклад, троє здобувачів, 
що навчаються за ОПП Геологія, отримали стипендію МЕТІНВЕСТ (наказ ректора КНУ №1194су від 10.12.2020р.). У 
разі потреби, здобувачі забезпечуються житлом на період навчання. Якщо здобувач освіти вступив до 
Профспілкової організації КНУ, він отримує додаткові соціальні пільги та гарантії (пільгові путівки на санаторно-
курортне лікування, матеріальна допомога, тощо). Консультативна робота викладачів ОПП здійснюється відповідно 
до графіку консультацій, що розробляється на початку кожного семестру, затверджується завідувачем кафедри. 
Необхідну інформацію здобувачі вищої освіти також можуть отримати на сайті кафедри. Консультаційну підтримку 
щодо підбору необхідної літератури для підготовки індивідуальних завдань надають викладачі та співробітники 
бібліотеки КНУ. Студентське самоврядування та куратор надають консультаційну допомогу здобувачам щодо прав 
та обов’язків, правил проживання та внутрішнього розпорядку у гуртожитку, поведінки на території Університету; 
щодо проблем адаптації до студентського середовища; щодо питань організації і проведення просвітницьких, 
культурних, організаційно-виховних заходів; щодо питань етики та академічної доброчесності. КНУ активно працює 
над питаннями працевлаштування випускників. Для цього створений «Центр сприяння працевлаштуванню 
студентів та випускників». Центр забезпечення якості вищої освіти Університету періодично проводить анкетування 
здобувачів освіти згідно з Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Згідно з результатами анкетування, здобувачі загалом позитивно 
оцінюють рівень підтримки, що надає КНУ.

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)

Відповідно до Наказу по Університету від 25.05.2018 року № 268 «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf ), за кожним із навчальних корпусів призначено відповідальну 
особу, на яку покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до території Університету особам з особливими 
освітніми потребами, а також зазначено контактний телефон та електронну адресу, за допомогою яких можна 
отримати публічну інформацію чи звернутися за допомогою в наданні доступу до території Університету. Для 
ухвалення технічного рішення з обладнання елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до будівлі Університету розроблено проєктну документацію. Адміністрація 
Університету провела роботу щодо залучення зовнішньої фінансової допомоги для реалізації проєкту з обладнання 
елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі 
Університету. Навчальний корпус №4 обладнаний пандусом.
До осіб з особливими освітніми потребами відносяться і матері, які мають малих дітей. У зв’язку з цим Університет 
створив у навчальному корпусі №1 кімнату матері та дитини. В даний час йде закупівля необхідного обладнання та 
матеріалів. Для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами можуть бути використані 
технології дистанційного навчання.
 На ОПП Геологія приклади навчання осіб з особливими потребами відсутні.

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?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) регламентовані нормативними документами: Антикорупційна програма 
Криворізького національного університету на 2018-2020 роки (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf ), 
План заходів по запобіганню та протидії корупції у КНУ на 2020 рік (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/77.pdf), 
Пам’ятка щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Антикорупція/памятка%202020.pdf), Положення про 
порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб 
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf), Кодекс честі студента КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf) та викладача (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf ) Усі 
учасники освітнього процесу мають право на захист честі та гідності, захист від будь-яких форм експлуатації, 
фізичного та психічного насильства. 
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Робота з протидії корупційним проявам при реалізації ОПП ведеться в таких напрямках: ознайомлення здобувачів 
про способи подання повідомлень щодо порушень корупційного характеру, забезпечення роботи «скриньки довіри» 
(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry ); організація та проведення системної профілактичної роботи 
попередження корупційних проявів з боку здобувачів та співробітників Університету; проведення анкетування 
здобувачів і працівників Університету. Звернення у формі скарги приймаються як у письмовому, так і в 
електронному вигляді на електронну адресу Університету, розглядаються в установлені законодавством та 
зазначеним положенням терміни, а про результати звернення заявника повідомляють письмово за вказаною ним 
адресою.
Особисто від працівників або учасників освітнього процесу до Університету не надходило звернень про вчинення 
дій, які містять ознаки корупції. Щоб вивчити питання щодо дотримання прав людини, виявлення фактів корупції, а 
також сприяння розв’язанню конфліктних ситуацій, КНУ проводить соціологічне дослідження серед здобувачів 
вищої освіти на тему: «Ефективність урегулювання конфліктних ситуацій щодо сексуальних домагань, 
дискримінації та корупції» (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity/tematychni-ankety ). Анкета складається з питань, які допомагають з'ясувати, як часто виникають конфліктні 
ситуації серед здобувачів, чи виникають у здобувачів конфлікти з викладачами. Під час реалізації ОПП Геологія 
випадків конфліктних ситуацій не було.

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 розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регулюються Положенням 
про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19
022020.pdf), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), Положенням про моніторинг якості 
освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf ).

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 ОПП відбувається за результатами постійного моніторингу, опитування, збору рецензій та відгуків від 
науково-педагогічних працівників, здобувачів, випускників й роботодавців та прогнозування розвитку й потреб 
суспільства. Центр забезпечення якості вищої освіти КНУ, а також кафедра геології і прикладної проводять 
анкетування представників стейкхолдерів. Результати анкетування аналізуються з урахування побажань 
стейкхолдерів, готуються пропозиції щодо змін у ОПП, які в подальшому обговорюються на засіданнях групи 
забезпечення ОПП Геологія.
Щороку в Університеті відбувається конференція «Розвиток промисловості і суспільства», у рамках секції «Геологія і 
прикладна мінералогія» проходить круглий стіл із представниками геологічних служб гірничодобувних 
підприємств, на якому обговорюються проблеми підготовки фахівців та сучасні тенденції на ринку праці для 
геологів. Одержану інформацію враховують представники групи забезпечення ОПП з метою підвищення якості 
надання нею освітніх послуг.
У результаті комплексної співпраці зі стейкхолдерами в 2020 р. було внесено такі зміни до ОПП::
- уточнено формулювання фахових компетентностей і програмних результатів навчання;
- оновлено перелік пропонованих вибіркових дисциплін із урахуванням побажань роботодавців (додані дисципліни 
«Геоінформаційні системи» та «Тривимірні моделі геологічних об’єктів»); 
- за результатами опитування здобувачів третього та четвертого року навчання бакалаврату було збільшено кількість 
кредитів та семестрів на вивчення іноземної мови;
- враховано право здобувачів вибирати навчальні дисципліни інших спеціальностей та рівнів вищої освіти;
– за результатами опитування академічної спільноти та роботодавців було актуалізовано перелік нормативних та 
вибіркових компонентів освітньої програми та їхня логічна послідовність,
– оновлено структурно-логічну схему ОПП;
- вдосконалено кредитне наповнення дисциплін
- за результатами аналізу інших ОП додано нову дисципліну нормативного блоку «Геологія України»
ОПП Геологія введено в дію наказом ректора КНУ від 15.05.2020 № 163.
Наведені зміни зробили освітню програму більш логічною і сучасною, усунули недоліки змістовного наповнення 
освітніх компонент.

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

Періодичний зворотний зв’язок зі здобувачами вищої освіти є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення 
якості освітнього процесу КНУ. Здобувачі вищої освіти мають змогу висловлювати свою думку та пропозиції 
стосовно забезпечення якості освіти на засіданнях Вченої ради факультету 
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/vchena-rada ), Вченої ради університету 
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(http://www.knu.edu.ua/vchena-rada ). Окрім того, здобувачі вищої освіти залучені до процедур забезпечення якості 
освіти та перегляду ОПП шляхом опитувань щодо змісту конкретних дисциплін та анкетування 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety ), у якому окремим 
пунктом передбачено висловлення побажань та пропозицій здобувачів щодо вдосконалення навчального процесу. 
Наприклад, під час обговорення питань покращення якості освіти здобувачі наголосили на актуальні екологічні 
проблеми регіону і бажання їх детального вивчення, в результаті до вибіркових компонентів була внесена 
дисципліна «Оцінка впливу на довкілля». 
Результати проведених опитувань здобувачів вищої освіти мають вплив на зміст навчання й викладання. Результати 
анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти показали, що здобувачі загалом задоволені 
якістю освітнього процесу, а ОПП відповідає їх потребам.

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

Студентське самоврядування КНУ (http://www.knu.edu.ua/students-ke-samovryaduvannya ) – це самостійна 
громадська діяльність студентів на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету, що реалізує 
функції управління вищим навчальним закладом, визнана Вченою Радою Університету, та здійснюється студентами 
відповідно до завдань. Представників студентського самоврядування включено до складу вчених рад факультетів 
університету, на засіданнях яких проходить обговорення, схвалення й затвердження освітніх програм і змін до них, 
обговорення процедур забезпечення якості освіти.
Діяльність органів Студентської ради направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення 
якості навчання, захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентства, зростання 
соціальної активності та відповідальності у студентської молоді.
 Основні завдання студентського самоврядування КНУ: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема 
стосовно організації навчального процесу; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння 
проведенню серед студентів соціологічних досліджень; організація та проведення систематичних культурно-
масових заходів; проведення роботи, спрямованої на підвищення свідомості студентів та їх вимогливості до рівня 
своїх знань, виховання дбайливого ставлення до майнового комплексу, патріотичне ставлення, до духу і традицій 
вузу. 
Під час розроблення та перегляду ОПП Геологія зауважень з боку органів студентського самоврядування не було.

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

Для врахування думки стейкхолдерів під час періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості 
в Університеті передбачено їх анкетування. Представники роботодавців є членами Наглядової ради в Університеті 
(склад якої періодично оновлюється), що дає їм змогу мати об’єктивне уявлення про проблеми та перспективи 
надання освітніх послуг, впливати на якість навчання.
Співробітники геологічних і споріднених їм служб гірничодобувних підприємств, науково-дослідних установ і 
організацій є активними учасниками конференцій, які проводяться в КНУ. У процесі спілкування та взаємодії 
здійснюється обмін інформацією щодо останніх розробок та тенденцій у практичній і науковій сферах зі 
спеціальності 103 Науки про Землю. Фахівці знайомляться з матеріалами, які надаються здобувачам у процесі 
вивчення дисциплін, надають рекомендації щодо поліпшення ОПП, акцентують увагу на освоєнні актуальних 
компетентностей і результатів навчання (наприклад, за побажанням головного геолога ПП «КривбасАкадемІнвест» 
Нестеренко Т.П. було введено як вибірковий компонент «Тривимірні моделі геологічних об’єктів». 
З метою залучення роботодавців до процедур забезпечення якості освітнього процесу, формування та перегляду 
ОПП укладено низку угод (договорів) про співпрацю (https://gtpm.knu.edu.ua/). На ОПП є рецензії від потенційних 
роботодавців, у яких вказано позитивні відгуки, щодо доцільності ОПП та змісту підготовки. 
(https://gtpm.knu.edu.ua/ ).

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

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОПП 
здійснюється як Центром сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, так і гарантом ОПП спільно із 
викладачами кафедри шляхом проведення усних та онлайн-опитувань випускників, а також написання листів-
запитів на підприємства.
Інтерес представляють як відсоток працевлаштованих та траєкторія успіху випускників ОПП, так і зворотній зв’язок 
щодо якості освітнього процесу, зокрема дублювання дисциплін, практичної придатності освітніх компонентів, 
глибини отриманих знань тощо.
В Університеті розроблено практику опитування та врахування пропозицій щодо якості освітнього процесу, але на 
даний час випускників ОПП Геологія немає. Перший випуск планується в 2021 році.
Але кафедра підтримує зв’язки зі своїми випускниками (спеціальності «Геологія»), багато з яких є провідними 
фахівцями гірничих підприємств, займають керівні посади (головний геолог кар’єру, ГЗК тощо).

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?

Процедури внутрішнього забезпечення якості здійснюються Центром забезпечення якості вищої освіти відповідно 
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до нормативно-правових документів університету та Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності 
у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).
За результатами внутрішнього аудиту системи керування якістю Університету переглянуто та доповнено Стратегію 
розвитку Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Зокрема, акцент зроблено на необхідн78ості 
впроваджувати й удосконалювати систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти через залучення 
внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів; залучення роботодавців та інші зацікавлених сторін до формування освітніх 
траєкторій здобувачів за спеціальностями Університету.
План роботи Центру забезпечення якості вищої освіти Криворізького національного університету на 2020-2021 
навчальний рік (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/plany-ta-zvity-roboty) 
передбачає заходи з модернізації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Його укладено відповідно 
до «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)», ухвалених 
Міністерською конференцією в Єревані 14-15 травня 2015 р. За результатами внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти протягом звітного періоду недоліків, які беруться до уваги під час удосконалення ОПП, не виявлено.

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?

Оскільки акредитація ОПП є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до 
уваги під час удосконалення ОПП, немає.

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості відповідно до Положення 
про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf ) та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf ).
Моніторинг проводиться як комплексна перевірка факультету (не рідше 1 разу на 5 років). Аналіз діяльності 
факультету обговорюється на Вченій раді Університету. За результатами перевірки вживаються заходи щодо 
усунення недоліків та зазначаються терміни їх реалізації. Для комплексної перевірки факультету наказом ректора 
створюється комісія, до складу якої входять науково-педагогічні працівники інших факультетів, представники 
центру забезпечення якості вищої освіти, навчально-методичного відділу, наукової частини, студентського 
самоврядування.
На засіданнях кафедри, факультету, Університету обговорюються питання поліпшення якості викладання, 
контролю, методичних матеріалів. Відповідно до Положення про опитування абітурієнтів, батьків, випускників 
Криворізького національного університету та роботодавців (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/68.pdf ), 
здійснюється щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та професійної діяльності науково-педагогічних 
працівників.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Освітні програми та навчальні плани розробляються робочими групами кафедр, відповідальними за формування 
ОП. Координацію їхньої діяльності та контроль за виконанням вимог щодо навчальних (робочих навчальних) 
планів здійснює навчально-методичний відділ університету (НМВ), Центр забезпечення якості вищої освіти 
(ЦЗЯВО). 
Програми навчальних дисциплін розглядаються на засіданні кафедри, яка забезпечує викладання відповідної 
навчальної дисципліни, ухвалюються вченою радою факультету, до складу якого входить кафедра, і затверджується 
проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи.
Відповідальними за впровадження та виконання постійного моніторингу і перегляду відповідних освітніх програм є: 
випускові кафедри, вчені ради факультетів та робочі групи, НМВ, вчена рада університету, ЦЗЯВО.
Відповідальні за виконання якісного набору: кафедри, приймальна комісія, проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи.
Відповідальні за впровадження та вдосконалення системи оцінювання знань здобувачів: кафедри, НМВ, ЦЗЯВО.
Відповідальні за впровадження та вдосконалення практичної підготовки здобувачів: кафедри, вчені ради 
факультетів, НМВ, Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Відповідальні за планування, впровадження, виконання та звітування роботи науково-педагогічних працівників: 
НМВ, завідувачі кафедр і декани факультетів, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.

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?

Правила та процедури взаємодії всіх учасників освітнього процесу, їх прав та обов’язків здійснюються в порядку та 
спосіб, передбачений Законом України «Про вищу освіту», а також внутрішніми нормативними актами 
Університету, доступ до яких забезпечено шляхом розміщення на офіційному сайті Університету 
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http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza .
Основні документи ЗВО:
Статут Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf );
Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf );
Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF );
Правила прийому до Криворізького національного університету у 2021 році (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu 
);
Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf ).

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

Усі зацікавлені сторони можуть надсилати зауваження та пропозиції:
- на юридичну адресу Університету (http://www.knu.edu.ua/rekvizyty);
- офіційну електронну адресу Університету (knu@knu.edu.ua );
- електронні адреси відповідних структурних підрозділів (http://www.knu.edu.ua/dovidnyk-e-mail-adres ), випускової 
кафедри (gtpm@knu.edu.ua) або гаранту ОП (tikhlivets.svetlana@knu.edu.ua );
- за допомогою «Скриньки довіри» (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry ).

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

Освітньо-професійну програму Геологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розміщено на сайті 
Університету: http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/pershyy-bakalavrs-kyy-riven-vyshhoi-osvity та на сайті кафедри 
геології і прикладної мінералогії: 
https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D
0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0
%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

– ОПП Геологія враховує регіональний контекст;
– на основі багаторічних зборів мінералів і гірських порід у КНУ створено один з найбільш в Україні геологічних 
музеїв – «Національного надбання України». Здобувачі мають вільний доступ до зразків музею, що значно 
полегшує засвоєння даної ОП;
– підготовка за ОПП ґрунтується на підставі багаторічного досвіду підготовки фахівців-геологів; 
– досвід ННП, серед яких 1 д.геол.-мін.н., 2 д.геол.н., 10 к.геол.-мін.н. і геол.н., серед них 3 проф.,7 доц.; за часи 
існування кафедри вищу освіту отримали понад 500 бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також підготовлено і 
захищено 5 докторських та 40 кандидатських дисертацій; випускники кафедри працюють на промислових 
підприємствах Криворізького регіону, інших промислових центрів України та за кордоном;
– викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням професійної кваліфікації (у 2019 р. к.геол.н., доц. 
Тіхлівець С.В. проходила стажування на базі Гірничо-металургійної академії імені Станівлава Станіша (м.Краків), а 
також покращують рівень володіння англійської мови (доц. кафедри Харитонов В.М., Тіхлівець С.В. та ст.викл. 
Андрейчак В.О. отримали у 2019 році сертифікати з володіння англійською мовою на рівні В2).
– дана ОП є повноцінною частиною повного циклу підготовки фахівців зі спеціальності 103 Науки про Землю 
(бакалавр, магістр, доктор філософії);
– кафедра геології і прикладної мінералогії більше 15 років співпрацює з геологічним факультетом Краківської 
гірничо-металургійної академії (Польща); проводиться постійний обмін студентами, наші викладачі проходять 
стажування у Краківській гірничо-металургійній академії та проводять геологічні практики для польських студентів-
геологів;
– у зв’язку з тим, що у Криворізькому національному університеті навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю 
(до 2016 р. спеціальність Геологія) проводиться вже більше 70 років ОПП, Геологія акумулювала багатий досвід і 
різноманітні методики підготовки бакалаврів, що дозволяє їх навчати на високому науковому та методичному рівні.
Слабкі сторони:
- занадто мало стратегічних партнерських відносин із міжнародними науковими установами, що проявляється 
неможливістю забезпечити повною мірою відповідність з іноземними аналогами освітніх програм і навчальних 
планів, методів навчання, спрощення механізмів мобільності й визнання кваліфікацій;
- недостатньо розвинена академічна мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників ОП;
- відсутність практики викладання дисциплін ОПП англійською мовою, що мало б значно розширити можливості 
для нового набору та академічної мобільності;
- недостатньо розвинута система дистанційного навчання.
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Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

ОПП Геологія спрямовано на підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для гірничих 
підприємств Кривого Рогу, України та ближнього зарубіжжя. Постійний розвиток умов праці, зміни вимог до 
фахівців передбачають обов’язковий перегляд ОП, оновлення та її модернізацію у відповідності до передових 
світових практик, а саме:
– перш за все, розвиток міжнародної співпраці. Однією з початкових задач є розробка спільних навчальних планів, 
які дозволять бакалаврам отримати два дипломи: Криворізького національного університету та Краківської гірничо-
металургійної академії;
– створення/оновлення двомовного (українська та англійська) контенту для дисциплін ОПП, що відповідає новим 
вимогам сучасності;
– оновлення профілю програми, включно з основними результатами навчання, навчальним середовищем та 
основними навчальними, викладацькими та оціночними заходами;
– посилення ролі самостійної роботи із застосуванням дистанційної складової навчання;
– підтримка особистісно-орієнтованого навчання шляхом використання інноваційних методів навчання та визнання 
результатів неформальної освіти.;
– розробка/оновлення відповідного нормативного та методичного забезпечення дисциплін;
– розробка та впровадження в освітній процес нових методик навчання, які спрямовано на забезпечення отримання 
поглиблених знань, умінь та навичок для здійснення професійної діяльності;
– розробка дистанційних курсів для нових дисциплін;
– підготовка викладачів, які забезпечують викладання дисциплін ОПП, для роботи за передовими європейськими 
практиками, для формування відповідного навчального контенту;
– оновлення матеріального забезпечення.
Отримані компетентності та результати навчання за першим (бакалаврським) рівнем даної ОПП дають можливість 
здобувачам продовжити навчання на другому (магістерському) рівні цієї та інших спеціальностей.
Для здійснення цих завдань Криворізький національний університет протягом наступних 3-х років планує отримати 
партнерську підтримку в результаті взаємодії із закладами вищої освіти, підприємствами, організаціями та 
установами: України, Латвії, Республіки Польща, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Угорської Республіки, 
Вірменії та іншими країнами у рамках договорів про співпрацю.

 

 
          
  

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: Ступнік Микола Іванович

Дата: 11.01.2021 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

Пошуки та розвідка 
корисних копалин 
(КП)

курсова робота 
(проект)

РП. Пошуки та 
розвідка РКК.pdf

0JikfrD8UX1er1Kjq/
YK7ka6EXmrp36c63

Q22MIG/PE=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Проекційний екран.
3. Геологічні карти та розрізи 
родовищ корисних копалин.
4. Комп’ютери з програмним 
забезпеченням: MS Windows 7; 
Google Earth; Statistica, MapInfo.

Державний екзамен 
на отримання ступеня 
вищої освіти

підсумкова 
атестація

Положення про 
Державний екзамен 

бакалаврів.pdf

XIWRCIhu+ehodc/p
dRgM7ZVJFlFOhpx
mkT8ZnswmEZk=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Геотектоніка та 
регіональна геологія

навчальна 
дисципліна

РП. Геотектоніка 
та регіональна 

геологія..pdf

+6DqGR+so/ZLii9wj
FH1S8Gk8wpb5KvJL

rKC/baJOrk=

1. Комплекти навчальних 
геотектонічних та регіонально-
геологічних завдань.
2. Набори тематичних тестових 
завдань.
3. Комп’ютерні презентації 
лекцій.
Атласи
4. Геологічні, тектонічні, 
регіонально-геологічні, геофізичні 
та ін. паперові та електронні 
картографічні матеріали, 
аерокосмічні знімки для 
проведення лабораторних робіт.
5. Інтернет ресурси (Google Earth 
Pro, Держгеолкарта 200, 
електроні карти з національних 
сайтів світу).

Мінералогія і 
кристалографія

навчальна 
дисципліна

РП. Мінералогія і 
кристалографія.pd

f

zOmjtJgF2dQIO9ZF
BCV7K1rBkIdf7DAlH

ocgvvUbi3A=

1. Навчальні колекції моделей 
кристалів мінералів та 
просторових граток і 
кристалічних структур 
мінералів;
2. Робочі, еталонні, екзаменаційні 
колекції взірців мінералів;
3. Допоміжні приладдя для опису 
та ви-значення взірців мінералів: 
скляна і пор-целянова пластинки, 
шкала Моосу, магнітна стрілка;
4. Навчальні демонстраційні 
плакати;
5.Комп’ютерне та 
мультимедійне обладнання.
6. Дистанційна платформа 
Google Meet.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини

навчальна 
дисципліна

РП. Мінераграфія 
та спец. методи 
досліджень..pdf

IrVkCrOma8K++Xh
YCzk9WOmeILjCYxg

7KiVZPi1IYLc=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Проекційний екран.
4. Геологічна карти, геологічні 
розрізи.
5. Комп’ютери з програмним 
забезпеченням: MS Windows 7; 
Google Earth; Statisti-ca.
6. Мінераграфічні мікроскопи.
7. Лабораторне обладнання.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини 
(КР)

курсова робота 
(проект)

РП. Мінераграфія 
та спец. методи 
досліджень..pdf

IrVkCrOma8K++Xh
YCzk9WOmeILjCYxg

7KiVZPi1IYLc=

1. Геологічні карти, геологічні 
розрізи.
2. Комп’ютери з програмним 
забезпеченням: MS Windows 7; 
Google Earth; Statisti-ca.
3. Цифрове фотообладнання.
3. Мінераграфічні та 



петрографічні мікроскопи.
4. Лабораторне обладнання.

Геологія родовищ 
корисних копалин

навчальна 
дисципліна

РП. Геологія 
РКК..pdf

mmWdabWqDNUd0
UJBNuO8RGdoIaLV
vCx6NBwL2xrGqiM

=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Проекційний екран.
4. Геологічна карти, геологічні 
розрізи.
5. Комп’ютери з програмним 
забезпеченням: MS Windows 7; 
Google Earth.

Основи геохімії навчальна 
дисципліна

РП. Основи 
геохімії.pdf

pBBVzyzUy3/jk6lCe
CTGoRr9SlMh5KFaC

zKmqkoZjUc=

1. Комплекти навчального 
роздавального матеріалу для 
виконання практичних робіт;
2. Навчальні демонстраційні 
плакати;
3. Комп’ютерне та 
мультимедійне обладнання.
4. Дистанційна платформа 
Google Meet.

Петрографія і 
літологія

навчальна 
дисципліна

РП. Петрографія і 
літологія..pdf

mnDTltb/W/X/n6KV
MbnkIT0Voo8tpcfYe

+4BhEfEjcY=

1. Робочі колекції взірців та 
шліфів гірських порід
2. Поляризаційні мікроскопи – 15 
шт.
3. Навчальні демонстраційні 
плакати.
4.  Мультимедійне обладнання

Історична геологія та 
стратиграфія

навчальна 
дисципліна

РП. Істор. геол і 
стратиграфія..pdf

BYpy1tyfI8+qpb9D/0
RBHh1gIBATZB/U+

WxkWzmfk58=

1. Бланки завдань для 
розчленування та кореляції 
геологічних розрізів різними 
методами;
2. Геологічні та тектонічні 
настінні карти Світу, Європи, 
Євразії, Африки, Південної і 
Північної Америки.

Пошуки та розвідка 
корисних копалин

навчальна 
дисципліна

РП. Пошуки та 
розвідка РКК.pdf

0JikfrD8UX1er1Kjq/
YK7ka6EXmrp36c63

Q22MIG/PE=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Проекційний екран.
3. Геологічні карти М 1:200 000
4. Комп’ютери з програмним 
забезпеченням: MS Windows 7; 
Google Earth; Statisti-ca, MapInfo.

Практика навчальна 
геологічна

практика РП. Практика 
навчальна 

геологічна..pdf

Ds+9NHkvCvpkrRsN
dCMzAS9RJwIZkBu

6BP65bayT1t8=

1. Обладнання для проведення 
маршрутної геологічної зйомки: 
геологічні молотки, гірничі 
компаси, польові мінералогічні 
лабораторії.
2. Методичне забезпечення по 
проведенню геологічної практики 
та написанню геологічного звіту 
по практиці.
3. Навчальні колекції порід та 
скам’янілостей району практики.
4. Геологічні та топографічні 
карти району практики.
5. Бібліотечні фонди КНУ та 
інтернет ресурси 
(Держгеолкарта 200, Google 
Earth Pro).

Практика комплексна 
навчальна з 
геологічної зйомки

практика РП. Практика 
комплексна 
навчальна з 

геол.зйомки..pdf

U6KqH/UsvoD0Rq1F
4biJrZioFRuVLke7C

9putVcUpBI=

Топографічна основа району 
практики, суміщені 
погоризонтні плани кар’єрів № 
2-біс, № 3 Новокриворізького і 
Валявкинського, Скелюватського 
родовищ, гірські компаси, 
геологічні молотки, еталонні 
колекції мінералів і гірських порід 
району проходження практики.

Практика виробнича практика РП. Практика 
виробнича.pdf

f/XekDmWPsLag+M
UQMJAbQQFNvUKF
ynStArwuM/vNg0=

1. Компютерне та 
мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Проекційний екран.
4. Навчально-лабораторний 



комплекс кафедри (наукове і 
технологічне обладнання);
5. дистанційна платформа
Moodle;
6. Використання материально-
технічних ресурсів баз практик, з 
якими укладено відповідні угоди 
про співробітництво.

Гідрогеологія та 
інженерна геологія

навчальна 
дисципліна

РП. Гідрогеологія 
та 

інж.геологія..pdf

YeJJz/Sfg9CATWc7
UXJjNLZ4Y6Oo7xVy

I75dMiixvjw=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Проекційний екран.
3. Лабораторне обладнання.

Структурна геологія та 
геокартування (КР)

курсова робота 
(проект)

РП. Структурна 
геологія та 

геокартування..pdf

v/NaDHeIYJuahrQoj
NC7fCBdWMswn8qg

Dz9SVvhvX6M=

1. Геологічні карти та розрізи.
2. Геологічні компаси – 10 шт.

Структурна геологія та 
геокартування

навчальна 
дисципліна

РП. Структурна 
геологія та 

геокартування..pdf

v/NaDHeIYJuahrQoj
NC7fCBdWMswn8qg

Dz9SVvhvX6M=

1. Геологічні карти та розрізи.
2. Демонстраційні плакати та 
схеми.
3. Мультимедійне обладнання.

Кристалооптика навчальна 
дисципліна

РП. 
Кристаллооптика.

.pdf

vKpRFTpfbE6tkR3v7
nclQeCieWK1NY6gfp

lk0gUsd04=

1. Робочі колекції шліфів 
мінералів та гірських порід
2. Поляризаційні мікроскопи – 15 
шт.
3. Навчальні демонстраційні 
плакати.
4.  Мультимедійне обладнання.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

РП. Іноземна 
мова..pdf

Ict0AA5HAqZz8bC8
QU+ywX//XTOmWg
0ouHMdSUqX2yU=

1. Мультимедійне обладнання; 
2.Звуковідтворювальна 
апаратура; 3.Інтерактивна 
дошка; 
4. Програмне забезпечення: 
OpenOffice.org; MS Windows 7; 
NOD 32; 
5. ABBYYLingvo (пакет 
прикладних про-грам)

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

РП. Укр. мова.pdf x/zYt0PaGgSFB8MT
XQWEDGL743TW6L
r8omIHvr2M5WY=

1. Комп’ютерне та 
мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура, 3.Дистанційна 
платформа Мoodlе, Google Meet

Фізика навчальна 
дисципліна

РП. Фізика..pdf sDTg/Fm6jaWybuZD
XmFEnghmY/CSzD
WmFZ9NxZg07nI=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Фізична лабораторія.

Вища математика навчальна 
дисципліна

РП. Вища 
математика..pdf

tPZwhZChuEmomE5
S+fnIVhAmxfFxZrxr

9zSh3QaJbuk=

Мультимедійний проектор – 1;
ноутбук – 1; проекційний екран –
1

Хімія навчальна 
дисципліна

РП. Хімія..pdf MxVIRicpi84RVI07I
JbQcnn2D/Ee8e2ksn

7u5VyJNhE=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Хімічна лабораторія

Історія України  та 
української культури

навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
України.pdf

u2xIU5LESq+0zQIH
pbGlEpUwg5ovcwZi

duX2ICwgovU=

Планшети, технічні засоби 
навчання

Філософія навчальна 
дисципліна

РП. Філософія..pdf FwKHi0d30qeU/nGz
a4hjUmVqaF4NUZu

JdolluLhGDvE=

Планшети, технічні засоби 
навчання

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

РП. Безпека 
життєдіяльності 

та охорони 
праці.pdf

GD9hGSCvEuruLqsB
wT0lNbdeKKeIvvOd

9EAn3cFnMuU=

1. Стенди протипожежної 
безпеки;
2. Первинні засоби гасіння пожеж 
(вогне-гасники) – 7 шт.;
3. Стенди електробезпеки – 2 
шт.;
4. Стенд «Засоби захисту від 
ураження електричним 
струмом»;
5. Стенди «Боротьба з основними 
шкід-ливостями виробничого 
характеру: пил, шум, вібрація» – 
3 шт.;
6. Інформаційні планшети та 



макети.
Фізвиховання навчальна 

дисципліна
РП. 

Фізвиховання..pdf
yFXK1w/OhC3jvwtzb
BAJNvChl2nxb6OsN

Gv+YItco44=

1. Спортивні знаряддя та 
приналежності.
2. Дистанційна платформа 
Мoodlе

Загальна геологія навчальна 
дисципліна

РП. Загальна 
геологія.pdf

Xiebj7DWrKauHBid
x6zUEz4Q08J1mkW

n4OrcWe6uiyU=

1. Робочі колекції мінералів, 
гірських по-рід і корисних 
копалин.
2. Допоміжні приладдя для опису 
та ви-значення зразків 
мінералів: скляна і пор-целянова 
пластинки, шкала Моосу, магні-
тна стрілка.
3. Роздруковані геологічні карти, 
плани, розрізи.
4. Бінокулярні мікроскопи – 25 
шт.
5. Геологічні компаси.
6. Мультимедійне обладнання.

Динамічна геологія навчальна 
дисципліна

РП. Динамічна 
геологія.pdf

r+Q2snug2KSs+xPE
wPJPgKTjYhMMcd7

h5dfs+PegPO8=

1. Робочі колекції мінералів, 
гірських по-рід та корисних 
копалин.
2. Допоміжні приладдя для опису 
та ви-значення зразків 
мінералів: скляна і пор-целянова 
пластинки, шкала Моосу, магні-
тна стрілка.
3. Роздруковані геологічні карти, 
плани, розрізи.
4. Бінокулярні мікроскопи – 25 
шт
5. Геологічні компаси – 10 шт.
6. Мультимедійне обладнання

Палеонтологія навчальна 
дисципліна

РП. 
Палеонтологія..pdf

tNbeAiGWE30cwDY
bP7rKzGdkzRI2fKee
QTmOEdOMJiM=

1. Робочі навчальні колекції 
зразків викопних решток
2. Бінокулярні мікроскопи – 25 
шт.

Геологія України навчальна 
дисципліна

РП. Геологія 
України.pdf

cPl1mUMP9CRvmdd
hoc1ZvLyrd/CO32gw

lTW8pj8E2Os=

1. Геологічна карти і розрізи.
2. Геологічні атласи України – 
5шт.

Фізика Землі та 
прикладна геофі-зика

навчальна 
дисципліна

РП. Фізика Землі 
та 

прикл.геофізика..pd
f

v6o3aifWoTdPia1EIr
HiF6PA/BSvnh2PbG

QZdoVbxqU=

1. Комплекти навчальних 
геофізичних завдань.
2. Набори тематичних тестових 
завдань.
3. Комп’ютерні презентації 
лекцій та про-грами розрахунку 
геофізичних моделей, всесвітні 
геофізичні калькулятори в інте-
рнеті.
4. Геофізичні прилади 
(гравіметри, магнітометри, 
радіометри, денситометри, 
потенціометри тощо) для 
проведення лабо-раторних робіт.
5. Геофізичні та інші паперові та 
електронні матеріали для 
проведення лабораторних робіт.

Статистична обробка 
геологічної інформації

навчальна 
дисципліна

РП. Статистична 
обробка геологічної 

інформації..pdf

VLsyCTPJjZ41U0IC0
OqJGRMAu/FQ33qP

c3N6KKxGqw8=

Комп’ютери з програмним 
забезпеченням: MS Windows 7; 
Google Earth; Statistica, в тому 
числі 15 комп’ютерів 
комп’ютерного класу.

 
* 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 ПІБ Посада Структурний Кваліфікація Стаж Навчальні Обґрунтування



виклад
ача

підрозділ викладача дисципліни, 
що їх 

викладає 
викладач на 

ОП 

204465 Березовськи
й Анатолій 
Анатолійови
ч

професор, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
гірничогудного 
институту, рік 

закінчення: 
1990, 

спеціальність: 
7.070701 

Геологічна 
зйомка, 

пошуки та 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008896, 

виданий 
22.12.2010, 

Атестат 
професора AП 

000346, 
виданий 

16.05.2018

26 Історична 
геологія та 
стратиграфія

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Березовский А.А. 
Новокурская свита 
(средний эоцен, 
южный склон 
Украинского щита): 
расчлене-ние, возраст 
и корреляция // 
Геолого-
мінералогічний 
вісник. Кріворізького 
національного 
університету № 2 (38). 
2017. С. 54-64;
2. Березовский А.А. 
Новые данные о 
стратиграфии 
палеогена восточного 
Кривбасса // Геолого-
мінералогічний 
вісник. № 1, 2 (31, 32). 
Кривий Ріг, 2014. С. 
41-49.
3. Березовский А.А., 
Бублик Ю.М. Состав и 
строение 
кайнозойской толщи 
Глееватского 
месторождения 
Криворожского 
бассейна // Геолого-
мінералогічний 
вісник. № 1(5). 
Кривий Ріг, 2001. С. 
66-77. 
4. Васильев А.Н., 
Березовский А.А. 
Реконструкция с 
использованием 
биогеохимических 
данных палеогео-
графических 
обстановок среднего 
эоцена на южном 
склоне Украинского 
щита // Геолого-
мінералогічний 
вісник. № 1(7). 
Кривий Ріг, 2002. С. 
49-61. 
5. Березовский А.А. 
А.А., Колесник В.И. 
Новые дан-ные о 
стратиграфии 
палеогена Восточного 
Кривбасса // Геолого-
мінералогічний вісник 
Кріворізького наці-
онального 
університету. № 1-2 
(31-32). Кривий Ріг, 
2014. С. 42-59.  
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 



посібника або 
монографії:
Навчальний посібник: 
Паранько І.С, 
Березовський А.А., 
Блоха В.Д., Стеценко 
В.В. Геологознімальна 
практика в Кривбасі. 
Вид-во КТУ. 2007. 130 
с.
7) Робота у складі 
експертних рад з 
питань прове-дення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із забезпе-
чення якості вищої 
освіти, або 
Акредитаційної комі-
сії, або їх експертних 
рад, або міжгалузевої 
експерт-ної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентс-тва, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН.
Робота у складі 
Науково-методичної 
комісій з вищої освіти 
МОН на протязі 5 
років за спеціальністю 
"Ге-ологія".
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування:
1. Березовський А.А. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Історична геологія та 
стратиграфія». 
Кривий Ріг: вид-во 
КНУ, 2020. – 89 с.
2. Березовський А.А. 
Методичні вказівки з 
практикумів з 
дисципліни 
«Історична геологія та 
стратиграфія». 
Кривий Ріг: вид-во 
КНУ, 2020. – 18 с.
3. Березовський А.А. 
Методичні вказівки 
для са-мостійної 
роботи студентів з 
дисципліни «Істори-
чна геологія та 
стратиграфія». 
Кривий Ріг: вид-во 
КНУ, 2020. – 6 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 



на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпі-
ади (Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентсь-ким 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студен-том, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших 
культурно-мистецьких 
проектів; керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпій-ських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 
обов’язків тренера, 
помічника тренера 
національної збірної 
команди Ук-раїни з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі організацій-
ного комітету, 
суддівського корпусу:
Керівництво 
студентом (Систерова 
М.Е., студентка групи 
РР-15), який зайняв 
призове місце 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з гео-
логії: 
2019 р.

139127 Андрейчак 
Вікторія 
Олександрів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 

4 Геологія 
України

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 



спеціальність: 
070701 

Геологія, 
Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

070701 
Геологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 040082, 

виданий 
13.12.2016

періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Андрейчак В.О. 
Прояви соколиного та 
тигрового ока 
Криворізького 
басейну / 
В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов // 
Науковий вісник 
Національного 
гірничого 
університету.– 2015.– 
№2.– С. 38-45 
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Андрейчак В.О. 
Генезис сірого 
«соколиного ока» 
Криворізького 
басейну / 
В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов, 
А.В.Євтєхова // 
Мінералогічний 
журнал.– 2016.– 
№2.– С 46-52.
2. Блоха В.Д. 
Декоративні 
особливості тигрового 
та соколиного ока 
Криворіжжя / 
В.Д.Блоха, 
В.О.Андрейчак // 
Коштовне та 
декоративне 
каміння.– 2012.– №4 
(66).– С. 14-15.
3. Андрейчак В.О. 
Мінералогія 
соколиного, котячого 
й тигрового ока 
Криворізького 
басейну / 
В.О.Андрейчак, 
А.В.Євтєхова, 
В.Д.Євтєхов // 
Записки Українського 
мінералогічного 
товариства.– 2012.– 
Том 9.– С.155-158.
4. Андрейчак В.О. 
Локалізація тигрового 
та соколиного ока 
Глеюватського 
родовища 
(Криворізький 
басейн) / 
В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов // 
Мінералогічний 
збірник.– 2012.– 
№62.– С.– 275-277.
5. Андрейчак В.О. 
Прояви соколиного та 
тигрового ока 
Криворізького 
басейну / 
В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов // 



Науковий вісник 
Національного 
гірничого 
університету.– 2015.– 
№2.– С. 38-45
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
Заступник голови 
Ради молодих вчених 
Криворізького 
національного 
університету. 
Протокол № 1 від 10 
вересня 2019 року.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 



студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
Робота у складі Журі 
II етапу 
Всеукраїнського 
Конкурсу 
студентських 
наукових робіт з 
геології (2015 – 2019 
р.).
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
5. Андрейчак В.О. 
Тигрове й соколине 
око – різновиди 
гемологічної 
сировини 
Криворізького 
басейну / 
В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов / Роль 
вищих навчальних 
закладів у розвитку 
геології. Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції (Частина 
I) // Київ, 2014.– С. 
65-66.
6. Андрейчак В.О. 
Мінералогічна і 
гемологічна 
класифікація 
виробного та 
колекційного каменю 
Криворізького 
басейну. Сіре 
соколине око / 
В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов / 
Проблеми 
теоретичної і 
прикладної 
мінералогії, геології, 
металогенії 
гірничодобувних 
регіонів. Матеріали IX 



Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Кривий 
Ріг, 27-29 листопада 
2014 р.) // Кривий Ріг, 
2014.– С. 81-86.
7. Андрейчак В.О. 
Класифікація виробів 
з тигрового та 
соколиного ока 
Криворізького 
басейну за способами 
виготовлення. / 
В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов / Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства. Геологія 
та економіка 
мінеральної сировини. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
(Кривий Ріг, 22-25 
травня 2015 р.) // 
Кривий Ріг, 2015.– С. 
88-92.
8. Андрейчак В.О. 
Технологія 
виготовлення виробів 
з кольорового каменю 
Криворізького 
басейну / 
В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов / Сучасні 
технології розробки 
рудних родовищ. 
Еколого-економічні 
наслідки діяльності 
підприємств ГМК // 
Збірник наукових 
праць за результатами 
роботи III 
міжнародної науково-
технічної конференції 
(Кривий Ріг, 19 червня 
2015 р.) // Кривий Ріг, 
2015.– С. 64-67.
9. Андрейчак В.О. 
Закономірності змін 
хімічного складу 
соколиного та 
тигрового ока 
Кривбасу / 
В.О.Андрейчак / 
Сучасна геологічна 
наука і практика в 
дослідженнях 
студентів і молодих 
фахівців. Матеріали 
IX Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Кривий 
Ріг, 24-26 березня 
2016 р.) // Кривий Ріг, 
2016.– С. 76-81.
10. Андрейчак В.О. 
Варіативнисть 
хімічного складу 
рибекіту залізорудних 
натрієвих 
метасоматитів 
Криворізького 
басейну / Стрельцов 
В.О., В.Д.Євтєхов, 
В.О.Андрейчак, / 
Сучасна геологічна 
наука і практика в 
дослідженнях 
студентів і молодих 
фахівців. Матеріали 



XIII Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Кривий 
Ріг, 22-24 березня 
2017 р.) Кривий Ріг, 
2017.– С. 53-57.
11. Андрейчак В.О. 
Генетична 
мінералогія жильних 
утворень залізисто-
кремнистої формації 
Криворізького 
басейну / 
В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов, 
А.В.Євтєхова // 
Сучасна геологічна 
наука і практика в 
дослідженнях 
студентів і молодих 
фахівців. Матеріали 
XIII Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Кривий 
Ріг, 22-24 березня 
2017 р.) Кривий Ріг, 
2017.– С. 100-104.
12. Андрейчак В.О. 
Етапи формування 
жильних утворень 
залізисто-кремнистої 
формації Кривбасу / 
В.О. Андрейчак, В.Д. 
Євтєхов, А.В. Євтєхова 
/ Розвиток 
промисловості та 
суспільства. Геологія 
та прикладна 
мінералогія. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
(Кривий Ріг, 23-25 
травня 2018 р.) // 
Кривий Ріг, 2018.– С. 
94-97.13. Андрейчак 
В.О. Класифікація 
каменесамоцвітної 
сировини. 
В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов, 
А.В.Євтєхова // 
Проблеми 
теоретичної і 
прикладної 
мінералогії, геології, 
металогенії 
гірничодобувних 
регіонів. Матеріали XI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Кривий 
Ріг, 29 листопада – 1 
грудня 2018 р.) // 
Кривий Ріг, 2018.– С. 
11-15.
14. Андрейчак В.О. 
Обробка виробного 
каменю 
Криворізького 
басейну та способи її 
оптимізації 
Андрейчак В.О., 
Євтєхов В.Д // 
Сучасна геологічна 
наука і практика в 
дослідженнях 
студентів і молодих 
фахівців. Матеріали 
XV Всеукраїнської 
науково-практичної 



конференції (Кривий 
Ріг, 21-23 березня 
2020 р.) Кривий Ріг, 
2019.– С. 1-5.
15. Андрейчак В.О. 
Гранування самоцвітів 
/ В.О.Андрейчак // 
Сталий розвиток 
промисловості та 
суспільства. Геологія 
та економіка 
мінеральної сировини. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
(Кривий Ріг, 22-24 
травня 2019 р.) // 
Кривий Ріг, 2019.– С. 
27-30.
16. Андрейчак В.О. 
Жильні магматоліти 
Криворізького 
басейну / Андрейчак 
В.О., Євтєхова А.В., 
Євтєхов В.Д. // 
Cучасні технології 
розробки рудних 
родовищ. Еколого-
економічні наслідки 
діяльності 
підприємств ГМК. 
Збірник наукових 
праць за результатами 
роботи VІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
(м.Кривий Ріг, 22 
листопада 2019 року) 
// Кривий Ріг, 2019.– 
С. 51-54.
17. Andreychak V.O. 
Synthetic gemstones. 
Andreychak V.O., 
Evtekhov V.D. // 
Сучасна геологічна 
наука і практика в 
дослідженнях 
студентів і молодих 
фахівців. Матеріали 
XVI Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Кривий 
Ріг, 26-28 березня 
2020 р.) Кривий Ріг, 
2020.– С. 62-64.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член спілки 
Українського 
мінералогічного 
товариства

213273 Часова Елла 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

KH 009893, 
виданий 

22.02.1996, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001308, 
виданий 

28.04.2004

29 Хімія 1. Основне місце 
роботи – КНУ
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1)наявність за останні 
п’ять років наукових 
пуб-лікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зок-рема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Д. Прилепа, В. 
Євтехов, Е. Часова. 



Геохімічний фактор 
локалізації 
маршалітів кори 
вивітрювання 
магнетитових 
кварцитів 
криворізького басейну 
/ Д. Прилепа, В. 
Євтехов, Е. Часова. – 
Вісник Київського 
національного 
університету ім. Т. 
Шевченка. – Серія 
Геологія. – В.4(75). – 
2016. – С.40-44.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України
1. Часова Е. В. 
Фотометричне 
визначення аніонних 
поверхнево-активних 
речовин / Е. В. 
Часова, О. В. 
Демчишина, В. 
Борисенко, В. Лисенко 
// Гірничий вісник. – 
2018. – Вип.103. – 
С.36-39
2. Часова Е. В. 
Особливості 
екстракційно-
фотометричного 
визначення аніонних 
поверхнево-активних 
речовин / Е. В. 
Часова, О. В. 
Демчишина // 
Молодий вчений. – 
листопад 2018. – №11. 
– С. 5-7.
3. Часова Е. В. 
Особливості навчання 
хімії іноземних 
слухачів підготовчого 
відділення / Е. В. 
Часова, О. В. 
Демчишина // 
Молодий вчений. – 
2017. – №10. – С.575-
577.
4. Часова Е.В., Мовчан 
В.В., Демчишина О.В. 
Організація і 
контроль самостійної 
роботи сту-дентів 
інженерних 
спеціальностей при 
вивченні хімії / 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства. – 2017. – 
С. 412
5. Олійник Т.А.Часова 
Е.В. Розробка 
технологій очищення 
залізовмісних 
концентратів від 
шкідливих домішок / 
6. Т.А Олійник, Е.В. 
Часова , Л.В. Скляр, 
Н.В. Кушнірук., М.О. 
Олійник, А.Ю. Скляр 
// Збага-чення 
корисних копалин.– 
2016. – Вип. 62(103). – 
С.34-43.



13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування:
1. Часова Е.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи 
та самостійного 
вивчення розділу хімії 
«Окисно-відновні 
реакції» для сту-
дентів 1 курсу всіх 
спеціальностей 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020, 24с
2. Часова Е.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи з 
загальної хімії на тему 
“ Основні поняття та 
закони хімії ” для 
студентів 1 курсу всіх 
спеціальностей, 16с
3. Мовчан В.В., Часова 
Е.В., Демчишина О.В. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення розділу 
загальної хімії  
«Основні поняття та 
закони хімії» для 
студентів I курсу всіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. Вид. центр 
ДВНЗ КНУ, Кривий 
Ріг, 2018, 20 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентсь-
ких наукових робіт), 
або робота у складі 
органі-заційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гурт-
ком/проблемною 
групою; керівництво 
студен-том, який став 
призером або 
лауреатом Між-
народних мистецьких 
конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у 
складі 
організаційного комі-
тету або у складі журі 



міжнародних 
мистець-ких 
конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
про-ектів; керівництво 
студентом, який брав 
уч-асть в 
Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпі-
онаті світу, Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 
обов’язків тренера, 
помічника трене-ра 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секре-таря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортив-ною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове міс-це 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпі-
ади з хімії ст.гр. ПМ-
19 Крантов О.

114046 Цимбал 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

будівельний Диплом 
доктора наук 
ДД 001454, 

виданий 
30.11.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026905, 
виданий 

15.12.2004, 
Атестат 

доцента ДЦ 
027442, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора AП 
001497, 
виданий 

26.02.2020

28 Філософія 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Tsymbal T. Ukrainian 
emigration to Latin 
Ameri-ca countries: 
historiosophy aspect / 
Н.Земзюліна // East 
European Historical 
Bulletin. – Drohobych: 
Publishing House 
«Helvetica», 2019. – 
Issue 11. – 248 p. – P. 
89-97. Web of Science
2. Tsymbal T. The 
colonial expansion of 
Africa and the 
formation of a new 
world order (the end of 
the XIXth – the 
beginning of the XXth 
centuries) / 
Н.Земзюліна // East 
European Historical 
Bulletin. – Drohobych: 
Publishing House 



«Helvetica», 2020. – 
Issue 14. – 236 p. – P. 
54-64. Web of Science
3. Tsymbal T. Ukrainian 
emigration to Canada at 
the end of the XIXth 
beginning of the XXth 
century: historiosophy 
aspect // Analele 
Universităţii din Cra-
iova. Istorie, Anul 
XXIV, Nr. 2(36)/2019. 
– 178 p. – P. 119-128. 
Scopus
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України:
1. Цимбал Т. 
Конфлікти  пам’ятей в 
сучасному 
українському 
героїчному дискурсі 
(соціально-
філософський аспект) 
// Українознавчий 
альма-нах. Випуск 23. 
– К.: «Міленіум», 
2018. – 170 с. – С. 81-
87.
2. Цимбал Т. 
Формування 
українського пантеону 
героїв 
в контексті проблеми 
консолідації нації // 
Украї-нознавчий 
альманах. Випуск 26. 
– К.: «Мілені-ум», 
2020. – 190 с. – С. 61-
72.
3. Цимбал Т. Homo 
viator vs. людина 
вкорінена в 
католицькому 
екзистенціалізмі 
Габріеля Марселя // 
Науковий щорічник 
«Історія релігій в 
Україні». –  Львів : 
Логос, 2019. Випуск 
29. – 372 с. – С. 85-94.
4. Цимбал Т. 
Евристичний 
потенціал концепції 
самодетермінації 
особистості у 
католицькому 
персоналізмі Ж. 
Марітена // Історія 
релігій в Ук-раїні: 
науковий щорічник.  
– Львівський музей 
історії релігії; Інститут 
української 
археографії та 
джерелознавства ім. 
М.С. Грушевського; 
Ін-ститут філософії ім. 
Г.С. Сковороди. –
Львів: «Логос», 2018. 
Вип. 28, Частина ІІ. 
630с.  С. 403-418.
5. Цимбал Т. 
Консолідація 
українців як відповідь 
на виклики 
внутрішньої міграції в 



умовах гібрид-ної 
війни // 
Українознавчий 
альманах. Випуск 22. 
– Київ: «Міленіум», 
2017. – 160 с. – С. 62-
66.
6. Цимбал Т. 
Українська еміграція в 
Західній Ка-наді: 
досвід філософської 
рефлексії // 
Американ-ська  
історія та політика: 
науковий журнал. – 
№ 2. – К., 2016. – 254 
с. – С. 214-221.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Цимбал Т.В. Освіта в 
добу глобалізації: від 
полікультурності до 
міжкультуралізму / 
Амірова Р.І. //
Філософсько-правові 
аспекти науково-
педагогічної 
діяльності : 
монографія. – Кривий 
Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 
2018. – 146 с. – С. 6-24.
2. Цимбал Т. 
Філософія героїзму в 
інтелектуаль-ній 
спадщині В. 
Липинського // 
Спільна спадщи-на. 
Річ Посполита обох 
народів в польській і 
ук-раїнській 
історичній думці ХІХ і 
ХХ ст.: колек-тивна 
монографія. – Херсон: 
видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – 
380 с. – С. 279-287.
3. Цимбал Т. Пам’ять 
про Майдан: усна 
історія як 
відображення 
індивідуальної та 
колективної 
свідомості // 
Historiografia w 
kontekstach 
nieoczekiwanych? – 
Lublin : Wyd-wo 
Uniwersytetu Marii 
Curie-Sklodowskiej, 
2017. – 158 s. – S. 111-
119. Колективна 
монографія. 
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобу-вача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Аспіранти, що 
отримали диплом 
кандидата наук:
1. Микольченко В.С. 
Фенолмен героїзму: 
соціа-льно-
філософський аналіз 
(Київ, 2015 р.)
2. Гойман О.О. 



Міфологізація масової 
свідомос-ті: 
соціально-
філософський аспект 
(Київ, 2018 р.).
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
З 2009 року – 
учасниця 
Міжнародного 
наукового проекту 
«Historia - mentalność 
– tożsamość. Miejsce i 
rola historii oraz 
historyków w życiu 
narodu polskiego i 
ukraińskiego w XIX i 
XX wieku» («Історія – 
ментальність – 
ідентичність. Місце і 
роль історії та 
істориків у житті 
українсь-кого і 
польського народів у 
ХІХ і ХХ століт-тях»).
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (прое-кту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до перелі-
ку наукових фахових 
видань України, або 
інозем-ного 
рецензованого 
наукового видання:
Упродовж 2016-2020 
виконувала 
ініціативну на-уково-
дослідну роботу: 
«Міграції і проблема 
збереження 
національної 
ідентичності в умовах 
глобалізації», 
«Філософія гендера» 
(РК № 0116U001811).
9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науко-во-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національ-ного 
центру «Мала 
академія наук 
України»; уч-асть у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
акаде-мія наук 
України»:
Голова журі секції 
«Філософія і 



релігієзнавство» 
конкурсу «Соціс» 
МАН України (2017-
2020 ро-ки).
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної спеці-
алізованої вченої ради 
(не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Опонування (за 
останні 5 років)::
1.Єгупов М.В. 
Ідентичність як 
атрибут людини і 
суспільства (Київ, 
2015)
2.Іщенко О.А. 
Філософська 
рефлексія феномену 
інтеграції іноземних 
студентів у 
інтернаціональ-не 
освітнє середовище 
(Київ, 2015)
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування;
1. Цимбал Т.В. Плани 
семінарських занять з 
кур-су «Етика і 
естетика» (для 
студентів технічних та 
економічних 
спеціальностей усіх 
форм навчан-ня). – 
Кривий Ріг, 2020. – 16 
с.
2. Цимбал Т.В. Плани 
семінарських занять з 
фі-лософії (для 
аспірантів усіх 
спеціальностей і форм 
навчання). - Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2015. – 20 с.
3. Цимбал Т.В. 
Методичні вказівки до 
написання реферату 
(для аспірантів усіх 
спеціальностей). - 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
22 с.
4. Цимбал Т.В. 
Конспект лекцій з 
етики та есте-тики. – 
Кривий Ріг, 2020. – 
149 с. (ел. ресурс).
5. Цимбал Т.В. 
Конспект лекцій з 
філософії. – Кривий 
Ріг, 2020. – 143 с. (ел. 
ресурс).
6. Цимбал Т.В. 



Конспект лекцій з 
логіки. - Кри-вий Ріг, 
2020. – 90 с. (ел. 
ресурс).
15) наявність науково-
популярних та/або 
консу-льтаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публі-
кацій з наукової або 
професійної тематики 
за-гальною кількістю 
не менше п’яти 
публікацій:
1. Цимбал Т.В. 
«Київська гавань»  
Олександра Купріна
(до 150-ліття з дня 
народження) // 
Материалы ХІХ 
Международного 
научного семинара 
«Киев в жизни и 
творчестве деятелей 
науки и культуры 
(XVIII – нач. XX вв.)». 
– С.-Петербург – 
Нежин: ЧП Лысенко 
Н.М., 2019. – 432 с. – 
С. 103-113.
2.Цимбал Т.В. 
Філософське 
консультування в 
системі реабілітації 
демобілізованих 
військових // 
Соціальна робота і 
сучасність: теорія та 
прак-тика вирішення 
проблем учасників і 
постражда-лих у 
збройних конфліктах 
(28 березня 2019 р., м. 
Київ). – К.: ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2019. – 
217 с. – С. 204-206.
3.Цимбал Т.В. 
Шевченко і Герцен: 
«наші апосто-ли, наші 
самотні вигнанці» // 
Материалы XVIII 
Международного 
научного семинара 
«Шевчен-ковская 
мозаика Северной 
Венеции (XIX в. – 
первой половины ХХ 
в.): к 180-летию 
освобож-дения Т. Г. 
Шевченко из 
крепостной зависи-
мости», 22-23 
сентября 2018 года. -   
С.-Петербург-Нежин: 
ЧП Лысенко Н.М., 
2019. – 360 с. – С. 125-
134.
4.Цимбал Т.В. Жінка-
мати у вирі революцій 
та війн: 
від антимілітаризму 
до етики піклування 
// 
http://ddcentr.org.ua/u
a/projects/konferentsiy
a-gender-u-revolyutsiji-
vijni-ta-
mirobuduvannikh.
5.Цимбал Т.В. 
Проблема 
ідентичності в 



контекс-ті 
міграційних викликів 
гібридної війни // 
Наукові записки НУ 
«Острозька 
Академія». Серія 
«Куль-турологія». 
Проблеми культурної 
ідентичності в ситуації 
сучасного діалогу 
культур : Матеріали 
Х Міжнародної 
наукової конференції. 
– Острог: Вид-во НУ 
«ОА», 2017. – Вип. 18. 
– 260 с. – С. 210.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
У 2013 р. обрана 
академіком 
Національної 
Академії наук вищої 
освіти України по 
відділенню філософії.

215101 Харитонов 
Віталій 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1995, 
спеціальність: 

7.070701 
Геологічна 

зйомка, 
пошуки та 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009076, 

виданий 
17.01.2001, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010197, 
виданий 

17.02.2005

21 Геологія 
родовищ 
корисних 
копалин

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
геологічних наук.
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1.Харитонов В.М. 
Особливості хімічного 
скла-ду піроксенів 
Кропивнянського 
родовища фос-фор-
титанових руд 
(Україна) / 
В.М.Харитонов, 
О.В.Липко // 
Науковий Вісник 
Національного 
гірничого 
університету, 2015 – 
№ 5 (149). – С. 6-13.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України:
1. Kharytonov V.M. 
Titanium potential of 
Ukraine as a 
constituent of 
development strategy 
for raw material base of 
Europe // Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
університе-ту, 2013 – 
№ 1-2 (29-30). – С. 49-
55.
2. Kharytonov V.M. 
Minerageny of 
Ukrainian shield 
stratified intrusives 
Геолого-



мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
університе-ту, 2014 – 
№ 1-2 (31-32). – С. 37-
48.
3. Харитонов В.М. 
Обґрунтування 
мінального складу 
ільменіту з титанових 
руд магматичних 
родовищ / 
В.М.Харитонов // 
Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національ-ного 
університету, 2015 – 
№ 2 (34). – С. 87-98.
4. Харитонов В.М. 
Якісний мінальний 
склад іль-меніту з 
магматичних 
титанових руд за 
правила-ми Л.Полінга 
// Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
університету, 2016 – 
№ 2 (36). – С. 87-98.
5. Харитонов В.М., 
Харитонова Т.І. 
Золотовмісні мінали в 
складі ільменіту 
Носачівського родо-
вища (Черкаська 
область, Україна) // 
Мінералогі-чний 
збірник, 2018. № 68. 
Вип. 1. С. 67–71.
9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науко-во-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національ-ного 
центру «Мала 
академія наук 
України»; уч-асть у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
акаде-мія наук 
України»:
1. К.Криницька, 1-е 
місцеу ІІ-у етапі 2018-
19 н.р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування:
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
ро-боти з дисципліни 



«Методи дослідження 
мінера-льної 
речовини» для 
студентів напряму 
підгото-вки 6.040103 
“Геологія” (всіх форм 
навчання). Кривий 
Ріг: вид-во ДВНЗ 
«КНУ», 2012.– 40 с.
2. Методичні вказівки 
до першої виробничої 
практики для 
студентів 
спеціальності 103 
«Науки про Землю» 
(геологія). Кривий Ріг: 
вид-во ДВНЗ «КНУ», 
2016.– 28 с.
3. Харитонов В.М. 
Методичні вказівки до 
вико-нання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Геологія 
родовищ корисних 
копалин» для 
студентів спе-
ціальності 103 «Науки 
про Землю» (геологія) 
денної і заочної форм 
навчання.– Кривий 
Ріг: вид-во ДВНЗ 
«КНУ», 2018.– 24 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентсь-
ких наукових робіт), 
або робота у складі 
органі-заційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гурт-
ком/проблемною 
групою; керівництво 
студен-том, який став 
призером або 
лауреатом Між-
народних мистецьких 
конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у 
складі 
організаційного комі-
тету або у складі журі 
міжнародних 
мистець-ких 
конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
про-ектів; керівництво 
студентом, який брав 
уч-асть в 
Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпі-
онаті світу, Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 



обов’язків тренера, 
помічника трене-ра 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секре-таря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортив-ною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Є.Сапотницька, 
ст.гр. РР-11, ІІІ-е місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
науко-вих робіт.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Дійсний член 
Українського 
мінералогічного 
товариства, 
криворізьке 
відділення.

215101 Харитонов 
Віталій 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1995, 
спеціальність: 

7.070701 
Геологічна 

зйомка, 
пошуки та 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009076, 

виданий 
17.01.2001, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010197, 
виданий 

17.02.2005

21 Мінераграфія і 
спеціальні 
методи 
досліджень 
мінеральної 
сировини

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
геологічних наук.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України:
1. Харитонов В.М. 
Мінералогічні 
дослідження фосфор-
титанових руд у 
сферичних 
препаратах // 
Записки Українського 
мінералогічного 
товари-ства, 2011. – № 
8.– С. 212-215.
2. Харитонов В.М. 
Піскун О.В. Кіріченко 
О.О. Аналіз зображень 
полірованих і 
прозорих препа-ратів 
фосфор-титанових 
руд Кропивенського і 
Носачівського 
родовищ України // 
Геолого-
мінералогічний 
вісник, 2011 – № 1 
(25). – С. 74-83.
3. Харитонов В.М., 
Олійник Т.А. 
Вторинне опро-
бування як базова 
складова прикладної 
мінерало-гії корінних 
фосфор-титанових 
руд // Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
технічного 
університету, 2012 – 
№ 1 (27). – С. 74-83.
4. Харитонов В.М. 



Каскадне дев’яти-
точечне опробування 
крупно уламкового 
матеріалу ко-рінних 
Р-Ті-руд під час 
вирішення питань 
прик-ладної 
мінералогії // Наукові 
праці Донецького 
національного 
технічного 
університету. Сер. 
«Гірничо-геологічна», 
2012.– Вип. №. 
16(206).– С. 110-114.
5. Харитонов В. Титан 
і рідкісні метали 
рудоут-ворювальних 
мінералах 
Кропивнянського 
родо-вища 
(Український щит) // 
Мінералогічний збір-
ник, 2013. № 63. Вип. 
1. С. 60–66.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (прое-кту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до перелі-
ку наукових фахових 
видань України, або 
інозем-ного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Виконання функцій 
керівника НДР 
«Техноло-гічна 
мінералогія фосфор-
титанових руд Украї-
ни»», шифр роботи 
НР/Ф 19-16, 2016-2019 
р.
9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науко-во-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національ-ного 
центру «Мала 
академія наук 
України»; уч-асть у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
акаде-мія наук 
України»:
1. Є.С.Трикоцька, 1-е 
місцеу ІІ-у етапі і 2-е 
місце у ІІІ-уетапі 2017-
18 н.р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 



лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування:
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
ро-боти з дисципліни 
«Методи дослідження 
мінера-льної 
речовини» для 
студентів напряму 
підгото-вки 6.040103 
“Геологія” (всіх форм 
навчання). Кривий 
Ріг: вид-во ДВНЗ 
«КНУ», 2012.– 40 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної 
сировини» для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
(всіх форм навчання) 
спеціальність 103 
Науки про Землю 
ОПП – Геологія 
заліковий мо-дуль 1 
«МІНЕРАГРАФІЯ». 
Кривий Ріг: вид-во 
КНУ.– 2020.– 16 с.
3. Методичні вказівки 
до лабораторної 
роботи «Визначення 
типоморфних ознак 
мінералів за 
термоелектричним 
ефектом» з 
дисципліни «Мі-
нераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень міне-
ральної сировини» 
для здобувачів 
першого (ба-
калаврського) рівня 
освіти спеціальність 
103 На-уки про Землю 
ОПП Геологія (всіх 
форм навчан-ня). 
Заліковий модуль 2. 
Кривий Ріг: вид-во 
КНУ.– 2020.– 32 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентсь-
ких наукових робіт), 
або робота у складі 
органі-заційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гурт-
ком/проблемною 



групою; керівництво 
студен-том, який став 
призером або 
лауреатом Між-
народних мистецьких 
конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у 
складі 
організаційного комі-
тету або у складі журі 
міжнародних 
мистець-ких 
конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
про-ектів; керівництво 
студентом, який брав 
уч-асть в 
Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпі-
онаті світу, Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 
обов’язків тренера, 
помічника трене-ра 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секре-таря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортив-ною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. В.В.Пушка, ст.гр. 
нзг-16-1м, І-е місце на 
Все-українському 
конкурсі студентських 
наукових робіт.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консу-льтаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публі-
кацій з наукової або 
професійної тематики 
за-гальною кількістю 
не менше п’яти 
публікацій:
1. Пушка В.В., 
Харитонов В.М. 
Мікротвердість 
ільменіту 
Носачівського 
родовища. Матеріали 
IХ Міжнародної 
конференції молодих 
вчених «Мо-лоді вчені 
2018 – від теорії до 
практики», 16 лю-того 
2018 р., м. Дніпро. – 
Дніпро: вид-во НМе-
тАУ, 2018. – С. 388-
392.
2. В.М.Харитонов 
Побічні продукти 
переробки корінних Р-
Ті-руд України / 
Сучасні технології 
розробки рудних 
родовищ. Еколого-



економічні наслідки 
діяльності 
підприємств ГМК. До 
85-річчя заснування 
НДГРІ : збірник 
наукових праць за 
результатами роботи 
V Міжнародної 
науково-технічної 
конференції (Кривий 
Ріг, 23–24 листо-пада 
2018 р.). – Кривий Ріг 
: Вид. Р.А.Козлов, 
2018. – С. 56.
3. Харитонов В.М., 
Грядун В.С. 
Мікротвердість 
окатишів 
залізорудного 
концентрату 
Централь-ного 
гірничозбагачувально
го комбінату Кривба-
су / Матеріали ХV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Сучасна 
геологічна на-ука і 
практика в 
дослідженнях 
студентів і моло-дих 
фахівців», 21-23 
березня 2019 р., м. 
Кривий Ріг.– Кривий 
Ріг: вид-во ДВНЗ 
«КНУ», 2019.– С. 72-
74.
4. В.М.Харитонов 
Гранулометрія 
подрібненого 
матеріалу корінних Р-
Ті-руд Носачівського 
ро-довища. Сучасні 
технології розробки 
рудних родовищ. 
Еколого-економічні 
наслідки діяльнос-ті 
підприємств ГМК: 
Збірник наукових 
праць за результатами 
роботи VІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
(Кривий Ріг, 22 
листопада 2019р.).– 
Кривий Ріг: Вид. 
Р.А.Козлов, 2019. – С. 
49-50.
5. Харитонов В.Н. 
Форма кускового 
материала – один из 
показателей 
вторичного 
опробования 
коренных фосфор-
титановых руд (на 
примере 
Кропивнянского и 
Носачевского 
месторождений 
Украины) // Eurasian 
scientific congress. 
Abstracts of the 1st 
International scientific 
and practical con-
ference. Barca Academy 
Publishing. Barcelona, 
Spain. 2020. Pp. 323-
325.

214433 Трунін доцент, гірничо- Диплом 31 Основи геохімії 1. Основне місце 



Олександр 
Миколайови
ч

Основне 
місце 
роботи

металургійний спеціаліста, 
Криворізький 

гірничорудний 
інститут, рік 
закінчення: 

1984, 
спеціальність: 

7.070701 
Геологічна 

зйомка, 
пошуки та 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

кандидата наук 
ГM 006944, 

виданий 
19.10.1989, 

Атестат 
доцента ДЦ 

000980, 
виданий 

24.12.1998

роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Tikhlivets S.V., 
Trunin O.M. Horisontal 
and vertical zonation of 
the weathering rind of 
the northern part of the 
Kryvyi Rih Basin // 
Journal of Geology, 
Geography and 
Geoecology.- 2019.- 
Vol. 28, Iss. 3.- P. 581-
590.
https://doi.org/10.1542
1/11195701. {WoS, 
Sсopus}.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт No 
2, 3, 4 з дисципліни 
«Основи геохімії» для 
студентів напряму 
підготовки 6.040103 
«Геологія» 3-го курсу 
денної та 4-го курсу 
заочної форм 
навчання // Кривий 
Ріг: вид-во КНУ, 
2015.- 42 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни: «Основи 
геохімії» для студентів 
спеціальності 
6.040103 «Геологія» 
денної та заочної 
форм навчання // 
Кривий Ріг: вид. КНУ, 
2016.- 17 с.
3. Конспект лекцій до 
методичного пакету з 
дисципліни «Основи 
геохімії» для 
бакалаврів напряму 
підготовки 103 
«Науки про Землю» 
ОПП «Геологія» // 
Кривий Ріг: вид. КНУ, 
2017.- 19 с.
14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 



студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Робота у складі Журі 
II етапу 
Всеукраїнського 
Конкурсу 
студентських 
наукових робіт з 
геології (2015 – 2020 
р.).
15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:



1. Трунин А.Н. 
Влияние 
карбонатизации на 
морфологию апатита 
Ковдорского 
месторождения / 
Метасоматизм та 
рудоутворення. 
Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. Інститут 
геології Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 5 – 
7 жовтня 2016 р. // 
Київ: Інтерсервіс, 
2016.- С. 70-72.
2.Трунин А.Н. 
Включения в 
кристаллах апатита 
Ковдорского 
месторождения / 
Матеріали X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
„Проблеми 
теоретичної і 
прикладної 
мінералогії, геології, 
металогенії 
гірничодобувних 
регіонів”. 
Криворізький 
національний 
університет, 24-26 
листопада 2016 р. // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2016.- С. 77-79.
3. Трунін О.М., 
Откидач В.О., Гайдар 
А.В. Особливості 
прояву сульфідної 
мінералізації в 
магнетитових 
кварцитах 
Петрівського 
родовища / Сучасні 
технології розробки 
рудних родовищ. 
Еколого-економічні 
наслідки діяльності 
підприємств ГМК. 
Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
(Кривий Ріг, 24-25 
листопада 2017 р.) // 
Кривий Ріг: Науково-
дослідний 
гірничорудний 
інститут ДВНЗ 
«КНУ», 2017.– С. 36 - 
37.
4. Трунін О.М., 
Кульков О.М. 
Утворення гетиту в 
глибинній корі 
вивітрювання 
залізних руд і вмісних 
порід родовища шахти 
«Ювілейна» 
(Криворізький 
басейн) / Сучасні 
технології розробки 
рудних родовищ. 
Еколого-економічні 
наслідки діяльності 
підприємств ГМК. 



Матеріали VІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
(Кривий Ріг, 22 
листопада 2019 р.) // 
Кривий Ріг: Науково-
дослідний 
гірничорудний 
інститут ДВНЗ 
«КНУ», 2019.– С. 47 - 
48.
5. Тіхлівець С.В., 
Філенко В.В., Трунін 
О.М., Тіхлівець С.В., 
Юрін А.О. Вплив 
гіпергенних процесів 
на залізисто-
кремнисту формацію 
північного району 
Кривбасу / Від 
мінералогії і геогнозії 
до геохімії, петрології, 
геології та геофізики: 
фундаментальні і 
прикладні тренди ХХІ 
століття. Матеріали 
Всеукраїнської 
конференції (Київ, 23-
25 вересня 2020 р.) // 
Київ: Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
2020.- С. 214-218.

214433 Трунін 
Олександр 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
гірничорудний 

інститут, рік 
закінчення: 

1984, 
спеціальність: 

7.070701 
Геологічна 

зйомка, 
пошуки та 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

кандидата наук 
ГM 006944, 

виданий 
19.10.1989, 

Атестат 
доцента ДЦ 

000980, 
виданий 

24.12.1998

31 Мінералогія і 
кристалографі
я

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. O. Trunin, S. 
Tikhlivets. 
Typomorphic 
characteristics of 
apatite morphology of 
carbonate-bearing 
variations of complex 
ores in the context of 
Kovdor deposit // 
Mining of Mineral 
Deposits.- 2019.- Vol. 
13, Iss. 3.- P. 58-67. 
https://doi.org/10.3327
1/mining13.03.058 
{WoS, Sсopus}.
2. Ihor Kholoshyn, 
Natalia Panteleeva, 
Oleksandr Trunin, 
Liudmyla Burman and 
Olga Kalinichenko. 
Infrared spectroscopy 
as the method for 
evaluating technological 
properties of minerals 
and their behavior in 
technological processes 
// E3S Web of 
Conferences.- 2020.- 
Vol. 166, 02002.
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660200
2 {WoS, Sсopus}.



2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Пирогов Б.И., 
Трунин А.Н., 
Холошин И.В. 
Некоторые черты 
кристаллохимии 
апатита Ковдорского 
комплексного 
месторождения  // 
Геолого-
мінералогічний 
вісник.- 2016.- № 2 
(36).- С. 13-19.
2. Трунин А.Н. 
Особенности 
кристалломорфологи
и магнетита 
железистых 
(магнетитовых) 
кварцитов и 
натриевых 
метасоматитов 
продуктивной толщи 
Первомайского 
месторождения 
(Криворожский 
железорудный 
бассейн) // 
Wschodnioeuropejskie 
Czasopismo Naukowe 
(East European 
Scientific Journal).- 
2017.- № 8 (24).- С. 8 – 
14.
3. Трунин А.Н., 
Зайченко В.В. 
Полифазные 
псевдоморфозы в 
участках 
сульфидизации 
магнетитових 
кварцитов 
продуктивной толщи 
Петровского 
месторождения 
(Криворожский 
басейн) // 
Wschodnioeuropejskie 
Czasopismo Naukowe 
(East European 
Scientific Journal).- 
2019.- № 6 (46).- С. 9 - 
17.
4. O. Trunin, S. 
Tikhlivets. 
Typomorphic 
characteristics of 
apatite morphology of 
carbonate-bearing 
variations of complex 
ores in the context of 
Kovdor deposit // 
Mining of Mineral 
Deposits.- 2019.- Vol. 
13, Iss. 3.- P. 58-67.
https://doi.org/10.3327
1/mining13.03.058.
5. Tikhlivets S.V., 
Trunin O.M. Horisontal 
and vertical zonation of 
the weathering rind of 
the northern part of the 
Kryvyi Rih Basin // 
Journal of Geology, 
Geography and 



Geoecology.- 2019.- 
Vol. 28, Iss. 3.- P. 581-
590. 
https://doi.org/10.1542
1/11195701
3) Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1.Трунин А.Н., 
Холошин И.В. 
Пирогов Борис 
Иванович // Кривой 
Рог: Криворожский 
национальный 
университет, 2017.– 
135 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Трунін О.М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Мінералогія» 
заліковий модуль ІІ 
«Загальна і 
систематична 
мінералогія» для 
студентів 
спеціальності 
6.040103 «Геологія» 
денної та заочної 
форм навчання // 
Кривий Ріг: вид-во 
КНУ, 2016.- 18 с.
2. Трунін О.М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
курсу «Мінералогія і 
кристалографія» 
Заліковий модуль ІІ 
(змістовий модуль 3) 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
103 «Науки про 
Землю» денної та 
заочної форм 
навчання // Кривий 
Ріг: вид-во КНУ, 
2020.- 19 с.
3. Трунін О.М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
курсу «Мінералогія і 
кристалографія», 
заліковий модуль ІІ 
(змістовий модуль 4) 
для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня спеціальності 
103 «Науки про 
Землю» // Кривий Ріг: 



вид-во КНУ, 2020.-21 
с.
14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Студентка гр. РР-12 
Трунова О.Е. на II 
етапі Всеукраїнського 
Конкурсу 
студентських 
наукових робіт з 
геології (2017 р.) 
посіла призове (третє) 
місце. Тема 
конкурсної наукової 
роботи 



«Ромбоедричний 
гематит як заключна 
форма існування 
мартиту в зоні 
глибинного 
термального 
гіпергенезу залізних 
руд саксаганського 
типу (Криворізький 
басейн)».
2. Студентка гр. РР-14 
Гайдар А.В на I етапі 
Всеукраїнського 
Конкурсу 
студентських 
наукових робіт з 
геології (2018 р.) 
посіла призове (третє) 
місце. Тема 
конкурсної наукової 
роботи «Онтогенія 
рудних псевдоморфоз 
в ділянках 
сульфідизації 
магнетитових 
кварцитів 
продуктивної товщі 
Петрівського 
родовища 
(Криворізький 
басейн)».
3. Студент гр. НЗГ-18м 
Кульков О.М. на II 
етапі Всеукраїнського 
Конкурсу 
студентських 
наукових робіт з 
геології (2019 р.) посів 
призове (третє) місце.  
Тема конкурсної 
наукової роботи 
«Агрегати мартиту в 
глибинній корі 
вивітрювання 
залізних руд 
саксаганського виду 
(на прикладі 
родовища шахти 
«Ювілейна»)».
4. Робота у складі 
Журі II етапу 
Всеукраїнського 
Конкурсу 
студентських 
наукових робіт з 
геології (2015 – 2020 
р.).
15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Трунін О.М., 
Откидач В.О., Гайдар 
А.В. Сульфіди в складі 
магнетитових 
кварцитів 
продуктивної товщі 
Петрівського 
родовища 
(Криворізький 
басейн) / Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
„Розвиток 
промисловості та 



суспільства”. Секція 5 
„Геологія і прикладна 
мінералогія”. 
Криворізький 
національний 
університет, 23-25 
травня 2018 р. // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2018.- С. 90-93.
2. Трунін О.М., 
Ковальова А.О. Деякі 
морфоструктурні риси 
цементаційного 
кварцу в гіпергенно 
змінених багатих 
гематитових рудах 
Криворізького 
басейну / Матеріали 
XІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
„Проблеми 
теоретичної і 
прикладної 
мінералогії, геології, 
металогенії 
гірничодобувних 
регіонів”. 
Криворізький 
національний 
університет, 29 
листопада - 1 грудня 
2018 р. // Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2018.- С. 31-34.
3. Трунін О.М., 
Кульков О.М. 
Ланцетоподібний 
гематит і руйнування 
агрегатів мартиту з 
багатих гематитових 
руд саксаганського 
виду / Сучасна 
геологічна наука і 
практика в 
дослідженнях 
студентів і молодих 
фахівців. Матеріали 
XV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Кривий 
Ріг, 21-23 березня 2019 
р.) // Кривий Ріг: 
Криворізький 
національний 
університет, 2019.- С. 
35-39.
4. Трунін О.М., 
Кульков О.М. 
Утворення гетиту в 
глибинній корі 
вивітрювання 
залізних руд і вмісних 
порід родовища шахти 
«Ювілейна» 
(Криворізький 
басейн) / Сучасні 
технології розробки 
рудних родовищ. 
Еколого-економічні 
наслідки діяльності 
підприємств ГМК. 
Матеріали VІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
(Кривий Ріг, 22 
листопада 2019 р.) // 
Кривий Ріг: Науково-
дослідний 
гірничорудний 



інститут ДВНЗ 
«КНУ», 2019.– С. 47 - 
48.
5. Трунін О.М., 
Кульков О.М. Кільцеві 
агрегати мартиту з 
гематитових руд 
Саксаганського виду / 
Сучасна геологічна 
наука і практика в 
дослідженнях 
студентів і молодих 
фахівців. Матеріали 
XVІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Кривий 
Ріг, 26-28 березня 
2020 р.) // Кривий 
Ріг: Криворізький 
національний 
університет, 2020.- С. 
27-30.
16) Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
1. Постійний член 
Всеукраїнського 
мінералогічного 
товариства.

185796 Тіхлівець 
Світлана 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

070701 
Геологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 001599, 

виданий 
10.11.2011

10 Петрографія і 
літологія

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
5 років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до науко 
метричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Tikhlivets S.V., 
Trunin O.M. Horisontal 
and vertical zonation of 
the weathering rind of 
the northern part of the 
Kryvyi Rih Basin // 
Journal of Geology, 
Geography and 
Geoecology.- 2019.- 
Vol. 28, Iss. 3.- P. 581-
590. 
https://doi.org/10.1542
1/11195701. {WoS, 
Sсopus}.
2. Tikhlivets S.V. 
Morphological 
characteristics of 
magnetite and quartz in 
the productive strata of 
Northern district of 
Kryvyi Rih basin. 
Visnyk of Taras 
Shevchenko National 
University of Kyiv: 
Geology`, 2(85), 2019, 
28-36.
3. Tikhlivets S.V, 
Yevtekhov V.D., Filenko 
V.V., Hrytsai O.Y. 
Mineralogical studies of 
amphibolite outcrops 
within the Kryvyi Rih 
Basin. Journ. Geol. 
Geograph. Geoecology, 
2020, 29 (1), 188-195.



2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Tikhlivets S., Filenko 
V. Mineralogy of 
sodium metasomatites 
of the Pervomayske 
deposit and their 
influence on quality of 
iron ore concentrate. 
Visnyk of Taras 
Shevchenko National 
University of Kyiv: 
Geology`, 4(79), 2017, 
53-58.
2. Alokhin V.I., 
Tikhlivets S.V., 
Murovska A.V., Puhach 
A.V. Mineralogical 
features of the clacic 
dykes of the Eastern 
Carpathian Skybova 
zone. Journ. Geol. 
Geograph. Geoecology, 
2018, 27 (1), 3-11.
3. Демченко О.С., 
Евтєхов В.Д., Філенко 
В.В., Тіхлівець С.В. 
Мінералогія «сухої» 
магнітної сепарації 
відсіву дробарно-
сортувальних фабрик 
Криворізького 
басейну / Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
університету – 2015.– 
№2.– С 43-51.
4. Tikhlivets S.V., 
Trunin O.M. Horisontal 
and vertical zonation of 
the weathering rind of 
the northern part of the 
Kryvyi Rih Basin // 
Journal of Geology, 
Geography and 
Geoecology.- 2019.- 
Vol. 28, Iss. 3.- P. 581-
590. 
5. Tikhlivets S.V, 
Yevtekhov V.D., Filenko 
V.V., Hrytsai O.Y. 
Mineralogical studies of 
amphibolite outcrops 
within the Kryvyi Rih 
Basin. Journ. Geol. 
Geograph. Geoecology, 
2020, 29 (1), 188-195.
https://doi.org/10.1542
1/11195701. {WoS, 
Sсopus}.
9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 



України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»;
10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника)/інституту/
факультету… / 
вченого секретаря 
закладу освіти 
(факультету, 
інституту) 
Секретар вченої ради 
факультету (Наказ 
№433 від 21 
листопада 2019 р.)
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент, 
призначений 
спеціалізованою 
вченою радою для 
захисту дисертації 
Антоненко Тетяни 
Сергіївни 
“Закономірності 
перетворення 
структури та 
властивостей оксидів і 
гідроксидів заліза під 
впливом зовнішніх 
факторів ” на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
геологічних наук  за 
спеціальністю 
04.00.20 – 
мінералогія, 
кристалографія, 2 
липня 2019 р., м. Київ.  
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Тіхлівець С.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Петрографія і 
літологія». 2020.- 14 с.
2. Тіхлівець С.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи з 
дисципліни 
«Петрографія і 
літологія». 2020.- 30 с.
3. Тіхлівець С.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 



лабораторної роботи 
№3 «Вивчення 
структур і текстур 
осадових гірських 
порід» з дисципліни 
«Літологія» для 
студентів напрямки 
підготовки 103 
«Науки про Землю» 
всіх форм навчання. 
Реєстраційний номер 
261 від 7.07.2016 р.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторної роботи 
№4 «Вивчення 
пірокластичних 
осадових гірських 
порід» з дисципліни 
«Літологія» для 
студентів напрямки 
підготовки 103 
«Науки про Землю» 
всіх форм навчання. 
Реєстраційний номер 
262 від 7.07.2016 р.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце, 
або робота у складі 
організаційного 
комітету/журі/апеляці
йної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади / II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт) / III–
IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів / II–III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук; 
керівництво 
студентом, який став 
призером 
Олімпійських, 
Паралімпійських ігор, 
Всесвітньої та 
Всеукраїнської 
Універсіади, 
чемпіонату світу, 
Європи, Європейських 
ігор, етапів Кубку 
світу та Європи, 
чемпіонату України; 
виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
1. Керівництво 
студентом гр. НЗГ-18 
Харитоновим Д.В., 



який зайняв І місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності «Науки 
про Землю» (геологія) 
за 2019-2020 навч.р.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Українського 
мінералогічного 
товариства.

185796 Тіхлівець 
Світлана 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

070701 
Геологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 001599, 

виданий 
10.11.2011

10 Кристалооптик
а

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
5 років наукових 
публі-кацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до науко 
метричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Trunin O., Tikhlivets 
S. Typomorphic 
characteris-tics of 
apatite morphology of 
carbonate-bearing 
variations of complex 
ores in the context of 
Kovdor deposit. Mining 
of Mineral Deposit, vol. 
13 (2019), Issue 3, pp. 
58-67. 
https://doi.org/10.3327
1/mining13.03.058 
{WoS, Sсopus}.
2. Tikhlivets S.V. 
Morphological 
characteristics of 
magnetite and quartz in 
the productive strata of 
Northern district of 
Kryvyi Rih basin. 
Visnyk of Taras 
Shevchenko National 
University of Kyiv: 
Geology`, 2(85), 2019, 
28-36.
3. Mechnikov Yu.P., 
Tikhlivets S.V., Volkov 
O.G., Underground 
temperature 
background of 
Saksagan iron ore 
region in Kryvyi Rih 
basin. Geophysical 
Journal, 2019 (5), 156-
164.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України;
1. Тіхлівець С., 
Філенко В. 
Морфологічні особ-
ливості магнетиту 
продуктивної товщі 
Північно-го району 
Криворізького 
басейну. Мінералогіч-
ний збірник, 2018.- 



№68 (1). С. 58-62.
2. Шепелюк М., 
Євтєхов В.Д., Смирнов 
О.Я., Ті-хлівець С.В., 
Смирнова Г.Я. 
Варіативність скла-ду 
магнетитових 
кварцитів 
Інгулецького родо-
вища (Криворізький 
басейн) / Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національ-ного 
університету – 2017.– 
№2 (38).– С 16-30.
3. Евтехов В.Д., 
Филенко В.В., Тихлвец 
С.В., Демченко О.С. 
Минеральный состав 
и обогати-мость 
мелкозернистой 
фракции 
сталеплавильно-го 
шлака Енакиевского 
металлургического 
заво-да. Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
націольного 
університету // 
Кривий Ріг: Видавни-
чий центр КНУ.- 
2012.- №2 (28).- С. 15-
26.
4. Евтехов В.Д., 
Евтехов Е.В., 
Тихливец С.В. и др. 
Прикладная 
минералогия гематит-
содержащих отходов 
обогащения железных 
руд Желтореченского 
месторождения. 
Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
націольно-го 
університету // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ.- 2013.- №1-2 
(29-30).- С. 20-33.
5. Демченко О.С., 
Евтєхов В.Д., Філенко 
В.В., Тіхлівець С.В. 
Мінералогія «сухої» 
магнітної сепарації 
відсіву дробарно-
сортувальних фабрик 
Криворізького 
басейну / Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
університету – 2015.– 
№2.– С 43-51.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (прое-кту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до перелі-
ку наукових фахових 
видань України, або 
інозем-ного 
рецензованого 



наукового видання;
Виконання функцій 
відповідального 
секретаря фахового 
наукового видання 
«Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національ-ного 
університету».
10) Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівни-
ка)/інституту/факульт
ету… / вченого 
секрета-ря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) 
Секретар вченої ради 
факультету (Наказ 
№433 від 21 
листопада 2019 р.)
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування;
1. Тіхлівець С.В. 
Методичні вказівки до 
вико-нання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Крис-
талооптика» для 
студентів напрямки 
підготовки 103 
«Науки про Землю» 
всіх форм навчання. 
Реєстраційний номер 
260 від 7.07.2016 р.
2. Тіхлівець С.В. 
Методичні вказівки до 
вико-нання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Крис-
талооптика» для 
студентів напрямки 
підготовки 103 
«Науки про Землю» 
всіх форм навчання. 
Кривий Ріг: вид-во 
КНУ, 2020.- 16 с.
3. Тіхлівець С.В. 
Методичні вказівки до 
вико-нання 
самостійних робіт з 
дисципліни «Криста-
лооптика» для 
студентів напрямки 
підготовки 103 
«Науки про Землю» 
всіх форм навчання. 
Кривий Ріг: вид-во 
КНУ, 2020.- 14 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце, 
або робота у складі 
організаційного ко-
мітету/журі/апеляцій
ної комісії 
Міжнародної 



студентської 
олімпіади / II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конку-рсу 
студентських 
наукових робіт) / III–
IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів / II–III 
етапу Всеукраїнсь-ких 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук; керів-
ництво студентом, 
який став призером 
Олім-пійських, 
Паралімпійських ігор, 
Всесвітньої та 
Всеукраїнської 
Універсіади, 
чемпіонату світу, 
Європи, Європейських 
ігор, етапів Кубку 
світу та Європи, 
чемпіонату України; 
виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
1. Робота у складі Журі 
ІІ етапу 
Всеукраїнського 
Конкурсу 
студентських 
наукових робіт зі 
спеціа-льності Науки 
про Землю (геологія) 
(2020 -2016 рр.)
2. Відповідальний 
секретар конкурсної 
комісії 
Всеукраїнського 
Конкурсу 
студентських науко-
вих робіт зі 
спеціальності Науки 
про Землю (гео-логія) 
(2020 -2016 рр.).
15) Наявність науково-
популярних та/або 
консу-льтаційних 
та/або дискусійних 
публікацій з нау-кової 
або професійної 
тематики загальною 
кіль-кістю не менше 
п’яти публікацій.
1. Тіхлівець С.В., 
Філенко В.В. 
Варіативність 
фізичних і хімічних 
властивостей кварцу 
Північ-ного району 
Криворізького 
басейну. Здобутки і 
перспективи розвитку 



геологічної науки в 
України: зб. тез наук. 
конф., присвяч. 50-
річчю Інституту 
геохімії, мінералогії та 
рудоутворення імені 
М.П.Семененка (Київ, 
14-16 травня 2019 р.). 
– К., 2019. – Т.1. – С. 
109-111.
2. Филенко В.В., 
Тихливец С.В., 
Евтехов Е.В.Состав 
марганцевого 
концентрата место-
рождений 
Балканского 
полуострова и 
возмож-ность 
повышения его 
качества. Сучасна гео-
логічна наука і 
практика в 
дослідженнях сту-
дентів і молодих 
фахівців. матеріали IX 
Всеукра-їнської 
науково-практичної 
конференції. Збірник 
тез доповідей.– 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КТУ, 2012.– С. 82-85.
3. Стьопкін П.П., 
Тіхлівець С.В. 
Морфологічні 
особливості рибекіту 
Первомайського 
родовища Кривбасу. 
Сталий розвиток 
промисловості і сус-
пільства / Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Кривий 
Ріг, 20-23 травня 2015 
р. // Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ.- 2015.- С. 21-23.
4. Євтєхов В.Д., 
Філенко В.В., 
Тіхлівець С.В., 
Прилепа Д.М., 
Демченко О.С., Береза 
Д.В., Ку-льков 
А.М.Дослідження 
мінерального складу 
гранітного відсіву та 
мінералогічна оцінка 
мож-ливості 
зменшення вмісту 
заліза в складі продук-
тів його сепарації. 
Проблеми 
теоретичної і прик-
ладної мінералогії, 
геології, металогенії 
гірничо-
добувнихрегіонів / 
Матеріали 
Міжнародної нау-
ково-практичної 
конференції. Кривий 
Ріг, 24-26 листопада 
2016 р. // Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізького 
національного 
університе-ту, 2016. – 
С. 38-42.
5. Тіхлвець С.В., 



Самарцева Л.В., 
Євтєхов В.Д. Деякі 
мінералогічні 
особливості зон 
контакту дайки 
граніту та порід 
залізисто-кремнистої 
фо-рмації 
Ганнівського 
родовища 
(Криворізький 
бассейн). Сучасна 
геологічна наука і 
практика в 
дослідженнях 
студентів і молодих 
фахівців / Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. Кривий 
Ріг, 22-24 березня 
2017 р. // Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ.- 2017.- С. 97-99.

204465 Березовськи
й Анатолій 
Анатолійови
ч

професор, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
гірничогудного 
институту, рік 

закінчення: 
1990, 

спеціальність: 
7.070701 

Геологічна 
зйомка, 

пошуки та 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008896, 

виданий 
22.12.2010, 

Атестат 
професора AП 

000346, 
виданий 

16.05.2018

26 Палеонтологія 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
Наведено 3 з 11.
1. Berezovsky A.A., 
Pacaud, J.-M. New 
Species of the Genus 
Chelotia 
(Pleurotomariidae, 
Gastropoda) from the 
Middle Eocene of 
Ukraine // 
Paleontological Journal, 
2019, 53(6), рр. 593–
597.
2. Berezovsky A.A. 
Some New Species of 
Crassatella (Bivalvia) 
from the Upper Eocene 
of Ukraine // Paleonto-
logical Journal, 2018, 
Vol. 52, No. 1, pp. 9–17. 
3. Berezovsky A.A. New 
Species of Crassatina 
(Bivalvia) from the 
Middle and Upper 
Eocene of Ukraine // 
Paleon-tological 
Journal, 2018, Vol. 52, 
No. 4, pp. 351–364.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Монографія: 
Березовский А.А. 
"Двустворчатые 
моллюски верхнего 
эоцена 
Днепропетровска. 
Arcida и Nuculida" 
Изд-во Криворожский 
нацио-нальный 



университет, 2016. – 
261 с. 
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Березовський А.А. 
входить до складу 
редакцій-ної колегії 
фахових видань 
України з геології: 
«Геолого-
мінералогічний 
вісник» та «Вісник 
Дніпропетровського 
університету», серія: 
«Гео-логія, 
географія».
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної спеці-
алізованої вченої ради 
(не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Березовський А.А. є 
членом постійної 
спеціалі-зованої 
Вченої Ради Д 
26.162.01 при 
Інституті геологічних 
наук НАН України, м. 
Київ.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування:
1. Березовський А.А. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Палеонтологія». 
Кривий Ріг: вид-во 
КНУ, 2020. – 59 с.
2. Березовський А.А. 
Методичні вказівки з 
практикумів з 
дисципліни 
«Палеонтологія». 
Кривий Ріг: вид-во 
КНУ, 2020. – 14с.
3. Березовський А.А. 
Методичні вказівки 
для са-мостійної 
роботи студентів з 
дисципліни «Палео-
нтологія». Кривий Ріг: 
вид-во КНУ, 2020. – 8 



с.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за спеціа-
льністю:
Березовський А.А. є 
членом 
Палеонтологічного 
товариства України з 
1988 р.
18) наукове 
консультування 
установ, підпри-ємств, 
організацій протягом 
не менше двох ро-ків.
Березовський А.А. 
здійснює наукове 
консульту-вання 
співробітників 
Національного музею 
При-родничих наук 
Франції (Muséum 
national d’Histoire 
naturelle) (Париж) з 
2016 р. Подяки за 
консультування 
наведено у статях 
співробітника 
Національного музею 
Природничих наук 
Jean-Michel PACAUD: 
Nouvelle observation 
du motif résiduel de 
couleur préservé sur 
des coquilles d’Athleta 
(Volutocorbis) suturalis 
(Nyst, 1836) (Mollusca, 
Gastropoda, Volutidae) 
du Priabonien (Éocène 
supérieur) de Dnipro 
(Oblast de 
Dnipropetrovsk, 
Ukraine) // 
XENOPHORA 
TAXONOMY 15, 2017; 
Les Cypraeoidea 
(Mollusca, 
Caenogastropoda) du 
Priabonien (Éocène 
supérieur) de Dnipro 
(Oblast de 
Dnipropetrovsk, 
Ukraine). Parie 2: 
Ovulidae (le genre 
Projenneria Dolin, 
1997) // XENOPHORA 
TAXONOMY 21, 2018.

213653 Стеценко 
Вячеслав 
Валерійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1996, 
спеціальність: 

7.070701 
Геологічна 

зйомка, 
пошуки та 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 012511, 
виданий 

11.11.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 

21 Пошуки та 
розвідка 
корисних 
копалин

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
геологічних наук.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Участь у колективній 
монографій: 
Геологічна будова та 
сучасні геолого-
економічні й 
екологічні умови 
видобутку і переробки 
залізних руд 
Криворізько-
Кременчуцької зони / 
С.О Довгий, М.М. 
Коржнев (ред.), О.М. 
Трофимчук та ін. ; 
НАН України, Ін-т 



013386, 
виданий 

19.10.2006

телекомунікацій і 
глобал. ін-форм. 
простору. - Київ : 
Ніка-Центр, 2017. - 
208 с. ISBN  978-966-
7067-28-1.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультацій-них 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не мен-ше 
п’яти публікацій;
1. V.V.Stecenko 
GEOLOGICAL 
REVIEW OF RIGHT 
BANK MAGNETIC 
ANOMALIES AREA OF 
THE UKRAINIAN 
SHIELD/N.O.Holiver, 
V. Zaichenko / 
Іноземна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців / 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 1-2 
березня 2017 року. – 
Кривий Ріг, 
Криворізькийнаціона
льний університет – 
2017р.
2. Стеценко В.В. 
Мінералогічна 
зональність 
продуктивної товщі 
східного крила 
синкліналі 
Петрівського 
родовища / Стеценко 
В.В., Зайченко В.В / 
Сучасні технології 
розробки рудних 
родовищ. Еколого-
економічні наслідки 
діяльності 
підприємств ГМК / IV 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
24 листопада 2017 
року – Кривий Ріг, 
Науково-дослідний 
гірничорудний 
інститут ДВНЗ 
«КНУ». – 2017р.
3. Стеценко В.В. 
Мінералогічна 
варіативність 
залізистих кварцитів 
продуктивної товщі 
східного крила 
Петрівської 
синкліналі / Євтєхов 
В.Д, Зайченко В.В./ 
Сучасні технології 
розробки рудних 
родовищ. Еколого-
економічні наслідки 
діяльності 
підприємств ГМК / IV 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
24 листопада 2017 
року – Кривий Ріг, 
Науково-дослідний 
гірничорудний 
інститут ДВНЗ 
«КНУ». – 2017р.



4. Стеценко В.В. 
Морфологія складок 
центральної і 
північно-східної 
частини 
Скелюватського 
родовища 
(Криворізький 
залізорудний басейн, 
Україна) / Стеценко 
В.В., Осипчук В.Ю // 
Східно-європейський 
науковий журнал. – 
2017. – №3 (19). – С. 
25-31.
5. Стеценко В.В., 
Завгородня В.Ю. 
Морфологічні 
особливості 
складчастих 
дислокацій північно-
західної частини 
Скелюватського 
родовища 
Криворізького 
басейну // Матеріали 
міжн. науково-
технічна конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» Кривий 
Ріг, 25-27 травня 2016 
р
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Дійсний член 
Українського 
мінералогічного 
товариства, 
криворізьке 
відділення;
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
орга-нізацій протягом 
не менше двох років. 
Наукове 
консультування 
установи «Відділення 
морської геології та 
осадочного 
рудоутворення 
Національної академії 
наук України» (ДНУ 
ВМГОР НАН 
України), акт 
впровадження 
результатів 
ініціативної науково-
дослідної роботи від 
07.05.2016 р.

112492 Стецкевич 
Віталій 
Вікторович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
доктора наук 
ДH 002850, 

виданий 
29.05.1996, 

Диплом 
кандидата наук 
MИT 009865, 

виданий 
30.03.1973, 

Атестат 
доцента ДЦ 

035625, 
виданий 

23.04.1980, 
Атестат 

професора ПP 

50 Історія 
України  та 
української 
культури

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України:
1. Стецкевич В. В. 
Відновлення місцевих 
ор-ганів влади УРСР 
1943-1944рр.: 
історіографія 
проблеми / В. В. 



000393, 
виданий 

22.05.2001

Стецкевич // Боротьба 
за Украї-ну: влада, 
збройні сили, 
суспільство. Зб. науко-
вих праць. – К., – 
Інститут історії НАН 
України, 2015. – С. 
136-148.   
2. Стецкевич В. В. 
Війна за перемогу 
після пе-ремоги / В. В. 
Стецкевич // Південь 
України: ет-
ноісторичний, 
культурний та 
релігійний виміри: 
збірник наукових 
праць, Одеса: 
Одеський націо-
нальний морський 
університет (ОНМУ), 
2015. – С. 316-322.
3. Стецкевич В. В. 
«Бесарабське 
питання»: ви-токи, 
політико-ідеологічна 
та історіографічна 
складова проблеми в 
контексті часу 20-30-х 
рр. ХХ ст. / В. В. 
Cтецкевич // Південь 
України: етно-
історичний, 
культурний та 
релігійний виміри: 
збірник наукових 
праць, Одеса: ОНМУ, 
2017 – С. 316-321.
4. Стецкевич В. В. 
«Українська 
проблема» 30-40-х 
років ХХ ст. в 
молдавсько-
румунській істо-
ріографії. / В. В. 
Стецкевич // Південь 
України: 
етноісторичний, 
культурний та 
релігійний вимі-ри: 
Зб. наук. праць, Одеса: 
ОНМУ, 2019. – С. 468-
473.
5. Стецкевич В. В. 
Антифашистський рух 
опору в Україні 1939-
1945рр: (історіографія 
проблеми). – 
Рецензія. / В. В. 
Стецкевич // Війсь-
ково-історичний 
меридіан. 
Електронний фаховий 
журнал. – К.: № 1(15). 
– С. 129-134.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) здо-
бувача, який одержав 
документ про 
присуджен-ня 
наукового ступеня: 
науковий керівник 
аспіра-нта Гандрабура 
Н. Я. (2014–2017 
роки). Тема 
кандидатської 
дисертації: «Село 
генеральної округи 
«Дніпропетровськ» 
1941-1944рр. : визиск, 



виснаження та 
наслідки» – 07. 00. 01 
– Історія-України. – 
Захист: грудень, 2017 
р. – Спецрада 
К.38.134.01 у 
Миколаївському 
національному 
університеті ім. В. О. 
Сухомлинського.

8) Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (прое-кту):
А) Від 2015 року 
науковий керівник 
дослідни-цького 
історико-
краєзнавчого проекту  
«Пам'ять міста від 
витоків до 
сьогодення».  
Підсумки роз-робки 
проекту: видано 3 
наукові праці:
1. Кривий Ріг: 
Лихоліття 1941-1945 
рр. (істо-ричні 
нариси). / Стецкевич 
В. В.(автор, науковий 
редактор видання), 
Шайкан В. О., 
Шляхтич Р. П. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ»,  2016. – 
521с. 
2. Кривий Ріг : 
Пам'ять міста 1941-
1945 рр. у документах і 
матеріалах / 
Стецкевич В. В. (спів-
автор, науковий 
керівник проекту), 
Шайкан В. О., 
Шляхтич Р. П. та ін. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», – 480 с.  
3 Кривий Ріг крізь 
об’єктив німецького 
солда-та 1941-1944рр. 
(Kriwoj Rog im 
Objektiv des deutschen 
Soldaten 1941-1944) / 
Стецкевич В. В., 
Рукавіцин І. А. – Київ: 
Видавництво 
«Феникс», 2019. – 200 
с.
Б) 2014–2018 рр. – 
науковий керівник 
держ-бюджетної теми: 
«Війна в памяті 
поколінь».
Результат розробки 
теми: збірник 
матеріалів «Війна в 
памяті поколінь». – 
Кривий Ріг: Видав-
ничий центр ДВНЗ 
«КНУ», 2015. – 259 с. 
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закла-ду 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 



(наукової установи)/ 
філії/кафедри…: 
обіймав посаду 
завідувача кафедри 
«Історії та україно-
знавства» ДВНЗ 
«КНУ» до 2016 року.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної спеці-
алізованої вченої ради 
(не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад): член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 08. 051. 14.  
Дніпровського націо-
нального 
університету.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за спеціа-
льністю:
1. Від 2010 р. член 
редакційної колегії 
«Книги  пам’яті 
України». 
2. Член Асоціації 
дослідників історії 
України в роки Другої 
світової війни (1939-
1945) – Інститут історії 
НАН України.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 54 
роки.

210400 Нестеренко 
Оксана 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 045975, 
виданий 

09.04.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029174, 
виданий 

23.12.2011

19 Безпека 
життєдіяльност
і та основи 
охорони праці

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України:
1. Нестеренко О.В. 
Скорочення виносу 
пилу з поверхонь 
автодоріг та складів 
сипучих матеріа-лів 
ПАТ 
«КРИВБАСЗАЛIЗРУД
КОМ» / М.В. До-
мнічев, О.В. 
Нестеренко, О.Ю. 
Близнюкова, Я.В. 
Маленко, О.М. 
Скакальський 
//Екологічний віс-ник 
Криворіжжя. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 4. – С. 98-103.
2. Нестеренко О.В. 
Аналіз способів та 
засобів гасіння 
рудникових пожеж / 
Н.Ю. Швагер, Т.А. 
Комісаренко, О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // Вісник 
Криворізького 
національного 
університе-ту. – 



Кривий Ріг, 2018. – 
Вип. 46. – С.131-137.
3. Нестеренко О.В. 
Огляд респіраторів, 
що вико-ристовуються 
в гірничорудній галузі 
/ Н.Ю. Шва-гер, О.В. 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев, І.А. 
Нестеренко // Вісник 
Криворізько-го 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2017. – 
Вип. 45. – С.103-109.
4. Нестеренко О.В. 
Исследование по 
пылеподав-лению на 
щебеночной дороге / 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев // Scientific 
Journal «ScienceRise». 
– Харків, 2017. – № 
11(40). – С. 53.
5. Нестеренко О.В. 
Связывание частиц 
пыли мо-стиками 
жидкости при ее 
загущении /О.В. 
Несте-ренко, Н.Ю. 
Швагер, Т.А. 
Комісаренко, М.В. До-
мнічев, І.А. 
Нестеренко // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2016. – 
Вип. 101. – С. 153-157.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчан-ня/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Нестеренко О.В. 
Методичні вказівки до 
вико-нання 
лабораторної роботи з 
курсу «Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
ДВНЗ «Криворізький 
національ-ний 
університет»; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, М.В. 
Худик]. – Кривий Ріг: 
ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2018. – 20 с.
2. Нестеренко О.В. 
Методичні вказівки до 
прак-тичної роботи 
«Розрахунок 
відшкодування шко-
ди Фондом 
соціального 
страхування від 
нещас-ного випадку 
на виробництві та 



професійного 
захворювання, 
заподіяної 
працівникові у зв’язку 
з втратою 
працездатності 
внаслідок 
пошкодження 
здоров’я на 
виробництві» з курсу 
«Безпека жит-
тєдіяльності та основи 
охорони праці» для 
сту-дентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / ДВНЗ 
«Криворізький 
національ-ний 
університет»; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Худик]. – Кри-вий Ріг: 
ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 28 с.
3. Нестеренко О.В. 
Методичні вказівки до 
прак-тичної роботи 
«Оцінка радіаційної та 
хімічної обстановки у 
надзвичайних 
умовах» з курсу 
«Цивільний захист 
таохорона праці в 
галузі» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
ДВНЗ «Криворізький 
національ-ний 
університет»; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Худик]. – Кривий Ріг: 
ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 24 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентсь-
ких наукових робіт), 
або робота у складі 
органі-заційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гурт-
ком/проблемною 
групою:
1. Студентка гр. ОПГ-
12 Саражина І.В. 
зайняла ІІІ місце у ІІ 
турі Всеукраїнського 
конкурсу сту-
дентських та наукових 
робіт у галузі 
«Цивільна оборона та 
пожежна безпека» 
(Харків, НУЦЗУ, 
2016).
15) наявність науково-



популярних та/або 
консу-льтаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публі-
кацій з наукової або 
професійної тематики 
за-гальною кількістю 
не менше п’яти 
публікацій:
1. Нестеренко О.В. 
Сучасні проблеми 
викладан-ня 
вибухобезпеки / О.В. 
Нестеренко, М.В. Дом-
нічев, В.В. Білаш // 
Соціально-гуманітарні 
науки та сучасні 
виклики: матеріали ІІ 
всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ, 
2017. – С. 32-34.
2. Нестеренко О.В. 
Вибухонебезпечні 
предмети сучасності, 
особливості навчання 
населення / О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // 
«Актуальні проблеми 
моделювання ризиків 
і загроз виник-нення 
надзвичайних 
ситуацій на об’єктах 
крити-чної 
інфраструктури»: 
матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Київ, 
2016. – С. 162-172.
3. Нестеренко О.В. 
Підготовка студентів з 
охо-рони праці / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Нестеренко, 
М.В.Домнічев // 
Україна в гу-
манітарних і 
соціально-
економічних вимірах: 
матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ, 
2016. – С. 102-105.
4. Нестеренко О.В. 
Сучасна підготовка 
фахівців з виробничої 
безпеки / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Нестеренко, 
М.В.Домнічев // Акту-
альні проблеми 
розвитку освіти і 
науки  в умовах 
глобалізації: 
матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ, 
2015. – С. 59-62.
5. Experiense of MALP 
and LTM departments 
as for distance model of 
students knowledge 
stadies and 
examination / L.O. 
Yanova, O.V. 



Pyshchykova, O.V. 
Nesterenko, S.I.Sahno 
// Foreign language as 
a means of prospective 
specialists` mobility in 
the context of European 
integration educational 
processes, 28 mar. 2013 
(доповідь 
нагороджена 
дипломом). Досвід 
кафедр РАОП та ПТМ 
з дис-танційної моделі 
навчання та перевірки 
знань студентів у 
ДВНЗ «КНУ» / Л.О. 
Янова, О.В. Пи-
щикова , О.В. 
Нестеренко, С.І. Сахно 
// Матеріа-ли Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Іноземна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців в 
контексті 
євроінтеграційних 
освітніх процесів» 28 
бер. 2013 р. – Кривий 
Ріг: Видавн. центр 
ДВНЗ «КНУ», 2013. – 
С.50-53.

210423 Блоха 
Володимир 
Данилович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

гірничорудний 
інститут, рік 
закінчення: 

1979, 
спеціальність: 

7.070701 
Геологічна 

зйомка, 
пошуки та 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

кандидата наук 
ГM 005726, 

виданий 
15.06.1987, 

Атестат 
доцента ДЦAP 

004617, 
виданий 

04.10.1996

34 Структурна 
геологія та 
геокартування

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
ви-даннях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять до-сягнень;
1. Блоха В.Д., Стеценко 
В.В. Морфология 
скла-док рудных 
пластов продуктивной 
толщи Скеле-ватского 
месторождения 
Криворожского 
бассей-на // Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізько-го 
національного 
університету. –2012. 
№2. С.32-37.
2. Блоха В.Д., 
Орищенко О.О. 
Виробний і ко-
лекційний камінь 
Петрівського й 
Артемівського 
родовищ 
Криворізького 
басейну // Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національ-ного 
університету. –2015. –
№2 (34). С.99-103.
11) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена 
спеціалізованої вченої 
ради:
Офіційний опонент 
здобувачки Сливної 
В.В. спеціалізована 
вчена рада 



Д08.080.05 ДВНЗ 
«Національний 
гірничий 
університет», 2016р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, кон-спектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань
Методичні вказівки 
«Геологічна 
інтерпретація даних 
дистанційної зйомки» 
для студентів 
спеціальності 103 
«Науки про Землю» 
спеціалізації 
«Геологія» (денної і 
заочної форми 
навчання) укладачі 
В,Д,Блоха, 
В.Д.Євтєхов (2018 р.).
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентсь-
ких наукових робіт), 
або робота у складі 
органі-заційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гурт-ком / 
проблемною групою, 
або виконання 
обов’язків куратора 
групи; керівництво 
студе-нтом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Парао-лімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європей-
ських іграх, етапах 
Кубку світу та Європи, 
чем-піонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту.
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
геології ( 2016 р.) – 
студентка Орищенко 



О.О. (гр. РР-12) 
зайняла ІІ місце;
2. Робота у складі 
Журі Всеукраїнського 
конкур-су 
студентських 
наукових робіт з 
геології (2015р., 2016 
р., 2017 р., 2018 р., 
2019 р.)
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю.
Дійсний член УМТ 
(Українське 
мінералогічне 
товариство)

214979 Волков 
Олександр 
Григорович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

ГM 007790, 
виданий 
14.11.1991

16 Фізика Землі 
та прикладна 
геофі-зика

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
- Yu.P. Mechnikov1, 
S.V. Tikhlivets, O. G 
Volkov. Underground 
temperature 
background of 
Saksagan iron-ore 
region in Kryvyi Rih 
basin. // - Кiev, Geof-
izicheskiy zhurnal 36 
(5), 2019. Рр. 156-164.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування;
1. Розмислов В.К., 
Волков О.Г. 
Методичні вказі-вки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисцип-ліни «Фізика 
Землі та прикладна 
геофізика» зі 
спеціальності 103 
«Науки про Землю» 
ОПП – Геологія 
(денна та заочна 
форми навчання) / 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізького 
національного 
університету, 2020. 86 
с.
2. Волков О.Г. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Фізика 



Землі та прикладна 
геофізика» зі 
спеціальності 103 
«Науки про Землю» 
ОПП – Геологія 
(денна та заочна 
форми навчання) / 
Кривий Ріг: Видавни-
чий центр 
Криворізького 
національного універ-
ситету, 2020. 31 с.
3. Волков О.Г. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Методи 
гео-логічного 
картування» зі 
спеціальності 103 
«На-уки про Землю» 
ОПП – Геологія 
(денна та заоч-на 
форми навчання) / 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізького 
національного 
університе-ту, 2020. 
20 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентсь-
ких наукових робіт), 
або робота у складі 
органі-заційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гурт-
ком/проблемною 
групою; керівництво 
студен-том, який став 
призером або 
лауреатом Між-
народних мистецьких 
конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у 
складі 
організаційного комі-
тету або у складі журі 
міжнародних 
мистець-ких 
конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
про-ектів; керівництво 
студентом, який брав 
уч-асть в 
Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпі-
онаті світу, Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 
обов’язків тренера, 
помічника трене-ра 



національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секре-таря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортив-ною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
1. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове ІІ 
місце у ІІ етапі 
Всеукраїнської 
Олімпіади з гео-логії 
(ст. гр. РР-12, 
Литвиненко Віталій, 
Київ, КНУ, 2016 р);
2. робота у складі журі 
та апеляційної комісії 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з геології 
(2014-2020 рр.);
3. робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкур-су 
студентських 
наукових робіт з 
геології (2014-2020 
рр.);
15) наявність науково-
популярних та/або 
консу-льтаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публі-
кацій з наукової або 
професійної тематики 
за-гальною кількістю 
не менше п’яти 
публікацій;
1. Мечніков Ю.П., 
Волков О.Г. 
Комплексне гео-
фізичне та геолого-
геохімічне вивчення 
тектоно-
метасоматичних зон 
// Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції «Роль 
вищих навчальних 
закладів у розвитку 
геології» (до 70-річчя 
геоло-гічного 
факультету Київського 
національного 
універси-тету імені 
Тараса Шевченка), 31 
берез-ня – 3 квітня 
2014 р. (Київ, 
Україна). // - К., 2014. 
– 148 с. – С. 70-71.
2. Волков О.Г., 
Омесенко А.О., 
Мечников Ю.П. 
Геофізичні параметри 
багатих залізних руд 
пок-ладу «Гніздо № 1-
2» шахти «Ювілейна» 
(Криво-різький 
басейн) // Проблеми 
теоретичної і прик-
ладної мінералогії, 



геології, металогенії 
гірничо-добувних 
регіонів. / Матеріали 
Міжнародної нау-
ково-практичної 
конференції. Кривий 
Ріг, 27-29 листопада 
2014 р. // Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізького 
національного 
університе-ту, 2014.– 
С. 59-61.
3. Волков О.Г, Смірнов 
О.Я. Вивчення 
вертика-льної 
зональності кори 
вивітрювання 
залізистих кварцитів 
Валявкинського 
родовища Кривбасу з 
використанням 
геофізичних методів 
\\ Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Сталий розвиток 
промисловості та 
суспільства» 20-23 
травня 2015 р. // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ.– 2015.– С. 59-62.
4. Ахкозов Ю.Л., 
Грицай Е.Ю., Волков 
А.Г. Фи-зические и 
технические 
характеристики желе-
зистых кварцитов и 
сланцев Ингулецкого 
место-рождения 
(Криворожский 
бассейн) // Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Ро-звиток 
промисловості та 
суспільства», 25-27 
травня 2016 р. // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ.– 2016.– С. 104-
108.
5. Мечніков Ю.П., 
Волков О.Г. Змін з 
глибиною фізичних 
параметрів гірських 
порід за даними 
каротажних 
досліджень 
Криворізької 
надглибо-кої 
свердловині НГ-8 
(інтервал 900-1800 м) 
// Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної кон-
ференції «Розвиток 
промисловості  та 
суспільст-ва» 24-26 
травня 2017 р. // 
Кривий Ріг: Видавни-
чий центр КНУ.– 
2017.– С. 32-35.
6. Мечніков Ю.П., 
Волков О.Г., Смірнов 
О.Я. Тенденції зміни 
основних 
петрохімічних 
параме-трів порід 
Саксаганської світи 



Інгулецького залі-
зорудного родовища 
// Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Сучасні техно-логії 
розробки рудних 
родовищ. Еколого-
економічні наслідки 
діяльності 
підприємств» ГМК., 
2017 р. // Кривий Ріг, 
НДГРІ КНУ, 2017.– С. 
21-24.
7. Мечніков Ю.П., 
Волков О.Г., Тіхлівець 
С.В. Особливості 
геотермічного 
градієнту 
Саксаганського 
залізорудного району 
(Криворізький ба-
сейн) // Збірник 
наукових праць за 
результатами роботи 
V Міжнародної 
науково технічної 
конфе-ренції (Кривий 
Ріг, 23 24 листопада 
2018 р.) «Сучасні 
технології розробки 
рудних родовищ. 
Еколого економічні 
наслідки діяльності 
підпри-ємств ГМК» // 
Вид. Р. А. Козлов, 
НДГРІ. Кривий Ріг :, 
2018. С. 44-45.
8. Мечников Ю.П., 
Волков А.Г. 
Геологическая 
интерпретация 
отрицательных 
магнитных ано-малий 
железисто-
кремнистой 
формации Криво-
рожского бассейна // 
Матеріали 
міжнародної на-
уково-технічної 
конференції (Кривий 
Ріг, 22-24 травня 2019 
р.) «Розвиток 
промисловості та сус-
пільства» Секція 5. 
Геологія і прикладна 
мінера-логія // 
Кривий Ріг. 
Видавничий центр 
КНУ, 2019.– С. 73-75.

9953 Афанасьєва 
Марія 
Григорівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033855, 
виданий 

25.02.2016

32 Вища 
математика

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Афанасьєва М.Г. 
Моделювання 
змішаних стратегій 



інноваційного 
розвитку залізорудних 
підприємств в умовах 
ринкових перетворень 
/ Є.В. Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва, Р.Б. 
Воробйов // Science 
Review Польша. – 
2019. – С. 40-47.
2. Афанасьєва М.Г. 
Математична 
постановка 
удосконалення 
процесу управління 
ефективністю 
використання ресурсів 
залізорудної сировини 
/ Є.В. Афанасьєв, І.Є. 
Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва // 
Причорноморські 
економічні студії. – 
2019. – Вип. 39. – С. 
49-53.
3. Афанасьєва М.Г. 
Окремі ключові 
аспекти формування 
організаційного 
забезпечення 
стратегічного 
управління 
залізорудними 
підприємствами / 
Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєва М.Г., 
Капітула С.В. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Економіка і 
менеджмент. – 2019. – 
Вип. 37. – С. 4-11.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Афанасьєва М.Г. 
Економіко-
математичне 
моделювання 
стратегічного 
розвитку залізорудної 
галузі України з 
урахуванням ризику / 
М.Г. Афанасьєва // 
Ефективна економіка. 
– № 4. – 2016. – 
Режим доступу до 
журналу 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=4933&p=1.
2. Афанасьєва М. Г. 
Принцип 
гарантованого 
результату в 
оптимізації бізнес-
стратегій залізорудної 
галузі / М. Г. 
Афанасьєва, В. О. 
Ільченко // Науковий 
журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
Серія: Економіка і 
менеджмент. – 2016. – 
Вип. 7. – С. 16-20.



3. Афанасьєва М.Г. 
Удосконалення 
системи оперативного 
управління 
ефективністю 
підприємства за умов 
мінливості ринкового 
середовища / І.Є. 
Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва, О.О. 
Коняхіна // Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». – 
2018. – Вип. 30. – С. 
70-73.
4. Афанасьєва М.Г. 
Математична 
постановка 
удосконалення 
процесу управління 
ефективністю 
використання ресурсів 
залізорудної сировини 
/ Є.В. Афанасьєв, І.Є. 
Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва // 
Причорноморські 
економічні студії. – 
2019. – Вип. 39. – С. 
49-53.
5. Афанасьєва М.Г. 
Окремі ключові 
аспекти формування 
організаційного 
забезпечення 
стратегічного 
управління 
залізорудними 
підприємствами / 
Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєва М.Г., 
Капітула С.В. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Економіка і 
менеджмент. – 2019. – 
Вип. 37. – С. 4-11.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Відповідальний 
виконавець НДР РК№ 
0116U001854 
«Стратегія 
забезпечення 
стабільного 
економічного 
розвитку залізорудної 
галузі України» 2016 
р.  
2. Відповідальний 
виконавець НДР РК№ 
0119U002389 
«Система управління 



прогресивним 
розвитком потенціалу 
підприємства в умовах 
трансформацій 
економічного 
простору», 2019 р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Конспект лекцій з 
вищої математики;
2. Конспект лекцій з 
теорії ймовірності;
3. Конспект 
практикумів з вищої 
математики. 

537 Георгієва 
Олена 
Петрівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я

33 Іноземна мова 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
Підвищння 
кваліфікації:
Міжнародне 
стажування. Higher 
Education Strategies for 
Technological 
Innovation in the 
Global Context of 
Changing Social 
Demands (Teaching 
English as Foreing 
Language). 
Університет 
менеджменту м.Варна 
(Болгарія), 2019 
Сертифікат 
№198/26.09.2019 (60 
год.).
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
Demchenko. O., 
Evtekhov, V.. 
Georgiieva O. Mineral 
composition of high-
grade iron ores that are 
one of the 
componentsof coarse 
grained screenings from 
crushing and screening 
plants in the Kryvyi Rih 
Basin,  Visnyk of Taras 
Shevchenko National 
University of Kyiv-
Geology, 2017, p.77-81.
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 



загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. Evtekhova A.V., 
ShulikaYu.M., 
EvtekhovV.D., Smirnov 
O.Ya., Georgiieva O.P. 
New mineral formation 
sinunderg round 
workings of Kryvyi Rih 
basin. Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
університету– 2015.– 
№1. С 5-15.
2. Евтехов В.Д., 
Демченко О.С., 
Евтехов Е.В., Филенко 
В.В., Смирнов А.Я., 
Тихливец С.В., 
Прилепа Д.Н., Береза 
Д.В., Георгиева Е.П. 
Технологическая 
минералогия 
повышения качества 
богатых железных руд 
Криворожского 
басейна // Геолого-
мінералогічний 
вісник– 2016.– 
№1(35).– С 95-111.
3. Bereza D.V., 
Evtekhov V.D., 
Evtekhova A.V., 
Demchenko O.S., 
Georgiieva E.P. 
Ontogeny of halite 
individuals and 
aggregates from high-
grade iron ores of 
Kryvyi Rih basin // 
Геолого-
мінералогічний 
вісник– 2016.– 
№2(36).– С 20-26.
4. Демченко О.С., 
Євтєхов В.Д., Євтєхова 
А.В., Георгиева О.П. 
Оцінка ефективності 
роботи дробарно-
сортувальних фабрик 
Криворізького 
басейну // Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
універститету – 2017.– 
№1(37).– С 73-81.
5. Евтехов В.Д., 
Евтехов Е.В., Филенко 
В.В., Евтехова А.В., 
Тихливец С.В., 
Петрухин А.В., 
Георгиева Е.П.  
Прикладная 
минералогия гематит-
содержащих отходов 
обогащения железных 
руд Желтореченского 
месторождения. 
Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
універститету – 2013.– 
№1-2(29-30).– С. 20-
34.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 



дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Георгієва О.П., Лях 
І.В. Роль ментального 
лексикону у 
номінативній 
словотвірній 
діяльності //
Збірник наукових 
матеріалів ХХХІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції «Літні 
наукові дискусії-
2019», Частина 3, 
м.Вінниця, с.94-96.
2. A.Turmanova, О.P. 
Georgiieva  Foreign 
language as a means of 
intercultural 
communication of 
young professionals. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інозeмна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців», 
Матeріали 
міжнародної науково-
практичної 
конфренції 1-2 
березня 2017 р., 
Кривий Ріг. 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С.320-330.
3. Moziakova Yu. 
Business foreign 
language as one of 
means for formation 
engineering and science 
professionals having 
comprehensive thinking 
/ Yu. Moziakova, O. P. 
Georgiieva // Іноземна 
мова як засіб 
мобільності майбутніх 
фахівців : матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 1–
2 березня 2017 р.) : 
[тези доповідей]. – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
217–218.
4. Vasylenko A., 
Georgiieva O. English 
as a means of 
competitive 
professionals’ 
successful career. 
Іноземна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Кривий Ріг, 1–2 
березня 2017 р.) : 
[тези доповідей]. – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
293–294.
5. Trushkin D., 
Georgiieva O. Grammar 
differences between 
american english and 
british English. 
Іноземна мова як 



засіб мобільності 
майбутніх фахівців : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Кривий Ріг, 1–2 
березня 2017 р.): [тези 
доповідей]. – Кривий 
Ріг, 2017. – С. 180–181.
Підвищення 
кваліфікації
Український 
Католицький 
університет, м.Львів 
Програма ФОФУ з 
підвищення 
кваліфікації, липень 
2015; ПДАБА, м. 
Дніпро, липень 2016;  
Літній університет 
французької мови. 
Програма ФОФУ з 
підвищення 
кваліфікації. ОНАХТ 
Одеса, липень  2017. 
Літній університет 
французької мови. 
Програма ФОФУ з 
підвищення 
кваліфікації. ОНАХТ 
Одеса, липень 2018.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 



тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
французької мови: 
2017 р. студентка 
Єршова Ульяна 
Ігорівна (ЕП-15) – ІІ 
місце;  , 2018 р.–  
студент Єршова 
Ульяна Ігорівна (ЕП-
15) – ІІ місце; 2019 - 
Єршова Ульяна 
Ігорівна (ЕП-15) – І 
місце.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Член Всеукраїнської 
Асоціації викладачей 
французької мови.

325044 Демченко 
Олег 
Сергійович

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2015, 

спеціальність: 
8.04010301 

геологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050907, 

виданий 
05.03.2019

1 Статистична 
обробка 
геологічної 
інформації

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Демченко О. С. 
Морфологічні 
різновиди гема-титу 
та їх перерозподіл по 
продуктах збагачення 
відсіву дробильно-
стортувальних фабрик 
шахт Криворізького 
басейну / О. С. 
Демченко, В. Д. 
Євтєхов, А. В. 
Євтєхова. // Вісник 
Дніпропетров-ського 
університету. – 2018.– 
1(80).– С. 75-84.
2. Демченко О. С. 
Минеральный состав 
богатых железных руд 
– одного из 
компонентов крупно-
зернистого отсева 
дробильно-
сортировочных 



фабрик 
Криворожского 
бассейна / О. С. 
Демчен-ко, В. Д. 
Евтехов, Е. П. 
Георгиева. // Вісник 
Київ-ського 
національного 
університету ім. 
Тараса Шевченка. – 
2017. – №2(77). – С. 
77-81.
3. Демченко О. С. 
Склад відсіву 
дробарно-
сортувальних фабрик 
Криворізького 
басейну як вторинної 
залізорудної сировини 
/ О. С. Демчен-ко, В. 
Д. Євтєхов. // 
Мінералогічний 
журнал. – 2017. – № 
39(4). – С. 89-96.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України;
1. Вариативность 
содержания натрия и 
калия в богатых 
железных рудах 
Криворожского 
бассей-на / Д. 
В.Береза, В. Д. 
Евтехов, О. С. 
Демченко, А. В. 
Евтехова. // Геолого-
мінералогічний вісник 
КНУ. – 2015. – №34. – 
С. 77–86.
2. Минералогическая 
оценка 
эффективности тех-
нологий повторного 
обогащения 
крупнозернис-того 
отсева дробильно-
сортировочных 
фабрик 
Криворожского 
бассейна / В. Д. 
Евтехов, А. В. 
Евтехова, О. С. 
Демченко, А. Я. 
Смирнов. Геоло-го-
мінералогічний вісник 
КНУ. – 2014 – №1-2 
(31-32). – С. 61–69.
3. Варіативність 
показників розкриття 
мінералів у відходах 
збагачення 
гематитових руд 
шахти «Північна» ім. 
В.А.Валявка 
(Криворізький ба-
сейн) / [Т. В. 
Беспояско, Е. О. 
Беспояско, О. С. 
Демченко та ін.]. // 
Геолого-
мінералогічний віс-
ник КНУ. – 2010. – 
№23-24. – С. 58–65.
4. Технологическая 
минералогия 
повышения ка-чества 



богатых железных руд 
Криворожского 
бассейна / [В. Д. 
Евтехов, О. С. 
Демченко, Е. В. 
Евтехов та ін.]. // 
Геолого-
мінералогічний вісник 
КНУ. – 2016. – №1 
(35). – С. 95–110.
5. Bereza D.V., 
Evtekhov V.D., 
Evtekhova A.V., 
Demchenko O.S., 
Georgiyeva E.P. 
Ontogeny of halite 
individuals and 
aggregates from high-
grade iron ores of 
Kryvyi Rih basin // 
Geology and 
mineralogy bulletin of 
Kryvyi Rih national 
university.– 2016.– №2 
(36).– p. 20-26.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (прое-кту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до перелі-
ку наукових фахових 
видань України, або 
інозем-ного 
рецензованого 
наукового видання;
Відповідальний 
виконавець НДР 
«Вишукування шляхів 
(методів) щодо 
можливості 
комплексного 
промислового 
перероблення, 
повторного вико-
ристання та утилізації 
промислових відходів 
для ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ-
КРМЗ»», яка 
виконується НДГРІ 
КНУ.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консу-льтаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публі-
кацій з наукової або 
професійної тематики 
за-гальною кількістю 
не менше п’яти 
публікацій;
1. Демченко О.С., 
Евтехов В.Д., Евтехов 
Е.В. Оптимизация 
обращения с 
минеральными отхо-
дами 
горнообогатительных 
комбинатов Криво-
рожского бассейна // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства. Секція 5. 
Геологія, прикладна 
міне-ралогія. 
Екологія. Матеріали 



міжнародної науко-
во-технічної 
конференції. Кривий 
Ріг. – 2018. – С. 29-34.
2. В.Д.Евтехов, 
А.А.Остапенко, 
К.В.Чекмарев, 
С.П.Пучков, 
В.В.Филенко, 
С.В.Тихливец, 
Д.Н.Прилепа, 
О.С.Демченко. 
Повышение эффек-
тивности 
рудоподготовки на 
ГОКах с использо-
ванием мельниц 
LOESCHE // Сучасні 
технології розробки 
рудних родовищ. 
Еколого-економічні 
підприємств ГМК. 
Збірник наукових 
праць. IV міжнародна 
науково-технічна 
конференція. Кри-вий 
Ріг.– 2017.– С. 85-90.
3. Демченко О. С. 
Реліктовий магнетит у 
складі 
крупнозернистого 
відсіву дробарно-
сортувальних фабрик 
Криворізького 
басейну / Олег 
Сергійович Демченко. 
// Сталий розвиток 
промисловості та 
суспільства. Секція 5. 
Геологія, прикладна 
мінералогія. Екологія. 
Матеріали між-
народної науково-
технічної конференції. 
Кривий Ріг. – 2017. – 
С. 94–99.
4. Демченко О. С. 
Минералогическое 
обоснова-ние 
возможности 
повышения качества 
агломера-ционных 
руд Криворожского 
бассейна / О. С. 
Демченко, В. Д. 
Евтехов, Д. Н. 
Прилепа. // ХI 
Конгресс 
обогатителей стран 
СНГ, Москва.. – 2017. 
– С. 22–26.
5. Береза Д. В. 
Рассеяние, 
концентрация 
щелочей в составе 
богатых железных руд 
Криворожского 
бассейна / Д. В. 
Береза, В. Д. Евтехов, 
О. С. Дем-ченко. // 
Сучасна геологічна 
наука і практика в 
дослідженнях 
студентів і молодих 
фахівців. Ма-теріали 
ХІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – 2016. – 
С. 5–10.
6. Минералогическое 
обоснование 



возможности 
дообогащения 
гематитовых руд 
Криворожского 
бассейна / [В. Д. 
Евтехов, О. С. 
Демченко, А. В. 
Евтехова та ін.]. // 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
Розвиток 
промистовості та 
суспіль-ства. – 2016. – 
С. 72–74. 
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за спеціа-
льністю;
Дійсний член 
Українського 
мінералогічного то-
вариства.
18) наукове 
консультування 
установ, підпри-ємств, 
організацій протягом 
не менше двох ро-ків.
Проведення науково-
практичних 
консультацій з 
геологічного 
картування, 
технологічної мінера-
логії співробітників 
геологічних служб 
Північно-го і 
Південного 
гірничозбагачувальни
х комбіна-тів – 2018, 
2019 рр. 

214979 Волков 
Олександр 
Григорович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

ГM 007790, 
виданий 
14.11.1991

16 Геотектоніка та 
регіональна 
геологія

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
- Yu.P. Mechnikov1, 
S.V. Tikhlivets, O. G 
Volkov. Underground 
temperature 
background of 
Saksagan iron-ore 
region in Kryvyi Rih 
basin. // - Кiev, Geof-
izicheskiy zhurnal 36 
(5), 2019. Рр. 156-164.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування;
1. Волков О.Г. 
Методичні вказівки до 



виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Геотектоніка та 
регіональна геологія» 
зі спеціальності 103 
«Науки про Землю» 
ОПП – Геологія 
(денна та заочна 
форми навчання) / 
Кривий Ріг: Видавни-
чий центр 
Криворізького 
національного універ-
ситету, 2020. 30 с.
2. Євтєхов Є.В., Волков 
О.Г. Методичні 
вказівки до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Геотектоніка та 
регіональна геологія» 
зі спеціа-льності 103 
«Науки про Землю» 
ОПП – Геологія 
(денна та заочна 
форми навчання) / 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізького 
національного 
університету, 2020. 29 
с.
3. Волков О.Г. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Геологічна зйомка» 
зі спеціальності 103 
«Науки про Землю» 
ОПП – Геологія 
(денна та заочна 
форми навчан-ня) / 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізько-го 
національного 
університету, 2020. 25 
с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентсь-
ких наукових робіт), 
або робота у складі 
органі-заційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гурт-
ком/проблемною 
групою; керівництво 
студен-том, який став 
призером або 
лауреатом Між-
народних мистецьких 
конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у 
складі 
організаційного комі-



тету або у складі журі 
міжнародних 
мистець-ких 
конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
про-ектів; керівництво 
студентом, який брав 
уч-асть в 
Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпі-
онаті світу, Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 
обов’язків тренера, 
помічника трене-ра 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секре-таря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортив-ною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
2. Робота у складі журі 
та апеляційної комісії 
II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з геології 
(2014-2020 рр.);
3. Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкур-су 
студентських 
наукових робіт з 
геології (2014-2020 
рр.);
15) наявність науково-
популярних та/або 
консу-льтаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публі-
кацій з наукової або 
професійної тематики 
за-гальною кількістю 
не менше п’яти 
публікацій;
1. Мечніков Ю.П., 
Волков О.Г. 
Виявлення неоте-
ктонічної активності 
комплексом 
геофізичних методів 
// Матеріали 
Міжнародної наукової 
кон-ференції «Роль 
вищих навчальних 
закладів у роз-витку 
геології» (до 70-річчя 
геологічного факу-
льтету Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка), 31 
березня – 3 квітня 
2014 р. (Київ, 
Україна). // - К., 2014. 
– С. 68-70.
2. Мечніков Ю.П., 



Волков О.Г. Змін з 
глибиною фізичних 
параметрів гірських 
порід за даними 
каротажних 
досліджень 
Криворізької 
надглибо-кої 
свердловині НГ-8 
(інтервал 900-1800 м) 
// Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної кон-
ференції «Розвиток 
промисловості  та 
суспільст-ва» 24-26 
травня 2017 р. // 
Кривий Ріг: Видавни-
чий центр КНУ.– 
2017.– С. 32-35.
3. Мечніков Ю.П., 
Волков О.Г. 
Порівняння тем-
пературного фону 
Криворізької (НГ-8) і 
Кольсь-кої (НГ-3) 
надглибоких 
свердловин // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Ро-звиток 
промисловості та 
суспільства» 23-25 
тра-вня 2018 р. // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ.– 2018.– С. 76-78.
4. Валь Широльд 
Н.М., Волков А.Г. 
Минерально-сырьевая 
база Республики 
Конго // Матеріали 
XV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Сучасна 
геологічна наука і 
практика в дослі-
дженнях студентів і 
молодих фахівців» // 
Кривий Ріг. 
Видавничий центр 
КНУ, 2019.– С. 51-53.
5. Мечніков Ю.П., 
Волков О.Г. Змін з 
глибиною фізичних 
параметрів гірських 
порід за даними 
каротажних 
досліджень 
Криворізької 
надглибо-кої 
свердловині НГ-8 
(інтервал 900-1800 м) 
// Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної кон-
ференції «Розвиток 
промисловості  та 
суспільст-ва» 24-26 
травня 2017 р. // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ.– 2017.– С. 32-35.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за спеціа-
льністю;
дійсний член ГО 
"УКРАЇНСЬКЕ 
МІНЕРАЛОГІЧНЕ 



ТОВАРИСТВО".

130465 Євтєхов 
Валерій 
Дмитрович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
гірничорудний 

інститут, рік 
закінчення: 

1969, 
спеціальність: 

7.070701 
Геологія і 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

доктора наук 
ДT 016125, 

виданий 
04.09.1992, 

Атестат 
професора ПP 

001083, 
виданий 

21.12.2001

46 Загальна 
геологія

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. О.С.Демченко, 
В.Д.Євтєхов Склад 
відсіву дро-бильно-
сортувальних фабрик 
Криворізького ба-
сейну як вторинної 
залізорудної сировини 
// Мі-нералогічний 
журнал –2017. №4.– С 
89-96.
2. В.Стрельцов, 
В.Євтєхов, А.Євтєхова 
Деякі особливості 
мінералогічної 
зональності залізо-
рудних рибекітових 
метасоматитів 
Криворізько-го 
басейну // Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Т.Г.Шевченка –2017.
№1 (76).– С 52-57.
3. Шеплюк М.О., 
Євтєхов В.Д., Смірнов 
О.Я. За-кономірності 
зміни складу руд 
Інгулецького ГЗКу 
/Журнал з геології, 
географії та 
геоекології / 
Дніпровський 
національний 
університет ім.Олеся 
Гончара.–
2018№27(1).–С.132-1-
137.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України:
1. Евтехов В.Д., 
Демченко О.С., 
Евтехов Е.В., Филенко 
В.В., Смирнов А.Я., 
Тихливец С.В., 
Прилепа Д.Н., Береза 
Д.В., Георгиева Е.П. / 
Тех-нологическая 
минералогия 
повышения качества 
богатых железных руд 
Криворожского 
басейна // Геолого-
мінералогічний 
вісник– 2016.– 
№1(35).– С 95-111.
2. Стрельцов В.О., 
Євтєхов В.Д. / 
Локалізація 



рибекітових 
метасоматитів у 
продуктивних тов-щах 
залізорудних родовищ 
Криворізького басей-
ну // Геолого-
мінералогічний 
вісник– 2016.– 
№1(35).– С 111-121.
3. Bereza D.V., 
Evtekhov V.D., 
Evtekhova A.V., 
Demchenko O.S., 
Georgiieva E.P. / 
Ontogeny of halite 
individuals and 
aggregates from high-
grade iron ores of 
Kryvyi Rih basin // 
Геолого-
мінералогічний 
вісник– 2016.– 
№2(36).– С 20-26.
4. Стрельцов В.О., 
Євтєхов В.Д., Прилепа 
Д.М. / Тренди зміни 
морфології й анатомії 
кристалів магнетиту в 
зв’язку з 
рибекітизацією 
магнетито-вих 
кварцитів 
Криворізького 
басейну // Геолого-
мінералогічний 
вісник– 2016.– 
№2(36).– С 68-81.
5. Смирнов А.Я., 
Прилепа Д.Н., 
Демченко О.С., 
Стрельцов В.О. 
Актуализированная 
минералого-
генетическая 
классификация 
бедных магнети-
товых руд 
Первомайского 
месторождения Крив-
басса // Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворі-зького 
національного 
університету – 2017.– 
№1(37).– С 42-72.
6. Демченко О.С., 
Євтєхов В.Д., Євтєхова 
А.В., Георгиева О.П. 
Оцінка ефективності 
роботи дро-барно-
сортувальних фабрик 
Криворізького ба-
сейну // Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворі-зького 
національного 
універститету – 2017.– 
№1(37).– С 73-81.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобу-вача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Загалом під 
керівництвом 
захищено 17 канди-
датських та 1 
докторська дисертації 
(за останні роки: 



Андрейчак В.О., 
захист відбувся в 
жовтні 2016 р., 
Демченко О.С. – 16 
жовтня 2018 р.).
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (прое-кту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до перелі-
ку наукових фахових 
видань України, або 
інозем-ного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Науковий керівник 
НДР договір № 17-
855-13 «Разработка 
методики, подготовка 
и отбор пред-
ставительных 
технологических проб 
окисленных 
железистых 
кварцитов 
Валявкинского и 
Скеле-ватского 
месторождений», 2013 
р.
2. Науковий керівник 
НДР № 17-953-13 
«Обоб-щение 
геологических и 
минералогических 
дан-ных о 
железорудных 
месторождениях 
республи-ки Перу и 
разработка 
рекомендаций на 
проведе-ние 
геологоразведочных 
работ в границах перс-
пективных участков», 
2013 р.
Головний редактор 
фахового наукового 
видання «Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
університету».
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної спеці-
алізованої вченої ради 
(не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Офіційний опонент 
Яцини Дмитра 
Валерійо-вича на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
геологічних наук за 
спеціальністю 04.00.11 
– геологія металевих і 
неметалевих корисних 
ко-палин. Тема 
роботи «Критерії 
дуніт-гарцбургітової 
формації Південно-
Білозерського 



(Український щит) та 
Олися-Мусюрського 
(При-полярний Урал) 
масивів» (захист 
25.06.2013 р.)
2. Офіційний опонент 
Лижаченко Наталії 
Мико-лаївни на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
геологічних наук за 
спеціальністю 04.00.11 
– геологія металевих і 
неметалевих корисних 
ко-палин. Тема 
роботи «Геолого-
економічні графі-
товидобування в 
Україні на прикладі 
Завалівсь-кого 
родовища» (захист 
15.09.2014 р..)
3. Офіційний опонент 
Перкова Євгена 
Сергійови-ча на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
гео-логічних наук за 
спеціальністю 04.00.11 
– геоло-гія металевих 
і неметалевих 
корисних копалин. 
Тема роботи 
«Закономірності 
розповсюдження та 
умови формування 
хромітових руд в 
корах вивітрювання 
ультрабазитів 
Середнього Побуж-
жя» (захист 20.11.2014 
р.).
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентсь-
ких наукових робіт), 
або робота у складі 
органі-заційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гурт-
ком/проблемною 
групою; керівництво 
студен-том, який став 
призером або 
лауреатом Між-
народних мистецьких 
конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у 
складі 
організаційного комі-
тету або у складі журі 
міжнародних 
мистець-ких 
конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
про-ектів; керівництво 
студентом, який брав 
уч-асть в 



Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпі-
онаті світу, Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 
обов’язків тренера, 
помічника трене-ра 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секре-таря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортив-ною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
геології: 2015 р. 
Демченко Олег 
Сергійович (РР-10) – І 
місце;  , 2018 р.–  
студент Кульков О.М. 
( гр. РР-14) –І місце;
2. Робота у складі 
Журі Всеукраїнського 
конкур-су 
студентських 
наукових робіт з 
геології, засту-пник 
Голови Конкурсу 
(2015р., 2016 р., 2017 
р., 2018 р.).
18) наукове 
консультування 
установ, підпри-ємств, 
організацій протягом 
не менше двох ро-ків:
1. Консультування 
наукових проектів, які 
прово-дить Інститут 
геохімії, мінералогії та 
рудоутво-рення ім. 
М.П.Семененка НАН 
України з дослі-
дження залізовмісних 
мінеральних 
нанопродук-тів, 
розробки технології 
збагачення 
тонкодиспе-рсних 
залізовмісних 
мінералів; досліджень 
міне-ралогії 
техногенних утворень.
2. Консультування 
наукових проектів 
Відділу морської 
геології та осадового 
рудоутворення НАН 
України з питань 
дослідження літології 
й мінералогії сучасних 
донних відкладів 
річок Ук-раїни, 
впливу техногенного 



навантаження на 
Північне 
Причорномор’я.

130465 Євтєхов 
Валерій 
Дмитрович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
гірничорудний 

інститут, рік 
закінчення: 

1969, 
спеціальність: 

7.070701 
Геологія і 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

доктора наук 
ДT 016125, 

виданий 
04.09.1992, 

Атестат 
професора ПP 

001083, 
виданий 

21.12.2001

46 Динамічна 
геологія

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Андрейчак В.О., 
Євтєхов В.Д. Прояви 
соколи-ного та 
тигрового ока 
Криворізького 
басейну // Науковий 
вісник НГУ.– 2015.– 
№2. С. 38-45.
2. Прилепа Д., Євтєхов 
В., Часова Е. / 
Геохіміч-ний фактор 
локалізації 
маршалітів кори 
вивітрю-вання 
магнетитових 
кварцитів 
Криворізького 
басейну // Вісник 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка– 
2016.– №4(75).– С 40-
45.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України:
1. Evtekhova A.V., 
Shulika Yu.M., 
Evtekhov V.D., Smirnov 
O.Ya., Georgiieva 
O.P.New mineral 
formation sinunderg 
round workings of 
Kryvyi Rih basin // 
Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворі-зького 
національного 
університету– 2015.– 
№1. С 5-15.
2. В.О.Андрейчак, 
В.Д.Євтєхов, 
А.В.Євтєхова / 
Генезис сірого 
«соколиного ока» 
Криворізького 
басейну // 
Мінералогічний 
журнал.– 2016.– 
№2.– С 46-52.
3. Евтехов Е.В., 
Ищенко М.И., Евтехов 
В.Д.Изменение 
строения 
продуктивной толщи 
Первомайского 
месторождения 
Кривбасса в связи с 



образованием 
«Третьего рудного 
тела» // Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
університету – 2015.– 
№2. С 71-80.
4. Береза Д.В., Евтехов 
В.Д., Демченко О.С. 
Гла-вные этапы 
накопления и 
рассеяния щелочей в 
составе багатих 
железных руд 
Криворожского 
бассейна// Геолого-
мінералогічний вісник 
Кри-ворізького 
національного 
університету – 2015.– 
№2. С 81-85.
5. Демченко О.С., 
Евтєхов В.Д., Філенко 
В.В., Тіхлівець С.В. 
Мінералогія «сухої» 
магнітної сепарації 
відсіву дробарно-
сортувальних фабрик 
Криворізького 
басейну // Геолого-
мінералогічний вісник 
Криворізького 
національного 
університету – 2015.– 
№2. С 43-51.
6. Прилепа Д.Н., 
Євтєхов В.Д., Євтєхова 
А.В. / Некоторые 
минералогические 
особенности мар-
шаллитов Южного 
железорудного района 
Кри-ворожского 
бассейна // Геолого-
мінералогічний 
вісник– 2016.– 
№1(35).– С 15-27.
7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агент-ства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої осві-ти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експерт-них комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН:
1. Робота у складі 
науково-методичної 
ради Кри-ворізького 
національного 
університету.
8) виконання функцій 
наукового керівника 



або відповідального 
виконавця наукової 
теми (прое-кту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до перелі-
ку наукових фахових 
видань України, або 
інозем-ного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Науковий керівник 
НДР (госпдоговірна) 
№ 3762 / 17-49-15 
«Взаємозв’язок 
фізичних, техніч-них 
характеристик і 
якісних показників 
багатих магнетитових 
руд покладу «Дружба» 
шахти ім. 
М.Ф.Фрунзе», 2015 р.
2. Науковий керівник 
НДР НР/Ф-18-16 
Мінерало-гія і 
геологія залізисто-
кремнистих і вмісних 
фо-рмацій 
Криворізького 
басейну.2016-2019 рр.
Член редакційних 
колегій фахових 
видань: Нау-кового 
вісника Криворізького 
національного уні-
верситету та 
Мінералогічного 
збірника Львівсь-кого 
національного 
університету.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закла-ду 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової устано-
ви)/навчально-
методичного 
управління (відді-
лу)/лабораторії/іншог
о навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інсти-
туту)/відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
геології і прикладної 
міне-ралогії 
Криворізького 
національного 
університе-ту
13) наявність виданих 
навчально-



методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування:
1. Методичні вказівки 
«Геологічна 
інтерпретація даних 
дистанційної зйомки» 
для студентів спеці-
альності 103 «Науки 
про Землю» 
спеціалізації 
«Геологія» (денної і 
заочної форми 
навчання) укладачі 
В,Д,Блоха, 
В.Д.Євтєхов (2018 р.)
2. Методичні вказівки 
до оформлення 
випуско-вих 
магістерських робіт зі 
спеціальності 103 
«Науки про землю» 
(денної і заочної 
форми нав-чання) 
укладачі В.Д.Євтєхов, 
О.Г.Волков (2018 р.)
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Член президії 
Українського 
мінералогічного 
товариства (УМТ), 
Голова Криворізького 
відділення 
Українського 
мінералогічного 
товариства.

114779 Кучеренков 
Олександр 
Юрійович

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

27 Фізвиховання 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспек-тів 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказі-
вок/рекомендацій 
загальною кількістю 
три най-менування:
-Кучеренков О.Ю. 
Методичні 
рекомендації «На-
вчання основам 
баскетболу (ведення 
м’яча, ви-конання 
кидків, перехоплень, 
заслонів і фінтів)» для 
студентів ВНЗ усіх 
спеціальностей, 
виклада-чів і тренерів 
(Кривий Ріг:  
Видавничий центр 
КНУ, 2018. – 44 стор., 
реєстр. №315).
 - Кучеренков О.Ю. 



Методичні 
рекомендації «На-
вчання основам 
баскетболу (стійки, 
пересування, ловіння і 
передача  м'яча)» для 
студентів ВНЗ усіх 
спеціальностей, 
викладачів і тренерів 
(Кри-вий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2018. –  44 стор., 
реєстр. №316).  
 - Кучеренков О.Ю., 
Послушной І.В., 
Ярощук В.В. 
Методичні 
рекомендації 
«Керівництво 
баскетбо-льною 
командою на 
змаганнях» для 
студентів ЗВО усіх 
спеціальностей, 
викладачів і тренерів 
(Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2019.  –  28 
стор.).
 - Кучеренков О.Ю., 
Послушной І.В., 
Ярощук В.В. 
Методичні 
рекомендації 
«Тактична підготовка 
баскетболістів» для  
студентів ЗВО усіх 
спеціа-льностей, 
викладачів і тренерів 
(Кривий Ріг: Ви-
давничий центр КНУ, 
2019. –  44 стор.).
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентсь-
ких наукових робіт), 
або робота у складі 
органі-заційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гурт-
ком/проблемною 
групою; керівництво 
студен-том, який став 
призером або 
лауреатом Між-
народних мистецьких 
конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у 
складі 
організаційного комі-
тету або у складі журі 
міжнародних 
мистець-ких 
конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
про-ектів; керівництво 
студентом, який брав 
уч-асть в 



Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпі-
онаті світу, Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 
обов’язків тренера, 
помічника трене-ра 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секре-таря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортив-ною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
- Ліцензований суддя 
чемпіонату України з 
бас-кетболу серед 
чоловічих команд.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консу-льтаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публі-
кацій з наукової або 
професійної тематики 
за-гальною кількістю 
не менше п’яти 
публікацій:
- Наявність тез та 
дискусійних 
публікацій з про-
фесійної тематики – 
більше п’яти 
публікацій.
 17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
– Тренер збірної 
команди КНУ з 
баскетболу, викладач 
з фізичного 
виховання – більше 
п’яти років.

65461 Ланова 
Ірина 
Вікторівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

32 Українська 
мова за 
професійним 
спрямуванням

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Lanova I. The 
contents and structure 
of discipline «Computer 
document science» for 
future teaching 
engineers / I.Lanova, 
V.Tkachuk // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 



2016.– №1. – P. 71 – 
74. – (Scopus, Index 
Copernicus, eLibrary, 
Scientific In-dexing 
Services, Academic 
Resource Index "Re-
searchBib", WorldCat, 
Eurasian Scientific 
Journal Index).
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України:
1. 1. Ланова І.В. 
Значення науково-
технічного перекладу 
на заняттях з курсу 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» / І.В. 
Ланова // Навчання і 
виховання молоді як 
органічний процес 
підготовки 
конкурентоспроможн
их фахівців у ВНЗ: 
традиції та інновації: 
матеріали 
регіональної науково-
практичної 
конференції. – 
Дніпропетровськ, 
2012. – С. 168 – 172.
2. 2. Ланова І.В. 
Значення української 
фахової термінології у 
формуванні 
професійної 
мовленнєвої 
компетентності 
майбутнього 
спеціаліста 
/І.В.Ланова // 
Педагогіка вищої та 
середньої школи. – 
2014. – Вип. 41. – С. 73 
– 77.
3. 3. Ланова І.В. Роль 
методичних засобів у 
формуванні фахової 
мовленнєвої культури 
студентів / І.В. Ланова 
// Проблеми 
модернізації змісту і 
організації освіти на 
засадах 
компетентнісного 
підходу (з метою 
підвищення якості 
підготовки фахівців). 
– Харків, 2014. – С. 118 
– 121.
4. 4. Ланова І.В. 
Формування навичок 
професійного 
мовлення студентів 
технічних 
спеціальностей / І.В. 
Ланова // Філологічні 
студії : науковий 
вісник Криворізького 
національного 
університету / за заг. 
ред. Ж. В. Колоїз. – 
Вип. 15. – Кривий Ріг : 
НПП Астерікс, 2016. – 
Вип. 15. – С. 277 – 284.
5. 5. Ланова І.В. 



Формування 
професійної 
мовленнєвої 
компетентності 
майбутніх інженерів 
гірничо-
металургійного 
напряму у технічних 
закладах вищої освіти 
/ І.В. Ланова // 
Держава та регіони. 
Серія: Гуманітарні 
науки. – 2018. – 
№4(55). – С.  70 – 73.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, або 
монографії:
1. Українська мова за 
професійним 
спрямуван-ням 
[навчальний посібник 
для студентів закладів 
вищої освіти] / Л.В. 
Козак, О.В. Пасічна, 
І.В. Ла-нова. – Кривий 
Ріг: КНУ, 2018. – 202 
с.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закла-ду 
освіти / інституту / 
факультету / 
відділення (наукової 
установи) / філії / 
кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу / відділу 
(наукової установи) / 
навчально-
методичного 
управління (відділу) / 
лабораторії / іншого 
навчально-наукового 
(інно-ваційного) 
структурного 
підрозділу / вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інсти-туту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Секретар вченої 
ради факультету 
інформацій-них 
технологій
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання / конспе-
ктів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій 
загальною кількістю 
три найме-нування
1. Тестові завдання з 
курсу «Ділова 
українська мова» для 



студентів І курсу всіх 
спеціальностей 
заочної форми 
навчання. – Кривий 
Ріг: Видавни-чий 
центр КТУ, 2005. – 27 
с.
2. Ланова І.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи з 
курсу «Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)» для 
студентів І курсу всіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КТУ, 2008. – 39 
с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних занять з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
профе-сійним 
спрямуванням)» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання усіх 
спеціальностей / Л.В. 
Козак, О.В. Пасічна, 
І.В. Ланова та ін. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КТУ, 2009. – 39 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
про-фесійним 
спрямуванням)» для 
студентів усіх 
спеціальностей денної 
і заочної форм 
навчання / Л.В. Козак, 
І.В. Ланова, О.В. 
Пасічна та ін. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2013. – 35 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних занять з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
профе-сійним 
спрямуванням)» для 
студентів І курсу 
денної і заочної форм 
навчання всіх 
спеціально-стей / Л.В. 
Козак, І.В. Ланова, 
О.В. Пасічна та ін. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2015. – 90с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентсь-
ких наукових робіт), 
або робота у складі 
органі-заційного 



комітету/журі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гурт-
ком/проблемною 
групою; керівництво 
студен-том, який став 
призером або 
лауреатом Між-
народних мистецьких 
конкурсів, фестивалів 
та проектів, робота у 
складі 
організаційного комі-
тету або у складі журі 
міжнародних 
мистець-ких 
конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
про-ектів; керівництво 
студентом, який брав 
уч-асть в 
Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпі-
онаті світу, Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 
обов’язків тренера, 
помічника трене-ра 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секре-таря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортив-ною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Робота у складі 
організаційного 
комітету І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
української мови.
2. Ричаловський 
Веніамін (студент 
групи ПТБ-18) посів ІІ 
місце в І турі 
Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади з 
української мови.
3. Куратор груп ПО-18, 
ПО-18ск.
4. Керівник 
предметного гуртка 
«Культура про-
фесійного мовлення».
15) наявність науково-
популярних та/або 
консу-льтаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публі-
кацій з наукової або 
професійної тематики 



за-гальною кількістю 
не менше п’яти 
публікацій.
1. Ланова І.В. Знання 
фахової термінології – 
без-заперечна умова 
професійності 
майбутнього 
спеціаліста / І.В. 
Ланова // Материалы 
18-го меж-
дународного 
молодежного форума 
«Радиоэлек-троника и 
молодежь в XXI веке», 
14 – 16 апреля  2014 г. 
– Харьков: ХНУРЭ, 
2014. – Т.11. – С. 144 – 
145.
2. Ланова І.В. Тарас 
Шевченко як знакова 
пос-тать у формуванні 
національної 
свідомості укра-
їнського народу / І.В. 
Ланова // Матеріали 
міжву-зівської 
науково-методичної 
конференції «Розви-
ток суспільної 
свідомості і проблеми 
національ-ної 
ідентифікації», 22 
квітня 2014 р. – 
Кривий Ріг, 2014. – С. 
155 – 158.
3. Ланова І.В. 
Значення української 
фахової тер-мінології 
у вихованні 
мовленнєво 
компетентних 
спеціалістів / І.В. 
Ланова // Матеріали 
Міжнарод-ної 
науково-практичної 
конференції «Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства», 28-31 
жовтня 2014 р. – 
Кривий Ріг, 2014. – С. 
197.
4. Ланова І.В. Роль 
тестів як активної 
форми кон-тролю 
знань студентів під 
час вивчення курсу 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуван-ням» / І.В. 
Ланова // Матеріали  
18 Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Викладання мов у 
вищих навчальних 
закладах на сучасному 
етапі. Міжпредметні 
зв’язки», 5-6 червня 
2014р. – Харків, 2014. 
– С. 98 – 100.
5. Формування 
професійного 
мовлення студен-тів-
нефілологів / І.В. 
Ланова // Матеріали 
XXIX-ої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Перспективні 



напрямки сучасної 
науки», 19 – 24 
листопада 2014 р. – 
Запоріжжя, 2014. – 
Т.1. – С. 69 – 71. 
6. Ланова І.В. 
Культура мовлення – 
важлива складова 
компетенції 
майбутнього фахя / 
І.В. Ланова // 
Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Формування 
професій-но 
мобільного фахівця: 
європейський вибір», 
23 – 24 квітня 2015 
року. – Кривий Ріг, 
2015. – С.62 – 64.
7. Ланова І.В. 
Проблеми мотивації 
вивчення ук-раїнської 
мови як іноземної / 
І.В. Ланова // Мате-
риалы ІІ 
Международной 
научно-методической 
конференции «Язык и 
специальность: 
актуальные проблемы 
обучения иностранцев 
в высшем учебном 
заведении», 28 – 30 
мая 2015 г. – Харь-ков, 
2015. – С. 216 – 217.
8. Ланова І.В. 
Навчання фонетики 
української мови 
іноземних студентів 
на початковому етапі 
/ І.В. Ланова // 
Материалы Х 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Проблемы и 
перспективы 
языковой подготовки 
иностранных 
студентов, 1-2 октября 
2015 г. – Харьков, 
2015. – С. 135 – 138.
9. Ланова І.В. 
Гуманітарна складова 
при викла-данні 
дисципліни 
«Комп’ютерне 
документознав-ство» / 
І.В. Ланова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Ресу-рсно-
орієнтоване навчання 
у вищій школі: про-
блеми, досвід, 
перспективи», 22 – 26 
лютого 2016 р. – 
Полтава, 2016. – С. 
250 – 253.
10.  Ланова І.В. 
Особливості 
професійного спіл-
кування як 
специфічної форми 
контактів фахівців / 
І.В. Ланова // 



Матеріали XV 
Всеукраїнської на-
уково-практичної 
конференції імені 
Віктора Уж-ченка 
«Образне слово 
Луганщини», 29 
квітня 2016 року. – 
Старобільськ, 2016. – 
С. 167 – 169.
11. Ланова І.В. 
Значення української 
фахової термінології у 
вихованні мовленнєво 
компетент-них 
спеціалістів / І.В. 
Ланова // Матеріали 
Між-народної 
науково-технічної 
конференції «Розви-
ток промисловості та 
суспільства», 26-27 
травня 2016 р. – 
Кривий Ріг, 2016. – 
Т.2. – С. 38.
12. Ланова І.В. 
Урахування 
відмінностей між 
українською та 
арабською мовами – 
найефектив-ніший 
шлях роботи при 
навчанні іноземних 
сту-дентів української 
мови / І.В. Ланова  // 
Матеріа-ли 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми і 
перспективи мовної 
підготовки іно-земних 
студентів», 6-7 жовтня 
2016 р. – Харків, 2016. 
– С. 79 – 81.
13. Ланова І.В. 
Науково-технічний 
переклад у 
формуванні мовної 
компетентності 
майбутнього фахівця / 
І.В. Ланова // 
Матеріали ХІІІ 
Міжвузів-ської 
наукової конференції 
студентів, магістран-
тів, аспірантів, 
викладачів «Терміни в 
науковій комунікації», 
8-10 листопада 2016 р. 
– Запоріж-жя, 2017. – 
С. 1410 – 1411.
14. Лановая И.В. 
Значение 
интенсивного обуче-
ния как полноценной 
методической 
системы / И.В. 
Лановая //Матеріали 
Всеукраїнського нау-
ково-методичного 
семінару «Новітні 
технології у 
викладанні мов 
іноземним 
студентам», 16 люто-
го 2017 р. – Харків, 
2017. – С. 145 – 147.
15. Ланова І.В. 
Культура мови як 
відображення мовної 



особистості 
майбутнього фахівця / 
І.В. Ланова // 
Матеріали науково-
практичної Інтер-нет-
конференції 
«Ресурсно-
орієнтоване навчання 
в «3D»: доступність, 
діалог, динаміка», 20-
24 лютого 2017 р. – 
Полтава, 2017. – С. 
288 – 290.
16. Ланова І.В. 
Українська мова як 
засіб підви-щення 
конкурентоспроможн
ості та мобільності 
сучасного фахівця / 
І.В. Ланова // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Іноземна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців», 
1-2 березня 2017 р. – 
Кривий Ріг: Ви-
давничий центр ДВНЗ 
«КНУ», 2017. – С. 314 
– 315.
17. Ланова І.В. Основні 
складові формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності викла-
дача вищого 
навчального закладу / 
І.В. Ланова // // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспі-льства»,  24-26 
травня 2017 р. – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
400.
18. Ланова І.В. 
Інформаційна 
обізнаність – жит-тєво 
необхідна складова 
професійної 
діяльності 
майбутнього фахівця / 
І.В. Ланова // 
Матеріали ХVІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конфе-ренції імені 
Віктора Ужченка 
„Образне слово 
Луганщини”, 26 
травня 2017 р. – 
Старобільськ, 2017. – 
С. 134 – 139.
19. Ланова І.В. 
Інформативність 
тексту як одна з 
основних вимог 
навчання 
мовленнєвому спілку-
ванню студентів-
іноземців / І.В. 
Ланова // Мате-ріали 
Міжнародної науко-
практичної 
конференції 
«Проблеми і 
перспективи 



підготовки іноземних 
студентів», 12-13 
жовтня 2017 р. – 
Харків, 2017. – С. 94 – 
97.
20. Ланова І.В. 
Системний підхід до 
аналізу структури 
сучасного підручника 
української мо-ви як 
іноземної / І.В. 
Ланова // Матеріали 
міжна-родного 
науково-практичного 
семінару «Іннова-ції 
та традиції у мовній 
підготовці студентів», 
14 грудня 2017 р. – 
Харків, 2017. – С. 147 – 
150.
21. Ланова І.В. 
Значення 
інформаційних техно-
логій при викладанні 
курсу «Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)» / І.В. 
Ланова // Ма-теріали 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Ресурсно-
орієнтоване навчання 
в «3D»: доступ-ність, 
діалог, динаміка», 19-
23 лютого 2018 р. – 
Полтава, 2018. – С. 
227 – 229.
22.  Ланова І.В. 
Основи 
демократизації 
керування освітньою 
діяльністю у вищій 
школі / І.В. Ланова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Підготовка 
конкурентоздатних 
фа-хівців: виклики 
сучасності», 25-26 
квітня 2018 р. – 
Кривий Ріг, 2018. – С. 
258 – 259.
23. Ланова І.В. Процес 
формування навичок 
професійного 
мовлення студентів 
технічних спе-
ціальностей  / І.В. 
Ланова // // 
Матеріали Міжна-
родної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства»,  23-25 
травня 2018 р. – 
Кривий Ріг, 2018. – С. 
190.
24. Лановая И.В. 
Методологические 
основы и принципы 
обучения русскому 
или украинскому 
языку как 
иностранному / И.В. 
Лановая // Мате-
ріали Міжнародного 
наково-методичного 
семі-нару «Ключові 



аспекти формування у 
полікуль-турному 
середовищі іноземної 
комунікативної 
компетенції сучасного 
студентства», 24 
травня 2018 р. – 
Харків, 2018. –  С. 203 
– 208.
25. Ланова І.В. Роль 
гуманітарних 
дисциплін у 
підготовці педагога 
професійного 
навчання в 
технічному закладі 
вищої освіти / І.В. 
Ланова // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Наукова 
діяльність як шлях 
форму-вання 
професійних 
компетентностей 
майбутньо-го 
фахівця», 6-7 грудня 
2018 р. – Суми, 2018. 
– Ч.2. – С. 121 – 122.
26. Ланова І.В. 
Актуальні проблеми 
навчання 
професійного 
мовлення іноземних 
студентів-нефілологів 
/ І.В. Ланова // 
Матеріали міжнарод-
ного науково-
практичного семінару 
«Інновації та традиції 
у мовній підготовці 
студентів», 13 груд-ня 
2018 р. – Харків, 2018. 
– С. 133 – 134.
27.  Ланова І.В. 
Викладання 
української мови (за 
професійним 
спрямуванням) 
студентам за допо-
могою інформаційних 
технологій / І.В. 
Ланова // Матеріали 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Ресурсно-
орієнтоване на-вчання 
в «3D»: доступність, 
діалог, динаміка», 18-
22 лютого 2019 р. – 
Полтава, 2019. – С. 
368 – 371.
28. Ланова І.В. 
Формування 
самоосвітньої у сту-
дентів технічного ЗВО 
/ І.В. Ланова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
конференції студентів 
та викла-дачів ЗВО 
«Актуальні проблеми 
сучасної освіти: реалії 
та перспективи», 17 
травня 2019 р. – Ма-
ріуполь, 2019. – С. 493 
– 494.
29. Ланова І.В. 
Формування 
країнознавчої ком-



петенції та організація 
контролю при 
навчанні іноземних 
студентів українській 
мові як інозем-ній / 
І.В. Ланова // Ключові 
аспекти формування у 
полікультурному 
середовищі іноземної 
кому-нікативної 
компетенції сучасного 
студентства: збірник 
наукових праць за 
матеріалами Міжна-
родного науково-
методичного семінару, 
м. Хар-ків, 21 травня 
2019 р. – Харків: 
ХНАДУ, 2019. – С. 161 
– 162.
30. Ланова І.В. 
Формування 
мовленнєвої профе-
сійної компетентності 
студентів вищого 
техніч-ного закладу 
освіти  – вимога 
державного зна-чення 
/ І.В. Ланова // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток проми-
словості та 
суспільства»,  23 – 25 
травня 2019 р. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
С.161.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
1. З 1987 до 1990 рр. –  
вчитель української 
мови та літератури ( 
СШ № 58 м. Кривого 
Рогу ).
2. З 1990 р. і дотепер – 
викладач української 
мови кафедри 
інженерної педагогіки 
та мовної під-готовки  
Криворізького 
національного 
університету (30 
років).

216170 Єчкало Юлія 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізика 
та основи 

інформатики, 
Диплом 
магістра, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 

16 Фізика 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collec-tion:
1. Tkachuk V. V. 
Augmented reality in 
education of students 
with special educational 
needs [Electronic 
resource] / Viktoriia V. 
Tkachuk, Yuliia V. 
Yechka-lo, Oksana M. 
Markova // Cloud 
Technologies in 



010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Фізика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 010253, 

виданий 
25.01.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

044036, 
виданий 

29.09.2015

Education : Proceedings 
of the 5th Workshop on 
Cloud Technologies in 
Education (CTE 2017). 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
April 28, 2017 / Edited 
by : Serhiy O. 
Semerikov, Mariya P. 
Shyshkina. – P. 66–71. 
– (CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2168). – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2168/paper9.pdf.
2. Hruntova T. V. 
Augmented Reality 
Tools in Phys-ics 
Training at Higher 
Technical Educational 
Institu-tions [Electronic 
resource] / Tetiana V. 
Hruntova, Yuliia V. 
Yechkalo, Andrii M. 
Striuk, Andrey V. 
Pikilnyak // Augmented 
Reality in Education : 
Pro-ceedings of the 1st 
International Workshop 
on Augmented Reality 
in Education (AREdu 
2018). Kryvyi Rih, 
Ukraine, October 2, 
2018 / Edited by : 
Arnold E. Kiv, Vladimir 
N. Soloviev. – Р. 33–
40. – (CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2257). – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2257/paper04.pdf.
3. Semerikov S. O. 
Computer Simulation 
of Neural Networks 
Using Spreadsheets: 
The Dawn of the Age of 
Camelot [Electronic 
resource] / Serhiy O. 
Seme-rikov, Illia O. 
Teplytskyi, Yuliia V. 
Yechkalo, Ar-nold E. 
Kiv // Augmented 
Reality in Education : 
Proceedings of the 1st 
International Workshop 
on Augmented Reality 
in Education (AREdu 
2018). Kryvyi Rih, 
Ukraine, October 2, 
2018 / Edited by : 
Arnold E. Kiv, Vladimir 
N. Soloviev. – Р. 122–
147. – (CEUR 
Workshop Proceedings 
(CEUR-WS.org), Vol. 
2257). – Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2257/paper14.pdf.
4. Syrovatskyi O. V. 
Augmented reality 
software design for 
educational purposes 
[Electronic re-source] /  
Oleksandr V. 
Syrovatskyi, Serhiy O. 
Se-merikov, Yevhenii O. 
Modlo, Yuliia V. 
Yechkalo, Snizhana O. 
Zelinska // Computer 
Science & Soft-ware 



Engineering : 
Proceedings of the 1st 
Student Workshop on 
Computer Science & 
Software Engi-neering 
(CS&SE@SW 2018). 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
November 30, 2018 / 
Edited by : Arnold E. 
Kiv, Serhiy O. 
Semerikov, Vladimir N. 
Soloviev, Andrii M. 
Striuk. – P. 193–225. – 
(CEUR Workshop Pro-
ceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2292). – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2292/paper20.pdf.
5. Kiv A. E. AREdu 2019 
– How augmented 
reality transforms to 
augmented learning 
[Electronic re-source] / 
Arnold E. Kiv, Mariya 
P. Shyshkina, Serhiy O. 
Semerikov, Andrii M. 
Striuk, Yuliia V. 
Yechkalo // Augmented 
Reality in Education : 
Pro-ceedings of the 2nd 
International Workshop 
on Augmented Reality 
in Education (AREdu 
2019). Kryvyi Rih, 
Ukraine, March 22, 
2019 / Edited by : 
Arnold E. Kiv, Mariya 
P. Shyshkina. – P. 1–12. 
– (CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2547). – 
Access mode : 
http://www.ceur-
ws.org/Vol-
2547/paper00.pdf.
6. Semerikov S. O. 
Computer Simulation 
of Neural Networks 
Using Spreadsheets: Dr. 
Anderson, Wel-come 
Back [Electronic 
resource] / Serhiy 
Seme-rikov, Illia 
Teplytskyi, Yuliia 
Yechkalo, Oksana 
Markova, Vladimir 
Soloviev, Arnold Kiv // 
ICT in Education, 
Research and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer : 
Proceedings of the 15th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial Appli-
cations. Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer 
(ICTERI 2019). Volume 
II: Workshops. 
Kherson, Ukraine, June 
12–15, 2019 / Edited by 
: Vadim Ermolayev, 
Frédéric Mallet, Vitaliy 
Ya-kovyna, Vyacheslav 
Kharchenko, Vitaliy 
Kobets, Artur 



Korniłowicz, Hennadiy 
Kravtsov, Mykola 
Nikitchenko, Serhiy 
Semerikov, Aleksander 
Spiva-kovsky. – Р. 833–
848. – Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2393/paper_348.pdf.
7. Yechkalo Yu. V. 
Augmented Reality in 
Training Engineering 
Students: Teaching 
Techniques [Elec-tronic 
resource] / Yuliia 
Yechkalo, Viktoriia 
Tkachuk, Tetiana 
Hruntova, Dmytro 
Brovko, Vitaliy Tron // 
ICT in Education, 
Research and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer : 
Proceedings of the 15th 
Inter-national 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmoniza-tion and 
Knowledge Transfer 
(ICTERI 2019). Vol-
ume II: Workshops. 
Kherson, Ukraine, June 
12–15, 2019 / Edited by 
: Vadim Ermolayev, 
Frédéric Mal-let, Vitaliy 
Yakovyna, Vyacheslav 
Kharchenko, Vitaliy 
Kobets, Artur 
Korniłowicz, Hennadiy 
Krav-tsov, Mykola 
Nikitchenko, Serhiy 
Semerikov, Ale-ksander 
Spivakovsky. – Р. 952–
959. – Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2393/paper_337.pdf.
8. Volikova M. M. 
Practical use of cloud 
services for 
organization of future 
specialists professional 
training [Electronic 
resource] / Maryna M. 
Volikova, Tetiana S. 
Armash, Yuliia V. 
Yechkalo, Vladimir I. 
Zaselskiy // Cloud 
Technologies in 
Education : Pro-
ceedings of the 6th 
Workshop on Cloud 
Technolo-gies in 
Education (CTE 2018). 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
December 21, 2018 / 
Edited by : Arnold E. 
Kiv, Vladimir N. 
Soloviev. – CEUR 
Workshop Proceed-
ings. – 2019. – Vol. 
2433. – P. 486–498. – 
Access mode : http:// 
http://ceur-ws.org/Vol-
2433/paper33.pdf.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 



виданнях, включених 
до переліку нау-кових 
фахових видань 
України:
1. Єчкало Ю. В. 
Методи навчання 
комп’ютерного 
моделювання 
фізичних процесів і 
явищ у вищій школі / 
Єчкало Ю. В. // 
Вісник Черкаського 
уні-верситету. Серія : 
Педагогічні науки : 
наук. журн. / Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького. – 
Черкаси: Вид-во 
Черкас. нац. ун-т, 
2016. – № 7. – С. 127–
134.
2. Бузько В. Л. 
Можливості 
використання QR-
кодів у навчанні 
фізики / В. Л. Бузько, 
Ю. В. Єч-кало // 
Наукові записки. – 
Випуск 10. – Серія : 
Проблеми методики 
фізико-математичної і 
тех-нологічної освіти. 
Частина 1. – 
Кропивницький : РВВ 
КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2016. – 
С. 112–118.
3. Модло Є. О. 
Використання 
технології допов-неної 
реальності у мобільно 
орієнтованому сере-
довищі навчання ВНЗ 
/ Є. О. Модло, Ю. В. 
Єчка-ло, С. О. 
Семеріков, В. В. 
Ткачук // Наукові 
запи-ски. – Випуск 11. 
– Серія : Проблеми 
методики фізико-
математичної і 
технологічної освіти. 
Час-тина 1. – 
Кропивницький : РВВ 
КДПУ ім. В. Вин-
ниченка, 2017. – С. 
93–100.
4. Ткачук В. В. 
Доповнена реальність 
як засіб реалізації 
дистанційного 
навчання в умовах ка-
рантину / В. В. Ткачук, 
Ю. В. Єчкало, А. С. 
Тара-дуда, І. П. 
Стеблівець // Освітній 
дискурс : збір-ник 
наукових праць. – 
Київ : ТОВ «Науково-
інформаційне 
агентство «Наука-
технології-
інформація», 2020. – 
Випуск 22 (4). – С. 43–
53. – DOI :  
10.33930/ed.2019.5007.
22(4)-4.
5. Ткачук В. В. Засоби 
розробки доповненої 
реа-льності для Web: 
порівняльний аналіз / 



В. В. Тка-чук, С. О. 
Семерiков, Ю. В. 
Єчкало, О. М. Мар-
кова, М. М. Мінтій // 
Фізико-математична 
освіта : науковий 
журнал. – Вип. 2 (24) 
/ Сумський дер-
жавний педагогічний 
університет імені А. С. 
Ма-каренка, Фізико-
математичний 
факультет ред-кол.: О. 
В. Семеніхіна 
(гол.ред.) [та ін.]. – 
Суми : [СумДПУ ім. А. 
С. Макаренка], 2020. 
– C. 159–167. – DOI :  
10.31110/2413-1571-
2020-024-2-021.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (прое-кту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до перелі-
ку наукових фахових 
видань України, або 
інозем-ного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Керівник науково-
дослідної роботи 
«Розвиток 
інтелектуальних 
здібностей студентів у 
процесі навчання 
фізики засобами 
комп’ютерного моде-
лювання» (РК № 
0116U001848).
2. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
«Розрахунок розміру 
призми можливого 
зсуву для відкосів 
кар’єру №4 ПРАТ 
«ЦГЗК» висотою 
понад 30 метрів» 
(договір № 8-60-19).
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закла-ду 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової устано-
ви)/навчально-
методичного 
управління (відді-
лу)/лабораторії/іншог
о навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 



інсти-
туту)/відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Виконання 
обов’язків заступника 
декана елек-
тротехнічного 
факультету.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консу-льтаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публі-
кацій з наукової або 
професійної тематики 
за-гальною кількістю 
не менше п’яти 
публікацій:
1. Савкіна Т. С. 
Принципи підготовки 
до участі в олімпіадах 
з фізики / Тетяна 
Савкіна, Юлія Єчка-ло 
// Наукова діяльність 
як шлях формування 
професійних 
компетентностей 
майбутнього фа-хівця 
(НПК-2018) : 
матеріали 
Міжнародної нау-
ково-практичної 
конференції, 6–7 
грудня 2018 р., м. 
Суми; у 2-х частинах. 
– Суми : ФОП Цьома 
С. П., 2018. – Ч. 2. – С. 
58–59.
2. Савкіна Т. С. 
Технологія 
модульного навчання 
фізики як засіб 
реалізації 
дослідницького 
підходу / Тетяна 
Савкіна, Юлія Єчкало 
// Актуальні аспе-кти 
розвитку STEM-освіти 
у навчанні природни-
чо-наукових 
дисциплін : збірник 
матеріалів ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Кропивницький, 15–
16 травня 2019 р. / за 
заг. ред. О. С. 
Кузьменко, В. В. 
Фоменка. – Кропив-
ницький : Льотна 
академія НАУ, 2019. – 
С. 78–80.
3. Єчкало Ю. В. 
Доповнена реальність 
в інструк-ціях до 
лабораторних робіт з 
фізики / Ю. В. Єч-
кало, В. В. Ткачук // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
(22–24 травня 2019 р., 
м. Кривий Ріг) / М-во 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 



«Криворізький нац. 
ун-т». – Кривий Ріг, 
2019. – С. 168.
4. Савкіна Т. С. 
Підготовка до 
олімпіад з фізики у 
рамках STEM-освіти / 
Т. С. Савкіна, Ю. В. 
Єчка-ло // XV 
Міжнародна 
конференція 
«Стратегія якості в 
промисловості і 
освіті», 3–6 червня 
2019 р., Варна, 
Болгарія = XV 
International 
conference «Strategy of 
Quality in Industry and 
Education», June 3–6 
2019, Varna, Bulgaria : 
матеріали / [ук-
ладачі: Т. С. Хохлова, 
Ю. О. Ступак] ; Нац. 
аге-нтство з 
акредитації України 
[та ін.]. – Дніпро; 
Варна, 2019. – С. 325–
326.
5. Савкіна Т. С. Кейс-
метод у навчанні 
фізики та 
інформатики / Тетяна 
Савкіна, Юлія Єчкало 
// Наукова діяльність 
як шлях формування 
профе-сійних 
компетентностей 
майбутнього фахівця 
(НПК-2019) : 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 5–6 
грудня 2019 р., м. 
Суми; у 2-х частинах. 
– Суми : ФОП Цьома 
С.П., 2019. – Ч. 2. – С. 
84–86.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за спеціа-
льністю:
1. Науковий 
співробітник спільної 
науково-дослідної 
лабораторії з питань 
використання 
хмарних технологій в 
освіті Криворізького 
наці-онального 
університету та 
Інституту інформа-
ційних технологій і 
засобів навчання 
НАПН Ук-раїни.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 17 
років.

213653 Стеценко 
Вячеслав 
Валерійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 

21 Гідрогеологія 
та інженерна 
геологія

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
геологічних наук.
1) наявність за останні 



рік закінчення: 
1996, 

спеціальність: 
7.070701 

Геологічна 
зйомка, 

пошуки та 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 012511, 
виданий 

11.11.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013386, 
виданий 

19.10.2006

п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Стеценко В.В. 
Дослідження 
особливостей 
складчастої структури 
північно-західної 
частини 
Скелюватського 
родовища 
(Криворізький 
залізорудний басейн) 
/ Стеценко В.В., 
Завгородня В.Ю // 
Вісник Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Геологія. – 2017. – №2 
(77). – С. 89-92.
2)наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, фахових 
включених до 
переліку наукових 
видань України, 
та/або авторських 
свідоцтв, та/або 
патентів загаль-ною 
кількістю п’ять 
досягнень:
1. Стеценко В.В. 
Геометризація 
масивів залізистих 
кварцитів за 
результатами геолого-
структурного 
картування та 
вдосконалення ГПМ 
родовища (на 
прикладі 
Скелюватського 
родовища) / Стеценко 
В.В., Завгородня В.Ю 
// Вісник 
Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна Серія 
«Геологія. Географія. 
Екологія».– 2018.– 
випуск 48. – С. – 104-
112.
2. Стеценко В.В. 
Дослідження 
особливостей 
складчастої структури 
північно-західної 
частини 
Скелюватського 
родовища 
(Криворізький 
залізорудний басейн) 
/ Стеценко В.В., 
Завгородня В.Ю // 
Вісник Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Геологія. – 2017. – №2 
(77). – С. 89-92.
3. Стеценко В.В. 
Дослідження 



мінералогічної 
варіативності 
залізистих кварцитів 
продуктивної товщі 
Петрівського 
родовища (з 
використанням 
діаграми Мм-Мо) / 
Стеценко В.В., 
Зайченко В.В. // 
Вісник Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна Серія 
«Геологія. Географія. 
Екологія».– 2018.– 
випуск 49. – С. – 98-
103.
4. Стеценко В.В. 
Літологія та напрямки 
використання 
континентальних і 
морських відкладів 
борисфенської і 
понтської трансгресії в 
східній частині 
Криворізької 
структури. / Стеценко 
А. І., Іванченко В. В., 
Стеценко В. В. // 
Геологія і корисні 
копалини світового 
океану. – 2018. – №1 
(51). – С.46-58.
5. Стеценко В.В. 
Особливості 
мінерального та 
хімічного складу 
травертинів 
природно-
техногенного 
походження у м. 
Кривий ріг. / 
Стеценко А.І., 
Іванченко В. В., 
Стеценко В. В. // 
Мінералогічний 
збірник ЛНУ ім. Івана 
Франка. – 2018. - 
№1(68). – С.172-181.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Участь у колективній 
монографій: 
Геологічна будова та 
сучасні геолого-
економічні й 
екологічні умови 
видобутку і переробки 
залізних руд 
Криворізько-
Кременчуцької зони / 
С.О Довгий, М.М. 
Коржнев (ред.), О.М. 
Трофимчук та ін. ; 
НАН України, Ін-т 
телекомунікацій і 
глобал. ін-форм. 
простору. - Київ : 
Ніка-Центр, 2017. - 
208 с. ISBN  978-966-
7067-28-1.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 



редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Відповідальний 
виконавець НДР 
««Вишукування 
методів щодо 
можливості 
комплексного 
промислового 
перероб-лення, 
повторного 
використання та 
утилізації промисло-
вих відходів», шифр 
НР/П-18-20-18. 

 
  
 
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

ПР08 
Обгрунтовувати 
вибір та 
використовувати 
польові та 
лабораторні 
геологічні методи 
для аналізу 
природних, 
антропогенних 
систем і об’єктів.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Загальна геологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.

Кристалооптика 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на практи-чних 

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.



заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'я-зків, 
порівняння, узагальнення.

Мінералогія і 
кристалографія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Динамічна геологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини 
(КР)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, про-блемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

Практика комплексна 
навчальна з 
геологічної зйомки

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
6. Консультування в рамках 
керівництва практикою.
Проведення навчальних 
маршрутів, інформа-ційно-
комунікативні технології, 
метод діалого-вого 
спілкування, метод аналізу 
конкретної ситуації, метод 
фасилітування роботи у 
малих групах, метод 
мозкового штурму.

Перевірка та прийняття 
звіту з навчальної практики.
Підсумковий контроль - 
залік.

Практика навчальна 
геологічна

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
6. Консультування в рамках 
керівництва практикою.

Перевірка та прийняття 
звіту з навчальної практики.
Підсумковий контроль - 
залік.



Проведення навчальних 
маршрутів, інформа-ційно-
комунікативні технології, 
метод діалого-вого 
спілкування, метод аналізу 
конкретної ситуації, метод 
фасилітування роботи у 
малих групах, метод 
мозкового штурму.

Петрографія і 
літологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Практика виробнича 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
6. Консультування в рамках 
керівництва практикою.
Метод аналізу конкретних 
ситуацій, діалогового 
спілкування, емпіричний 
метод.

Усні опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
виробничої практики.
Підсумковий контроль - 
залік.

ПР15 Уміти 
обирати 
оптимальні 
методи та 
інструментальні 
засоби для 
проведення 
досліджень, збору 
та обробки даних. 

Пошуки та розвідка 
корисних копалин 
(КП)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, проблемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Перевірка курсового 
проекту на плагіат, захист 
проекту.

Пошуки та розвідка 
корисних копалин

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.



виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Палеонтологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Статистична обробка 
геологічної інформації

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабораторних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини 
(КР)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, проблемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

ПР14 Брати 
участь у розробці 
проектів і 
практичних 
рекомендацій у 
галузі геології. 

Геологія родовищ 
корисних копалин

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабораторних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Основи геохімії 1. Словесні методи. Усне опитування, 



2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабораторних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Пошуки та розвідка 
корисних копалин 
(КП)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, проблемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Перевірка курсового 
проекту на плагіат, захист 
проекту.

ПР13 Уміти 
доносити 
результати 
діяльності до 
професійної 
аудиторії та 
широкого загалу, 
робити 
презентації та 
повідомлення.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Комунікативний, 
моделювання реальних 
життєвих ситуацій, 
діяльнісно-орієнтовний, 
аналогії, виділення 
основного в навчальному 
матеріалі, виявлення 
причинно-наслідкових 
зв'язків, порівняння, 
узагальнення, 
конкретизації.

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.

Філософія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Державний екзамен 
на отримання ступеня 
вищої освіти

Консультування в рамках 
підготовки до складання 
державного екзамену.

Перевірка відповідей на 
екзаменаційні питання.

ПР12 Знати і 
застосовувати 
теорії, парадигми, 
концепції та 
принципи 
геологічних наук.

Філософія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання прак-
тичних робіт, модульні 
контрольні роботи, пе-
ревірка самостійної роботи, 
екзамен.



Загальна геологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.

Динамічна геологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Мінералогія і 
кристалографія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Геологія родовищ 
корисних копалин

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Геотектоніка та 
регіональна геологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Гідрогеологія та 
інженерна геологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 



4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Пошуки та розвідка 
корисних копалин

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Пошуки та розвідка 
корисних копалин 
(КП)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, проблемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Перевірка курсового 
проекту на плагіат, захист 
проекту.

Державний екзамен 
на отримання ступеня 
вищої освіти

Консультування в рамках 
підготовки до складання 
державного екзамену.

Перевірка відповідей на 
екзаменаційні питання.

ПР11 
Впорядковувати 
та узагальнювати 
геологічні 
матеріали 
польових і 
лабораторних 
досліджень

Геологія України 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Палеонтологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Основи геохімії 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 



4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Структурна геологія та 
геокартування

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Практика навчальна 
геологічна

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
6. Консультування в рамках 
керівництва практикою.
Проведення навчальних 
маршрутів, інформа-ційно-
комунікативні технології, 
метод діалого-вого 
спілкування, метод аналізу 
конкретної ситуації, метод 
фасилітування роботи у 
малих групах, метод 
мозкового штурму.

Перевірка та прийняття 
звіту з навчальної практики.
Підсумковий контроль - 
залік.

Мінералогія і 
кристалографія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Структурна геологія та 
геокартування (КР)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, про-блемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення.

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 



інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини 
(КР)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, про-блемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

ПР10 Аналізувати 
геологічні процеси, 
склад і будову 
природних і 
штучних 
геологічних 
об’єктів на різних 
просторово-
часових 
масштабах.

Геологія родовищ 
корисних копалин

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Загальна геологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.

Геотектоніка та 
регіональна геологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Петрографія і 
літологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.



групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Практика комплексна 
навчальна з 
геологічної зйомки

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
6. Консультування в рамках 
керівництва практикою.
Проведення навчальних 
маршрутів, інформа-ційно-
комунікативні технології, 
метод діалого-вого 
спілкування, метод аналізу 
конкретної ситуації, метод 
фасилітування роботи у 
малих групах, метод 
мозкового штурму.

Перевірка та прийняття 
звіту з навчальної практики.
Підсумковий контроль - 
залік.

Історична геологія та 
стратиграфія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'я-зків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Структурна геологія та 
геокартування (КР)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, про-блемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення.

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

Структурна геологія та 
геокартування

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Кристалооптика 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на практи-чних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.



дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Геологія України 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Динамічна геологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

ПР09 Вміти 
виконувати 
дослідження 
геологічних 
процесів у 
геосферах за 
допомогою 
кількісних методів 
аналізу.

Практика навчальна 
геологічна

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Вища математика 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення, 
конкретизації.

Усне опитування, 
контрольні питання прак-
тичних робіт, модульні 
контрольні роботи, пе-
ревірка самостійної роботи, 
екзамен.

Статистична обробка 
геологічної інформації

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.



Кристалооптика 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на практи-чних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.

Історична геологія та 
стратиграфія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Основи геохімії 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Петрографія і 
літологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.



порівняння, узагальнення.
Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини 
(КР)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, про-блемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

ПР05 Вміти 
проводити польові 
та лабораторні 
геологічні 
дослідження

Структурна геологія та 
геокартування

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'я-зків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Палеонтологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'я-зків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Кристалооптика 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на практи-чних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'я-зків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.

Практика виробнича 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
6. Консультування в рамках 
керівництва практикою.
Метод аналізу конкретних 
ситуацій, діалогового 
спілкування, емпіричний 
метод.

Усні опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
виробничої практики.
Підсумковий контроль - 
залік.

Фізвиховання Метод діалогового 
спілкування, командні ігри, 
метод інтерактивного 
навчання, метод 
демонстрації, ігровий метод.

Контрольні нормативи, 
залік.

Практика комплексна 1. Словесні методи. Перевірка та прийняття 



навчальна з 
геологічної зйомки

2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
6. Консультування в рамках 
керівництва практикою.
Проведення навчальних 
маршрутів, інформа-ційно-
комунікативні технології, 
метод діалого-вого 
спілкування, метод аналізу 
конкретної ситуації, метод 
фасилітування роботи у 
малих групах, метод 
мозкового штурму.

звіту з навчальної практики.
Підсумковий контроль - 
залік.

Практика навчальна 
геологічна

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
6. Консультування в рамках 
керівництва практикою.
Проведення навчальних 
маршрутів, інформа-ційно-
комунікативні технології, 
метод діалого-вого 
спілкування, метод аналізу 
конкретної ситуації, метод 
фасилітування роботи у 
малих групах, метод 
мозкового штурму.

Перевірка та прийняття 
звіту з навчальної практики.
Підсумковий контроль - 
залік.

Мінералогія і 
кристалографія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'я-зків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Структурна геологія та 
геокартування (КР)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, про-блемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення.

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

Петрографія і 
літологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'я-зків, 

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.



порівняння, узагальнення.
ПР03 Спілкуватися 
іноземною мовою за 
фахом.

Іноземна мова 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення, 
конкретизації.

Усне опитування, 
контрольні питання прак-
тичних робіт, модульні 
контрольні роботи, пе-
ревірка самостійної роботи, 
залік, екзамен.

ПР02 
Використовувати 
усно і письмово 
професійну 
українську мову.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Комунікативний, 
моделювання реальних жит-
тєвих ситуацій, діяльнісно-
орієнтовний, анало-гії, 
виділення основного в 
навчальному матері-алі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення, 
конкретизації.

Усне опитування, 
контрольні питання прак-
тичних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.

Філософія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Державний екзамен 
на отримання ступеня 
вищої освіти

Консультування в рамках 
підготовки до складання 
державного екзамену.

Перевірка відповідей на 
екзаменаційні питання

ПР01 Збирати, 
обробляти та 
аналізувати 
геологічні дані та 
розуміти 
предметну 
область і напрямки 
діяльності геолога.

Практика навчальна 
геологічна

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
6. Консультування в рамках 
керівництва практикою.
Проведення навчальних 
маршрутів, інформа-ційно-
комунікативні технології, 
метод діалого-вого 
спілкування, метод аналізу 
конкретної ситуації, метод 
фасилітування роботи у 
малих групах, метод 
мозкового штурму.

Перевірка та прийняття 
звіту з навчальної практики.
Підсумковий контроль - 
залік.

Загальна геологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.



наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Динамічна геологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Фізика Землі та 
прикладна геофі-зика

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Структурна геологія та 
геокартування

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Структурна геологія та 
геокартування (КР)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, про-блемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення.

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

Історична геологія та 
стратиграфія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Мінералогія і 
кристалографія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.



6. Самостійна робота.

Основи геохімії 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Пошуки та розвідка 
корисних копалин

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Пошуки та розвідка 
корисних копалин 
(КП)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, про-блемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Перевірка курсового 
проекту на плагіат, захист 
проекту.

Державний екзамен 
на отримання ступеня 
вищої освіти

Консультування в рамках 
підготовки до складання 
державного екзамену.

Перевірка відповідей на 
екзаменаційні питання.

ПР06 Визначати 
основні 
характеристики, 
процеси, історію 
та склад Землі як 
складової 
планетарної 
системи та її 
геосфер.

Петрографія і 
літологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Історична геологія та 
стратиграфія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.



навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Фізика Землі та 
прикладна геофі-зика

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Динамічна геологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Загальна геологія 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.

Геотектоніка та 
регіональна геологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Гідрогеологія та 
інженерна геологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.



ПР07 
Застосовувати 
моделі, методи та 
дані фізики, хімії, 
біології, екології, 
математики, 
інформаційних 
технологій тощо 
при вивченні 
природних 
геологічних 
процесів 
формування і 
розвитку геосфер.

Фізика Землі та 
прикладна геофі-зика

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Вища математика 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення, 
конкретизації.

Усне опитування, 
контрольні питання прак-
тичних робіт, модульні 
контрольні роботи, пе-
ревірка самостійної роботи, 
екзамен.

Історія України  та 
української культури

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання прак-
тичних робіт, модульні 
контрольні роботи, пе-
ревірка самостійної роботи, 
екзамен.

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, аналогії, 
виділення основного в 
навчальному матеріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт, модульні 
контрольні робо-ти, 
перевірка самостійної 
роботи, залік.

Статистична обробка 
геологічної інформації

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'я-зків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.



дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Мінераграфія і 
спеціальні методи 
досліджень 
мінеральної сировини 
(КР)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, про-блемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

Основи геохімії 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Фізика 1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення, 
конкретизації.

Усне опитування, 
контрольні питання лабора-
торних робіт, модульні 
контрольні роботи, пе-
ревірка самостійної роботи, 
екзамен.

ПР04 
Використовувати 
інформаційні 
технології, 
картографічні та 
геоінформаційні 
моделі в геології

Практика навчальна 
геологічна

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
6. Консультування в рамках 
керівництва практикою.
Проведення навчальних 
маршрутів, інформа-ційно-
комунікативні технології, 
метод діалого-вого 
спілкування, метод аналізу 
конкретної ситуації, метод 
фасилітування роботи у 
малих групах, метод 
мозкового штурму.

Перевірка та прийняття 
звіту з навчальної практики.
Підсумковий контроль - 
залік.

Статистична обробка 
геологічної інформації

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.



виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Історична геологія та 
стратиграфія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Геологія родовищ 
корисних копалин

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах на лабора-торних 
заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Геотектоніка та 
регіональна геологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.

Гідрогеологія та 
інженерна геологія

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 
навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, 
порівняння, узагальнення.

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, екзамен.

Пошуки та розвідка 
корисних копалин

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Робота в парах або малих 
групах
 на лабораторних заняттях.
6. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, ана-логії, 
виділення основного в 

Усне опитування, 
контрольні питання лабо-
раторних робіт, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка самостійної 
роботи, залік, екзамен.



навчальному ма-теріалі, 
виявлення причинно-
наслідкових зв'я-зків, 
порівняння, узагальнення.

Пошуки та розвідка 
корисних копалин 
(КП)

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.
Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, про-блемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Перевірка курсового 
проекту на плагіат, захист 
проекту.

 


