
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29180 Комп’ютерна інженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 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 29180

Назва ОП Комп’ютерна інженерія

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

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 комп’ютерних систем та мереж

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

Кафедра професійної та соціально-гуманітарної освіти; кафедра 
іноземних мов;  кафедра фізики;  кафедра вищої математики; кафедра 
автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та 
транспорті;  кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій; 
кафедра фізичного виховання; кафедра менеджменту і адміністрування; 
кафедра екології; кафедра охорони праці та цивільної безпеки; кафедра 
електромеханіки; кафедра права

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

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 131608

ПІБ гаранта ОП Кузнєцов Денис Іванович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

kuznetsov.dennis.1706@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +06(068)-854-70-98

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
На сьогоднішній день відбувається справжній бум у сфері ІТ технологій, практично всі виробничі сфери у всіх 
регіонах нашої країни відчувають нехватку ІТ спеціалістів. Не є виключенням і Криворізький регіон. Існування в 
регіоні великої кількості високотехнологічних виробництв, зростання масштабів та складності робіт гірничо-
металургійного виробництва, збільшення кількості ІТ підприємств, тенденція діджиталізації звичних бізнес-
процесів, зумовлюють високий попит на висококваліфікованих спеціалістів з комп'ютерної інженерії і необхідність 
підготовки у Криворізькому національному університеті першого (бакалаврського) рівня вищої освіти фахівців за 
спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.
Пропонована освітньо-професійна програма (ОПП) забезпечує підготовку фахівців вищої кваліфікації, що 
покликані реалізовувати всі етапи розробки і супроводу спеціалізованих комп’ютерних систем, мереж та їх 
програмного забезпечення: визначення та аналіз вимог замовника, розроблення проєкту та загальної архітектури 
системи відповідно до стандартів комп’ютерної інженерії, розробка компонент комп’ютерних систем та мереж: 
програмного та апаратного забезпечення, впровадження і супроводу. Випускники за даною ОП мають перспективи 
працевлаштування, оскільки університет функціонує в найпотужнішому промисловому регіоні України, до якого 
входять один з найбільших у світі металургійних комбінатів – «АрселорМіттал Кривий Ріг», чотири гірничо-
збагачувальні комбінати (Північний, Центральний, Південний, Інгулецький), шахти, машинобудівні та інші 
підприємства. 
Підготовка за ОП «Комп’ютерна інженерія» базується на матеріальній і кадровій базі Криворізького національного 
університету і кафедри комп’ютерних систем та мереж (КСМ). Освітньо-професійну програму для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія  було розроблено
2016 року (протокол вченої ради університету №8 від 26.04.2016 р.) і введено в дію наказом ректора №204 від 
10.05.2016.   ОП «Комп’ютерна інженерія» було оновлено й затверджено згідно з рішенням вченою ради 
університету від 26.02.2019 р. (протокол №7), введено в дію наказом ректора від 04.03.2019 р. № 91. Також на основі 
побажань та пропозицій стейкхолдерів та студентів ОП «Комп’ютерна інженерія» було оновлено й затверджено 
вченою радою університету у 2021 році (протокол №7 від 23.02.2021р. та введено в дію наказом ректора від 
24.02.2021 р. № 55.). Гарант освітньої програми – Кузнєцов Денис Іванович, доцент кафедри комп’ютерних систем 
та мереж, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології.
 
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 2021 - 2022 19 15 4 3 0

2 курс 2020 - 2021 19 16 2 1 0

3 курс 2019 - 2020 16 14 1 0 0

4 курс 2018 - 2019 17 14 0 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 29180 Комп’ютерна інженерія

другий (магістерський) рівень 27281 Комп’ютерна інженерія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
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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_123.pdf J822mWNiMpSB67t6ICedgf0PSuZ5F6hhEpDcrDfF6EU
=

Навчальний план за ОП денна.pdf FO8ehooZBGj8uodCZ6orO/X57Bh32enIS+emubLuJ/g=

Навчальний план за ОП заочна.pdf pPYyJQ11qZLHVDHq5u++mHwZU4iMpjnC5VrRMg3SI
Hs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук професор Е.В. 
Жаріков(НТУУ КПІ).pdf

wkRb0+vasFAf+JbxCyTzQPPB872ANrjUrEqP5isq3lI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук (Прогресор).pdf s20z7HNxUriEObuZdMec0t8guII5mRYE/n/0gKIwsuQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОПП бакалавр (Костенко, 
ІСП Претчер).pdf

v17tZom3blLPvMYCzZoli2I4COf6rAd/kQrS2rJZLZ0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук (КІК).pdf su6k7IlMqRBLsadaOu61RBgo9TV/uolQydNBt1jPGp4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ХНУРЕ_Коваленко(бак).pdf fYsN+QhOAbvC2vkYLg8jeUdkoJRY/Sy3dRKkhTHtkVI=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Мета ОПП полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців для ІТ-індустрії, що базується на застосуванні 
методів та засобів комп’ютерної інженерії, розробці програмного забезпечення, адмініструванні комп’ютерних 
систем та мереж для впровадження інноваційних рішень у гірничо-металургійної промисловості та інших галузях 
економіки регіону та України.
Основними цілями ОПП є:
- підготовка професіоналів, які володіють фундаментальними знаннями з функціонування комп’ютерних систем та 
мереж різного призначення та рівня складності, реалізації технологій інтегрованих систем зберігання та обробки 
великих масивів даних із використанням підходів Industry 4.0, кросплатформних сервісів та хмарних технологій;
- забезпечення можливостей до подальшої професійної діяльності здобувачів при вирішенні задач практичної 
спрямованості, пошуком інноваційного використання ІТ та формуванні у здобувача здатності до подальшого 
самостійного навчання за фахом.
Унікальність ОПП полягає у синергетичній співпраці з провідними підприємствами Криворізького залізорудного 
басейну – головного гірничодобувного центру країни, їх участю в освітньому процесі, при розробленні ОПП, 
широкою базою проходження практики і виконанням спільних проектів науково-дослідницького й інноваційного 
характеру (в т.ч. міжнародних) у галузі комп'ютерної інженерії та ІТ. Зазначене підтверджено чисельними 
науковими працями НПП, що викладають на ОП, географією працевлаштування випускників, відгуками та 
сертифікатами стейкхолдерів.

 

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

Керуючись місією і стратегією розвитку Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), колектив 
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кафедри комп’ютерних систем та мереж, із урахуванням результатів опитування стейкхолдерів, визначив свої 
стратегічні цілі:
- спрямованість освітнього процесу на задоволення і виправдання очікувань здобувачів в активному діалозі з 
зацікавленими сторонами;
- надання якісних послуг та постійне удосконалення у всіх сферах діяльності;
- розробка та модернізація освітніх компонентів на основі досліджень, новітніх наукових знань і методик;
- підтримка особистісно-орієнтованого підходу до навчання шляхом використання інноваційних методів навчання 
та визнання результатів неформальної освіти;
- розвиток академічного і дослідницького співробітництва з підприємствами і суспільством, яке сприяє сталому 
розвитку регіону та підвищенню позицій університету в країні та за кордоном;
- забезпечення можливості додаткової міжнародної сертифікації від провідних світових ІТ-компаній.
Місія освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» полягає в сприянні сталому і соціально 
відповідального розвитку Кривого Рогу та регіону шляхом забезпечення конкурентоспроможності випускників на 
ринку робочої сили, їх швидкого працевлаштування за фахом на основі спільного партнерства зі стейкхолдерами.
Отже, місія ОПП відповідає стратегічним напрямам діяльності університету та чинній системі керування.

 

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

ОПП оновлено 2021 року із урахуванням результатів анкетування та інтерв’ю
https://drive.google.com/drive/folders/1NulouQ4AzB5O2-bIBa1SMxNPhN723I0e
здобувачів 2-4 курсу бакалаврату спеціальності 123 стосовно цілей при вступі на ОП (очікувань) та отриманих 
результатів, а також побажань щодо майбутніх результатів навчання. У результаті опитування здобувачів, було 
визначено, що основними цілями вступу на ОП «Комп’ютерна інженерія» є бажання отримати ґрунтовні знання та 
вміння в галузі сучасних комп’ютерних систем та мереж, отримати вищу освіту, а також розуміння того, що 
випускники саме цієї є більш конкурентоспроможними та затребуваними на ринку праці України та світу.
Зазначене було враховано при оновлені навчального плану шляхом додавання нових сучасних ОК, уточненні 
компетентностей та програмних результатів навчання здобувачів. Відповідно до результатів анкетування, 
скореговано компетентності та програмні результати за новими ОК: ВБ4.1-ВБ4.6, ВБ6.3, ВБ11.3, ВБ12.3.
Здобувачами була сформульована пропозиція щодо подальшої активізації залучення ІТ-фахівців до навчального 
процесу. Сучасною практикою навчання здобувачів за даною ОПП є залучення провідних фахівців ІТ-відділів 
промислових підприємств, науково-дослідних інститутів, ІТ-компаній до проведення тематичних лекцій, семінарів, 
воркшопів, організації виконання курсових проектів.
На сайті кафедри КСМ розміщено анкети
(http://ksm.knu.edu.ua/кафедра/опитування/), які всі охочі можуть заповнити та надіслати на електронну адресу 
кафедри.

- роботодавці

У процесі погодження освітньо-професійної програми з основними роботодавцями регіону та потенційними 
користувачами результатів навчання спеціальності 123 «Комп’ютерні інженерія», (ПрАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», ПрАТ «Південний ГЗК»; ТОВ «Метінвест»; ПП «КривбасАкадемІнвест»; ТОВ «ISP Pretcher», ТОВ «Криворізька 
інвестиційна компанія», ТОВ «ПРОГРЕССОР», ТОВ «Любімоє», IDAP GROUP та ін.), провідним фахівцям 
пропонувалося заповнити табличну форму оцінювання актуальності та затребуваності результатів навчання та 
подати свої пропозиції щодо їх покращення. Основними були такі побажання:
- додати компетентності, пов’язані із здатністю розробляти та використовувати технології DevOps, що є сучасним 
трендом та відповідає запитам ІТ-галузі;
- розширити перелік програмних результатів, пов’язаних із розробкою та застосуванням технологій стеку Industry 
4.0;
- оптимізувати блоки вибіркових навчальних дисциплін таким чином, щоб забезпечити набуття та підсилення 
здобувачами визначених ОПП (Java, C#).
Щороку відбуваються конференції «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» 
(https://sites.google.com/view/kicm/) та Stud Idea Hub (http://www.knu.edu.ua/novini/stud-idea-hub-2021), у межах 
яких традиційно відбувається круглий стіл з представниками підприємств галузі, на якому обговорюються 
проблеми підготовки фахівців та вимоги роботодавців. Отримана інформація також використовується для 
підвищення якості ОПП.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховано у контексті європейської інтеграції, поєднанні освітньої та наукової 
діяльності, створенні умов для співпраці з представниками інших закладів вищої освіти, наукових установ.
За звітний термін викладачі кафедри активно брали участь у підготовці аплікаційних форм для Європейських 
грантових проектів Erasmus+ (доц. Кузнєцов Д.І.), Horizon 2020 (проф. Купін А.І., доц. Музика І.О.), TEMPUS (доц. 
Чубаров В.А., доц. Музика І.О.). Досвід та результати цієї діяльності використовувались під час перегляду структури 
та змісту ОПП:
- додано нові дисципліни вибіркового блоку «Основи Технології DevOps», «Програмування мобільних пристроїв», 
які дозволять посилити формування ФК1, ФК11 та ФК12;
- внесено дисципліни вибіркового блоку «Кібербезпека» та «Основи Industry 4.0» з метою закріплення формування 
ФК7.
Результати наукових досліджень викладачів кафедри комп’ютерних систем та мереж, що присвячені розв’язанню 
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актуальних наукових та практичних завдань у галузі інформаційних технологій, активно застосовуються у 
навчальному процесі.
Кафедра має наукові зв’язки з НАН України, НТУ «Дніпровська політехніка», НТУ «КПІ ім. І.Сікорського», 
Харківським національним університетом радіоелектроніки, НУ «Львівська політехніка» та іншими ЗВО та 
організаціями України. У межах міжнародних консорціумів співпраця з: Королівським технологічним інститутом 
(Швеція), Католицьким університетом Льовена (Бельгія), університетами з Гранади (Іспанія) та Бакінгемширу 
(Великобританія).

- інші стейкхолдери

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі Українського науково-освітнього IT товариства (проф. Купін А.І., 
доц.. Чубаров В.А., доц.. Вдовиченко І.Н.), Cisco Network Academy (доц. Чубаров В.А., ст.викл. Сенько А.О.), Асоціації 
промислових підприємств автоматизації України АППАУ (доц. Іщенко М.О., доц. Савицький О.І.), Phoenix Contact 
EduNet (доц. Іщенко М.О.), Wonderware Ukraine (доц. Сьомочкина С.В.). В основі співробітництва лежать принципи 
спільного розв’язання проблем та налагодження сталого і динамічного діалогу між різними групами зацікавлених 
сторін – державними органами, роботодавцями, академічною спільнотою.
Є позитивний відгук (за особисті досягнення, участь у різноманітних заходах, виставках тощо) та підтвердження 
актуальності підготовки за ОПП «Комп’ютерна інженерія» від МОНУ, Управління освіти у Дніпропетровській 
області, виконавчого комітету Криворізької міської ради.
Результати науково-дослідницької роботи викладачів використовуються при проєктуванні й освоєнні апаратного і 
програмного забезпечення інформаційних систем та комп’ютерних мереж на підприємствах й установах регіону, 
зокрема ДП «ДНДГРІ», ДП «ДПІ «КрІА».

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

У КНУ функціонує Центр сприяння працевлаштуванню випускників (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv). Діяльність Центру пов’язана із моніторингом ринку праці, у 
т.ч. стосовно формування попиту на фахівців з комп’ютерної інженерії, зміни вимог до професійних знань та вмінь. 
Кафедра КСМ активно співпрацює із Центром: здійснює підбір здобувачів для стажування та працевлаштування, 
враховує пропозиції та рекомендації роботодавців при формуванні цілей ОПП, переліку та змісту програмних 
результатів навчання.
Викладачі та здобувачі освіти беруть участь у науково-практичних конференціях (у т.ч. тих, що організовуються на 
базі КНУ, http://www.knu.edu.ua/konferencii). У рамках роботи секцій за напрямом IT, відбуваються презентації 
нових програмних продуктів різного функціонального призначення, технічних розробок тощо. Представниками 
промисловості, ІТ-компаній, академічної спільноти та дослідницьких установ обговорюються тенденції розвитку 
галузі, нові підходи до вирішення ІТ-задач, напрями наукових досліджень, формуються рекомендації щодо якості 
підготовки ІТ-фахівців, які потім знаходять відображення у ОП різних спеціальностей.
Варіативна компонента ОПП дозволяє здобувачам на основі власних мотивацій формувати індивідуальну 
траєкторію навчання, згідно із власним колом інтересів, баченням себе як майбутнього фахівця. Це також дозволяє 
виховувати фахівців схильних до аналізу, із гнучкими навичками, власними конкурентними перевагами.

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

У рамках спеціалізації факультету інформаційних технологій (ФІТ) КНУ «Індустрія 4.0 як інструмент сталого 
розвитку промислового регіону» на кафедрі сформовано науковий напрямок «Комп’ютерні інтелектуальні системи, 
мережі та технології в гірничо-металургійному комплексі Кривбасу». В межах цього напряму працює наукова школа 
проф. Купіна А.І.
Ключовим стратегічним напрямом освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих кадрів у 
сфері комп’ютерної інженерії для впровадження інноваційних рішень у галузях гірничодобувної, металургійної 
промисловості та соціально-економічної діяльності регіону, здатних виконувати завдання практичного й 
дослідницького характеру із розумінням специфіки галузі, особливостей топології інформаційних потоків у 
виробничому процесі та відповідного сучасного технологічного обладнання та спеціалізованого програмного 
забезпечення.
Згідно із цим, під час формулювання цілей та програмних результатів навчання враховувалися вимоги щодо 
ключових компетенцій фахівців, які висувають стейкхолдери – роботодавці (провідні підприємства гірничо-
металургійного комплексу, компанії-розробники програмного забезпечення для умов ГМК та ІТ-підприємств 
регіону).
Для урахування регіональної специфіки ОПП «Комп’ютерна інженерія» щодо особливостей інформаційних процесів 
територіально розподілених підприємств гірничо-металургійного комплексу та організацій, що забезпечують їхню 
виробничу діяльність, кафедра співпрацює із представниками Академії гірничих наук України.

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 й ураховано ОПП за 
спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», за якими здійснюють підготовку фахівців у НТУ «Київський 
політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Національному університеті «Львівська політехніка», Харківському 
національному університеті радіоелектроніки, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харківському 
національному аерокосмічному університеті «ХАІ», НТУ «Дніпровська політехніка» та інших закладах вищої освіти 
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України. Крім того аналізувався та враховувався досвід кращих міжнародних програм-аналогів, зокрема:
1)https://www1.villanova.edu/university/engineering/academic-programs/departments/electrical-computer/bs-computer-
engineering.html
2)https://ece.illinois.edu/academics/ugrad/curriculum/ce-curriculum-07
3)https://www.stevens.edu/schaefer-school-engineering-science/departments/electrical-computer-
engineering/undergraduate-programs/computer-engineering
4) https://www.bu.edu/academics/eng/programs/computcr-enginecring/bs/
Участь викладачів кафедри КСМ у міжнародних проєктах EU TEMPUS 543966: «Higher engineering training for 
environmentally sustainable industrial development», EU HORIZON-2020 FOF-09-2017: «Novel design and predictive 
maintenance technologies for increased operating life of production systems», Міжнародна освітня університетська  
мережа EduNet (2012 р. по теперішній час)  (підготовка пропозиції) дозволяє враховувати міжнародний досвід при 
проєктуванні ОПП та викладанні освітніх компонентів.

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

Зміст освітньої програми дає можливість досягти результатів навчання, які визначені стандартом вищої освіти за 
спеціальністю 123 - «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (затверджений Наказом МОН України від 19.11.2018 р. за № 1262).
Також при формуванні результатів ОПП та відповідних освітніх компонентів ураховано досвід визнаних 
європейських стандартів, зокрема:
– Європейська довідкова система ключових компетенцій (Key Compétences for Lifelong learning: A European Référence 
Framework – IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRAINING 2010», Work programme, Working Group В «Key 
Compétences»), 2004;
– CWA 14925:2004 Generic ICT Skills Profiles for the ICT supply industry – a review by CEN/ISSS ICT-Skills Workshop of 
the Career Space work;
– CWA 15005:2004 ICT Curriculum Development Guidelines for the ICT supply industry – a review by CEN/ISSS ICT skills 
Workshop of the Career Space work.

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 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Комп’ютерна інженерія» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений наказом МОН України від 19.11.2018 р. Відповідно до 
цього змістовне наповнення програмних результатів навчання ОПП відповідає вимогам Національної рамки 
кваліфікацій (в редакції постанови КМУ від 25 червня 2020 р. № 519) для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (6 рівня Національної рамки кваліфікацій та другого циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського 
простору вищої освіти) за такими дескрипторами:
- концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері 
професійної діяльності та/або навчання – ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН4, ПРН5, ПРН6, ПРН7, ПРН8, ПРН9, ПРН10, 
ПРН11;
- поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для 
розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання – 
ПРН12, ПРН13, ПРН14, ПРН15, ПРН16, ПРН17, ПРН18, ПРН19, ПРН20, ПРН21;
- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації – ПРН18, 
ПРН19, ПРН21;
- збір, інтерпретація та застосування даних – ПРН13, ПРН14, ПРН15, ПРН19;
- спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово – ПРН17;
- управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами – ПРН17, ПРН19, ПРН21;
- спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або 
навчальних контекстах – ПРН20, ПРН21;
- формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти – ПРН 20;
- організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп – ПРН17, ПРН20;
- здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії – ПРН21.
Отже, ОПП повністю відповідає Стандарту спеціальності 123 – комп’ютерна інженерія та вимогам, які визначено 
Національною рамкою кваліфікації.

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

67

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

Характерні риси сучасної промисловості – розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, діджиталізація та 
роботизація виробничих процесів; повністю автоматизовані виробництва, на яких керівництво всіма процесами
здійснюється в режимі реального часу та з урахуванням мінливих зовнішніх умов.
Об’єктом вивчення та діяльності заявленої ОПП «Комп’ютерна інженерія» є усі етапи розробки і супроводу 
спеціалізованих комп’ютерних систем, мереж та їх програмного забезпечення, визначення та аналіз вимог 
замовника, розроблення проєкту та загальної архітектури системи відповідно до стандартів комп’ютерної інженерії, 
розробка компонент комп’ютерних систем та мереж, програмного та апаратного забезпечення, впровадження і 
супроводу.
Фахові нормативні дисципліни «Технології проектування комп’ютерних систем», «Комп’ютерні системи», 
«Комп’ютерні мережі», «Захист інформації у комп’ютерних системах», «Організація баз даних»,  «Паралельні та 
розподілені обчислення», «Системне програмне забезпечення», «Системне програмування» , «Комп’ютерна 
схемотехніка», «Алгоритми та методи обчислень», «Комп’ютерна електроніка», «Архітектура комп’ютерів», 
«Комп’ютерна логіка», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Програмування», «Основи інформаційних 
технологій» повністю відповідають сучасним тенденціям розвитку підприємств Криворізького залізорудного 
басейну.
Теоретичний зміст предметної області: методології побудови спеціалізованих комп’ютерних систем, мереж та їх 
програмного забезпечення; математичне забезпечення інформаційних систем, автоматизованих систем обробки 
інформації і управління; математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення задач аналізу та синтезу складних, 
розподілених у просторі гнучких інтегрованих інформаційних систем; алгоритми для обробки великих даних, 
інтелектуальні системи, проблематика прикладних систем штучного інтелекту, методології моделювання систем 
різної природи, прийняття рішень, математичне моделювання та аналіз складних об'єктів і систем.
Компетентності формуються під час вивчення дисциплін навчального плану ОПП «Комп’ютерна інженерія»
(https://drive.google.com/drive/folders/1Wr4wiLHlsEd4s0BLBWMV1Ot5sYiL2Hjc?usp=sharing).
Взаємопов’язаність освітніх компонентів ОПП із програмними результатами окремих дисциплін відображено в 
структурно-логічній схемі підготовки фахівців, що є складовою освітньо-професійної програми
(https://drive.google.com/drive/folders/1oY__qq0Dr9QjwFquB-DCu5XPQ351zlfy?usp=sharing). Зміст ОПП має чітку 
структуру, освітні компоненти, включені до ОПП, становлять структурно-логічну взаємопов’язану систему та в 
сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
Кожен освітній компонент ОПП має визначені результати навчання, які розроблено на рівні Національної рамки 
кваліфікацій та із урахуванням важливості формування «гнучких навичок (soft skills)».

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

Здобувачі ОП мають змогу формування індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їхніх професійно-наукових 
запитів. Навчальний план та програмні результати ОП є основою для формування здобувачем індивідуальної 
траєкторії. Порядок вибору дисциплін визначено у Положенні про формування здобувачами КНУ індивідуальної 
траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). Формування індивідуальної освітньої 
траєкторії визначається дисциплінами самостійного вибору, які становлять 67 кредитів від загального обсягу ОП. 
Каталог вибіркових навчальних дисциплін формується за поданням кафедр. Вибіркові дисципліни загальної та 
професійної підготовки дають можливість поглибленої підготовки за ОП, що сприяє академічній мобільності 
здобувача. Вивчення вибіркових дисциплін здобувачами освіти проводиться згідно з Положенням про організацію 
освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та за затвердженим розкладом 
навчальних занять. Здобувач здійснює вибір за вибірковою складовою навчального плану освітньої програми, за 
якою навчається а також має можливість обирати дисципліни із інших ОП (банк вибіркових дисциплін) 
(http://www.knu.edu.ua/novini/vybir-dyscyplin)

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), 
Положенням про порядок навчання здобувачів за індивідуальним графіком у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf), Положенням про формування здобувачами КНУ індивідуальної 
траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) вибіркова частина ОП є обов’язковою 
складовою навчального плану. Кафедра оновлює склад та зміст вибіркових дисциплін ОП із урахуванням запитів 
стейкхолдерів та побажань здобувачів освіти (за результатами опитування) та презентує вибіркові дисципліни 
здобувачам. Завдяки впровадженню електронного освітнього середовища «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/) із 
2020–2021 н. р. здобувачі можуть обирати дисципліни індивідуально, включаючи дисципліни інших спеціальностей 
та рівнів, через власні електронні кабінети. Вчена рада факультету затверджує перелік дисциплін вільного вибору 
здобувачів за всіма рівнями вищої освіти та надає перелік до навчально-методичного відділу для формування бази 
даних у програмний комплекс «АСУ ЗВО». Загальноуніверситетський Банк вибіркових дисциплін 
(https://bit.ly/3Gz9prJ) містить анотації дисциплін.
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Змістом ОПП передбачено декілька напрямів практичної підготовки здобувачів вищої освіти: ОПП та навчальний 
план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні 
для подальшої професійної діяльності за рахунок проведення «Практика проектно-технологічна» – 4.5 кредити, 
«Практика переддипломна» – 4.5 кредити, «Кваліфікаційна робота» - 8 кредити. Практика проектно-технологічна 
передбачає завдання, пов'язані із практичним знайомством із елементами своєї професії. Практика переддипломна 
передбачає завдання, пов’язані зі збором інформації для підготовки кваліфікаційної роботи. Окрім цього, 
забезпечення набуття практичних навичок досягається за рахунок залучання здобувачів до хакатонів, конкурсів, 
конференцій зі спеціальності, фахових семінарів, які проводяться за участю провідних підприємств регіону. 
Завданням зазначеного виду практичної підготовки є оволодіння навичками з систем управління контентом, систем 
на основі блокчейн-технологій, технологій штучного інтелекту, інтернет-речей, баз знань, мобільних та хмарних 
технологій, комп'ютерних мереж та систем. Одним із підходів щодо забезпечення практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти є виконання курсових робіт прикладної спрямованості, зокрема з дисциплін «Схемотехніка» та 
«Системне програмування». Студенти на базі мікроконтролерів Arduino створюють макети як для виконання 
лабораторних робіт, так і показові стенди. Відповідна практика є і з інших дисциплін.

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

Освітня програми та навчальні плани постійно коригуються з урахуванням запитів роботодавців. 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 першого (бакалаврського) рівня 
освіти не просто удосконалюють професійні навички і працюють за своєю темою бакалаврської кваліфікаційної 
роботи, вони також вивчають 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, участь у дебатах, підготовка та проведення презентацій, командна 
робота, розробка різноманітних навчальних та дослідницьких проєктів, наукових доповідей, науково-дослідних 
гуртків; ділових ігор, кейсів. Навчальні дисципліни ОПП сприяють набуттю соціальних навичок, шляхом набуття 
загальних компетентностей: ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, ЗК 5. Здатність 
спілкуватися іноземною мовою. ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК 7. Вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми. ЗК 8. Здатність працювати в команді.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

ОП ураховує вимоги чинного стандарту зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» першого (бакалаврського) 
освітнього рівня вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/123-
kompyuterna-inzheneriya.pdf) та зміст чинного Довідника кваліфікаційних характеристик професій. Зміст ОП 
враховує вимоги європейських професійних стандартів щодо наявності базових знань фахівців.
Випускник ОП «Комп’ютерна інженерія» першого (бакалаврського) освітнього рівня  – це фахівець високого рівня, 
який може виконувати професійну діяльність на підприємствах гірничодобувної, металургійної промисловості, в 
організаціях ІТ- індустрії та інших підприємствах, на яких для реалізації та оптимізації виробничих процесів 
використовуються складні інформаційні системи.

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

Структурні підрозділи університету ведуть постійний контроль за належним навантаженням здобувачів вищої 
освіти. При формуванні навчальних планів контролюються: години самостійної роботи за необхідним нормативом 
від 1/3 до 2/3 від загального обсягу дисципліни; недопущення перевантаження аудиторними заняттями за кількістю 
годин на тиждень; недопущення перебільшення запропонованих для вивчення в семестр та за рік переліку 
дисциплін, їх обсягу в кредитах ЄКТС; недопущення перебільшення звітностей, регламентованих у семестрі (заліки, 
екзамени). Кількість кредитів ЄКТС, які припадають на кожний освітній компонент, засновано на навчальному 
навантаженні, необхідному здобувачам для досягнення очікуваних результатів навчання. Результати навчання 
описують, що повинен знати, розуміти чи вміти робити здобувач після успішного закінчення процесу навчання. 
Вони пов'язані з дескрипторами рівнів національних і європейської рамок кваліфікацій. Кредити розподіляються на 
всі освітні компоненти програми навчання (модулі, дисципліни, практика, кваліфікаційна робота тощо) і 
відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного компонента у зв'язку із загальною
кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання за даною програмою. Освітні програми 
реалізуються відповідно до навчальних планів денної та заочної форм навчання, затверджуються наказом ректора 
Університету.
Графік навчального процесу та розклад навчальних занять складаються згідно з навчальними планами за формами 
навчання http://asu.knu.edu.ua/

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
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продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

На даний час дуальної форми освіти для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня за ОП немає

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

1. 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/2021/PRAVILA_2021_.pdf
2. http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-bakalavr-na-bazi-povnoi-zahal-noi-osvity
3. ОПП КІ 123 - https://cutt.ly/5ILKqwJ

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

Вступ здобувачів ВО на навчання за ОП «Комп’ютерна інженерія» регламентується університетським документом 
«Правила прийому до Криворізького національного університету у 2021 році» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила%20прийому/2021/PRAVILA_2021_.pdf).
Правила прийому на навчання за ОПП «Комп’ютерна інженерія» є чіткими та зрозумілими, вони оприлюднені на 
офіційному веб-сайті Університету. Правила прийому регламентуються Наказом МОН України №1274 від 15 жовтня 
2020 року. Особливості ОПП враховуються у  переліку  конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 
оцінювання якості освіти. Для спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» встановлені предмети та вага 
сертифікатів з них: Українська мова та література - 0,44; Математика - 0,2; Географія або іноземна мова, або історія 
України або біологія, або фізика або хімія - 0,25. Вимоги до вступників є ефективним важелем формування 
вмотивованого контингенту здобувачів ВО за ОП. Ці вимоги переглядаються і при необхідності корегуються 
щорічно у відповідності до поточних вимог МОН України.

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/2/3/117.pdf), http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.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 
(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 врегульована 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/2021/PRAVILA_2021_.pdf)

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

Здобувачі, які вже отримали шляхом навчання в інших ЗВО деякі з результатів вивчення передбачуваної програми, 
можуть бути прийняті із зарахуванням відповідних академічних кредитів. Це може дозволити здобувачам увійти в 
навчальний процес на більш пізній стадії (наприклад, на другий семестр) або опустити деякі модулі.
Оформлення документів щодо перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін здійснює деканат та завідувач 
навчально-методичного відділу університету. Записи про перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін 
вносяться до залікової книжки здобувача та засвідчуються підписом завідувача кафедри.
Для визнання результатів навчання в іншому закладі вищої освіти здобувач подає диплом з додатком або 
академічну довідку, видану закладом попереднього місця навчання, у відповідний деканат.
У 2020-2021 навчальному році в групу КІ-20, на другий курс,  було прийнято Гречаного Вячеслава Євгенійовича, 
(наказ №774с від 31.08.2021 року) . Він навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченко на 
факультеті Комп’ютерних наук  та кібернетики, спеціальність Прикладна математика. На підставі академічної 
довідки з Індивідуального навчального плану №19016, виданої КНУ ім.Тараса Шевченко, сформовано документи 
щодо перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін.
Зараховані наступні дисципліни: Іноземна мова (2 семестра); Вища математика (2 семестра); Програмування;  
Об’єктно-орієнтоване програмування.

Сторінка 10



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. Докази участі 
в курсах, навчання без визнаної кредитної цінності, багаторічного досвіду роботи або посади не будуть прийняті.
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 надає заяву з відповідними візами завідувачеві навчально-методичного відділу. За 
підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол, у якому міститься висновок про зарахування чи 
незарахування відповідної дисципліни.

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

Під час проходження технологічної практики, здобувачам пропонується можливість зарахування практики при 
проходженні завдань базового рівня і одержання сертифікату  курсу NDG Linux Unhatched. Це дає їм право 
одержати оцінку «задовільно», при проходженні  завдань другого рівня і одержання сертифікату  - право одержати 
оцінку «добре», при проходженні  завдань третього рівня і одержання сертифікату - право одержати оцінку 
«відмінно». У 2020-2021 навчальному році цією можливістю скористались студенти  групи КІ-18, які отримали 
сертифікати: Сидоренко К.О., Черненко М.В., Шевченко І.О., Бубнова Г.В., Кріворучко Д.Ю., Селіванова Є.О.

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

Основні форми (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) та методи 
навчання і викладання визначаються робочою навчальною програмою дисципліни й зазначені в силабусах та 
регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Освітній процес на ОП забезпечується за допомогою традиційної 
системи навчання (лекції, лабораторні, практичні заняття) та інтерактивної методики з застосуванням 
мультимедійного обладнання і цифрових інструментів (Google Classroom, Slides, Jamboard, Forms, Sites). Регулярно 
проводяться відкриті лекції та конференції з залученням провідних фахівців (https://sites.google.com/view/kicm/). 
Обгрунтоване поєднання форм та методів навчання створює умови для досягнення сформульованих в ОП цілей та 
результатів навчання.

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?

Запровадження студентоцентрованого підходу задекларовано в розділі 4 Плану роботи КНУ 
(https://cutt.ly/nILZ3k6) та передбачає: соціальний захист та психолого педагогічний супровід; національно-
патріотичне виховання; культурно-просвітницькі проєкти. Завдяки студентоцентрованій організації навчального 
процесу в КНУ здобувачі освіти є залученими до процесу пізнання, під час якого відбувається обмін ідеями, спільна 
та індивідуальна рефлексія щодо отриманих знань та набутих навичок. Кожен може відчути себе значущою 
частиною спільного процесу навчання. Студентоцентрований підхід в освітньому процесі реалізується через повагу 
та врахування розмаїтості здобувачів вищої освіти та їхніх потреб, уможливлюючи гнучкі навчальні траєкторії 
(здобувачі ОП самостійно обирають вибіркові дисципліни, бази практики, тематику бакалаврських робіт, 
здійснюють вибір наукового керівника), відповідно до Положення про формування здобувачами КНУ 
індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf); вибір форм і методів навчання 
й викладання, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни, і перебуває у компетентності кожного 
викладача; зворотного зв’язку зі здобувачами освіти завдяки анкетуванням, у яких відображено рівень задоволення 
методами навчання й викладання.

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

Професійна діяльність викладачів складається з трьох основних елементів – навчальної, методичної та наукової 
роботи. Відповідно, автономія викладача означає можливість користуватися такими академічними свободами: 
свобода викладання; свобода проведення наукових досліджень та поширення їхніх результатів; свобода вираження 
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власної фахової думки; свобода від втручання у професійну діяльність; свобода вибору й використання педагогічно 
обґрунтованих форм, методів, способів і засобів навчання, виховання й оцінювання рівня засвоєння здобувачами 
вищої освіти освітніх програм, зокрема робочих програм окремих навчальних курсів, предметів, дисциплін, модулів. 
Автономія здобувачів вищої освіти досягається шляхом надання їм права вільно обирати форму навчання, тематику 
кваліфікаційної роботи, права на академічну мобільність (у т.ч. міжнародну), на вибір певних компонентів освітньої 
програми, брати участь у формуванні індивідуального навчального плану тощо.

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 *

Інформацію про чинну систему оцінок здобувач отримує на першому курсі при проведенні зустрічей з деканом, 
гарантом ОПП та від викладачів на перших заняттях з дисциплін. На сайті університету 
(http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu) та кафедри здобувачі вищої освіти мають можливість 
ознайомитися з графіками навчального процесу та захисту кваліфікаційних робіт. Програмний комплекс «АСУ 
ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/) містить інформацію про розклад занять, робочі навчальні плани, тематичні плани 
дисциплін. 
Для забезпечення об'єктивності оцінювання знань і ступеня професійної компетентності здобувача існує механізм 
об'єктивного оцінювання знань, навичок і якостей через вибудувану систему оцінювання поточного контролю, 
проміжної й підсумкової атестації. Крім цього, передбачено й інші механізми оцінювання поточної успішності, такі 
як застосування вхідних зрізів знань. Проводиться моніторинг залишкових знань здобувачів із використанням 
спеціально розроблених викладачами кафедри контрольно-вимірювальних матеріалів. За результатами 
проведеного моніторингу складаються звіти, розробляються й реалізуються коригувальні та запобіжні дії. 
Джерелами інформування здобувачів про критерії оцінювання та інші види контролю є робочі програми та 
силабуси. Форми проведення екзаменів затверджуються не пізніше місячного терміну з початку академічного 
періоду. Екзаменаційні питання для письмового екзамену розробляються за всіма темами робочої навчальної 
програми.

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

Здобувачі вищої освіти залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи та доброчесності. У 
рамках ОП реалізуються такі форми включення дослідницького компоненту в освітній процес: кваліфікаційне 
дослідження; написання наукових статей та участь у науково-практичних конференція (зокрема, Всеукраїнської 
науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених “Комп’ютерні інтелектуальні системи 
та мережі” з питань розробки, проектування, діагностики та моделювання комп’ютерних систем та мереж, розробки 
програмного та апаратного забезпечення на базі кафедри КСМ (https://sites.google.com/view/kicm/)); участь у 
конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах (http://ksm.knu.edu.ua/студентське-життя/досягнення-
студентів/). Також зв'язок між науковими дослідженнями, викладанням і навчанням за ОП відбувається шляхом 
включення до тематики професійних та вибіркових дисциплін деяких аспектів досліджень викладачів 
кафедри.Наукові результати дисертаційних робіт та НДР активно використовуються в навчальному процесі під час 
розробки лекційних матеріалів та лабораторних робіт

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

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки, напередодні нового навчального року, відбувається обговорення 
на засіданнях кафедри та оновлення контенту освітніх компонентів. Викладачі проходять стажування 
(https://drive.google.com/drive/folders/1UwTiLJQCSH80mOMjIQWeQ3AUTt1I--KK?usp=sharing), за результатами 
якого оновлюються матеріали освітніх компонентів. На кафедрі запроваджено проведення щорічної Всеукраїнської 
науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених “Комп’ютерні інтелектуальні системи 
та мережі” (https://sites.google.com/view/kicm/), на яку запрошуються провідні ІТ компанії та асоціації (LivaRava, IT 
Ukraine Association, Digital Forensic Research Lab) для обговорення на пленарних доповідях, впровадження нових 
освітніх компонентів, сучасних тенденцій  та подальшої реалізації випускників ОП. На підставі результатів 
засідання робочої групи спеціальності 123 - комп’ютерна інженерія (протокол №1-21 14.01.2021) до освітньої 
програми додано нову освітню компоненту «Основи DevOps» у вибіркову частину (http://ksm.knu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3-%D0%B7-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83-
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8-%E2%84%965.pdf).

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

Академічна мобільність дає здобувачам можливість обміну досвідом, отримання нових знань, додаткової 
інформації, академічну свободу. Кожен здобувач ОПП має можливість пройти зовнішню (міжнародну) і внутрішню 
(національну) академічну мобільність. Академічна мобільність регулюється Стратегією інтернаціоналізації ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» (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) та Положенням про організацію викладання навчальних дисциплін 
англійською мовою у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf). 
Координатором академічної мобільності є керівник міжнародного відділу. 
Підставою для здійснення академічної мобільності є договір про співпрацю й офіційне запрошення від 
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закордонного/українського ЗВО.

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?

Робочими навчальними програмами дисциплін, що передбачені навчальним планом спеціальності 123 
“Комп’ютерна інженерія”, обрані такі форми контрольних заходів:
Поточний контроль здійснюється потижнево під час виконання та захисту лабораторних (практичних) робіт. За 
якість виконання та захисту нараховуються бали, які фіксуються в журналі. 
Модульний контроль здійснюється після закінчення кожного чергового модуля. Модульний контроль передбачає 
врахування результатів поточних контролів (які відображають рівень практичних знань та навичок) і результатів 
модульної роботи (яка характеризує рівень теоретичних знань).
Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого балу результатів поточних та модульних 
контролів за поточний семестр. Цей вид контролю використовується як критерій оцінювання здобувача згідно 
навчального плану та є підставою для призначення стипендії, переведення або відрахування, для заповнення 
додатку до диплому. Семестровий контроль за дисципліною  проводиться у вигляді заліку або екзамену відповідно 
до навчального плану.
Як видно зі змісту перерахованих форм контролю, їхній сімбіоз надає можливість якісної перевірки досягнень 
програмних результатів навчання. В свою чергу, аналіз результатів рівня досягнень програмних результатів є 
підґрунтям до корреляції форм контролю.

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

Форми контрольних заходів урегульовані “Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому 
національному університеті” (розділ 4 “Форми організації освітнього процесу” п.4.5 - “Контрольні заходи”, 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
Забезпечення якості вищої освіти регулюється “Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти в Університеті” (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf).  
Дана інформація дублюється у навчальних планах, силабусах, робочих програмах 
(http://ksm.knu.edu.ua/акредитація/).

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

З формами оцінювання та контролю навчальних досягнень під час проведення перших занять з дисципліни 
здобувачів ознайомлює викладач, відповідальний за дисципліну.
Графік навчального процесу надається на сайті (http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu).
Розклади занять, графіки проведення екзаменів, графіки роботи екзаменаційних комісій, накази на проходження 
практики на кожний семестр складає навчально-методичний відділ та Центр сприяння працевлаштуванню 
студентів і випускників відповідно до графіка навчального процесу на поточний навчальний рік за кожною 
спеціальністю. Розклад має забезпечити виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять. 
При складанні розкладів і графіків ураховують: розподілення навчального навантаження між науково-
педагогічними працівниками, наявність аудиторій необхідної місткості, потребу у використанні спеціалізованих 
приміщень. Розклади занять і графіки консультацій оприлюднюють не пізніше, ніж за два тижні до їх початку. 
Графіки складання екзаменів оприлюднюють не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. Розклад 
формується та розміщується в програмному комплексі “АСУ ЗВО” (asu.knu.edu.ua). Графіки захистів практики і/або 
курсових робіт/проектів складають відповідні кафедри та оприлюднюють не пізніше, ніж за тиждень до початку 
захистів.

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

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої 
залучаються представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до Положення про екзаменаційну комісію, 
затвердженого Вченою радою Університету. Порядок атестації здобувачів вищої освіти - у формі кваліфікаційної 
роботи, що відповідає стандарту вищої освіти,  визначений у п. 5  “Положення про організацію освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті” (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється в  розділі 4. Форми організації освітнього процесу, п. 4.5 
Контрольні заходи
 “Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті” 
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(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). 
Доступність для учасників освітнього процесу процедури проведення контрольних заходів забезпечується 
розміщенням актуальної інформації на сайті університету, зокрема в програмному комплексі “АСУ ЗВО” 
(asu.knu.edu.ua). 

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується Положенням про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ 
“Криворізький національний університет” (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-
proces).
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачені у Положенні про врегулювання 
конфліктних ситуацій у Криворізькому національному університеті (https://cutt.ly/nILNwDk) у розділі 3 Порядок 
врегулювання конфліктних ситуацій.
На ОП “Комп’ютерна інженерія” випадки застосування процедури запобігання конфлікту інтересів відсутні.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів у Криворізькому національному університеті 
урегульовують: п. 4.5 “Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті” 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), п. 5. “Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ 
“Криворізький національний університет” 
Студентів денної форми навчання допускають до екзаменаційної сесії за умови складання всіх заліків, установлених 
навчальним планом. 
Студент, який під час складання державного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи (проекту) одержав 
незадовільну оцінку, має право продовжувати проходити наступні етапи атестації. У такому разі після завершення 
проходження атестації студент відраховується з Університету як такий, що виконав навчальний план, але не 
пройшов атестацію. Такому студентові видається академічна довідка встановленого зразка. Студент, який не 
з’явився на засідання екзаменаційної комісії без поважних причин, вважається неатестованим. Студент, який не 
склав державного екзамену або не захистив кваліфікаційної роботи (проекту), допускається до повторного 
складання державного екзамену чи захисту кваліфікаційної роботи (проекту) протягом трьох років після закінчення 
Університету. Повторне складання державного екзамену чи повторний захист кваліфікаційної роботи (проекту) 
дозволяється не раніше наступної атестації (у наступний термін роботи екзаменаційної комісії).

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

У разі виникнення суперечностей між викладачем та здобувачем щодо об’єктивності оцінювання, рішенням 
кафедри та за погодженням із деканом факультету створюється комісія з трьох осіб (завідувач відповідної кафедри 
або декан факультету як адміністративна особа, викладач за фахом та викладач, який контролює упередженість) для 
прийняття заліку чи екзамену в цього студента. Форму проведення екзамену визначає кафедра в межах годин, 
відведених для проведення екзамену (п.4.5 Контрольні заходи
 “Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті” 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).

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

Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf);
Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів із здобувачами 
у діяльності посадових осіб Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf);
Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти Криворізького національного 
університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf);
Кодекс академічної доброчесності Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf);
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому 
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf);
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf)

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

Управління процесом дотримання академічної доброчесності в освітній діяльності Університету, інформування 
здобувачів вищої освіти і співробітників Університету про неприпустимість порушення академічної доброчесності, а 
також реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності щодо дотримання принципів 
академічної доброчесності здобувачами вищої освіти здійснюється Центром забезпечення якості вищої освіти. 
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Управління процесом дотримання академічної доброчесності з покладанням контролюючої функції на факультетах 
з питань дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі та з інших питань, пов’язаних з дотриманням 
принципів академічної доброчесності (окрім наукової діяльності), здійснює декан факультету. 
Окрім того, популяризація принципів академічної доброчесності, інформування здобувачів вищої освіти про 
неприпустимість порушення принципів академічної доброчесності та реалізація заходів щодо запобігання проявам 
академічної недоброчесності здійснюється студентським самоврядуванням та Радою молодих вчених Університету. 
Інформаційно-технологічна діяльність щодо популяризації принципів академічної доброчесності, основ 
інформаційної грамотності та роботи з базами даних здійснюється бібліотекою. 

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

Документи, що регулюють академічну доброчесність, є на сайті Криворізького національного університету:
Кодекс честі викладача Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет” 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf);
 Кодекс честі студента  Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf);
Кодекс академічної доброчесності Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf).
При формуванні змісту Кодексів враховано вимоги до Цивільного кодексу України, Законів України “Про вищу 
освіту”, “Про освіту”, “Про авторське право і суміжні права”, методичних рекомендацій МОН України для закладів 
вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (лист № 1/9–650 від 23.10.2018), Рекомендацій для 
закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної 
доброчесності, затверджених Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 
2019 р., інших нормативних документів та статуту Криворізького національного університету.
Фахівцями Центру забезпечення якості вищої освіти університету проводяться вебінари на тему: «Академічна 
доброчесність як складова внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті» (www.knu.edu.ua › 
pidrozdily › akademichna-dobrochesnist).

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

Наказом ректора під його головуванням створюється університетська комісія з етики та управління конфліктами. 
Процедурні питання роботи комісії визначаються
п. 4, п. 5  Кодексу академічної доброчесності Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf), п. 4, 5 Кодексу честі студента  Державного вищого навчального 
закладу “Криворізький національний університет”(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf).
Оцінка дотримання правил професійної етики та поведінки викладача може надаватися під час проведення 
атестації, при вирішенні питань щодо конкурсного обрання на посаду, підготовці характеристик та рекомендацій, 
зарахуванні до кадрового резерву на керівні та вищі посади тощо.
Будь-які випадки, що призводять до серйозних порушень, розглядаються у визначеному законом порядку. Кодекс 
честі викладача сприяє оптимальній організації навчально-виховного процесу Університету і не спрямований на 
покарання та обмеження. Вимоги Кодексу є обов'язковими для всіх викладачів університету з моменту їх 
призначення на посаду.
На ОП “Комп’ютерна інженерія” випадки, що призводять до серйозних порушень академічної доброчесності 
відсутні.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір науково-педагогічних працівників відбувається відповідно до Положення про порядок 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf).
Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав претендентів, 
колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією (розгляд кандидатур відбувається на засіданні кафедри та 
Вченої ради), незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення 
до кандидатів на обіймання вакантних посад науково-педагогічних працівників. Під час конкурсного відбору 
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).
Кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОПП, забезпечує досягнення визначених програмою цілей та 
програмних результатів навчання та повністю відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
Сторінка 15



організації та реалізації освітнього процесу

Залучення роботодавців залишається одним із основних інструментів забезпечення відповідності навичок та вмінь, 
які набуваються студентами, вимогам ринку праці. Зокрема, здобувачі проходять практику в організаціях, закладах, 
установах, які є потенційними роботодавцями. З базами практики (підприємствами, органiзацiями, установами 
будь-яких форм власності) центр сприяння працевлаштуванню студентів i випускників КНУ завчасно укладає 
договори на проведення уcіx видів практик (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-
studentiv-i-vypusknykiv/praktyka) Кафедра КСМ активно співпрацює з підприємствами регіону, провідні фахівці яких 
залучаються до участі у захисті кваліфікаційних робіт у якості голів екзаменаційної комісії. Наприклад, за останні 
роки, це були керівник служби з інфраструктури ІТ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Тимченко Г.С., фахівець 
сектору інформації безпеки управління безпеки ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» Вербенець Д.В. 
У 2021 році, на базі КНУ відбулась міжнародна онлайн-конференція з питань сталого майбутнього (ICSF) 
(https://www.icsf.ccjournals.eu/2021/index2.html), яка є міждисциплінарною платформою для науковців, інженерів і 
практиків. В процесі конференції було обговорено останні розробки, тенденції та перспективи застосування 
інформаційних технологій у гірничо-металургійній галузі. Отримана інформація застосовувалась для доповнення 
змісту навчальних дисциплін ОПП.

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

Для здобувачів вищої освіти у рамках ОП проводять заняття представники стейкхолдерів, практикуючі фахівці в 
сфері інформаційних технологій: інженер ПП «Претчер» (інтернет-провайдер) Костенко В.В. (лабораторні заняття з 
дисципліни «Комп’ютерні мережі»), директор ТОВ «Криворізька промислова інвестиційна компанія» Іщенко М.О. 
(нормативна навчальна дисципліна «Комп’ютерна схемотехніка» та вибіркова навчальна дисципліна «Теорія 
інформації і кодування»). Також до керівництва та рецензування кваліфікаційних робіт залучено запрошених 
науковців:  члена Президії науково-методичної комісії МОН України з комп’ютерної інженерії професора Кривулю  
Г.Ф., лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, засновника і керівника наукової школи 
«Інтелектуальна обробка інформації» професора Руденка О.Г

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

Умови та забезпечення професійного розвитку викладачів затверджено у Положенні про професійний розвиток 
науково-педагогічних працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf). Важливу роль в удосконаленні 
методики викладання виконують проведення й обговорення відкритих занять, взаємовідвідування занять, які 
здійснюються відповідно до затверджених графіків, складених в рамках річних планів роботи кафедри. Їх 
результати визначають напрями роботи з удосконалення педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників 
кафедри. Кожні 5 років викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації. Керівництво КНУ здійснює постійну 
роботу з розширення переліку організацій, на базі яких працівники мають можливість здійснити підвищення 
кваліфікації та стажування: виробничі підприємства, заклади вищої освіти, науково-дослідні установи як в Україні, 
так і за кордоном. Керівництво університету також надає всебічну підтримку співробітникам, які беруть участь у 
конкурсних відборах на стажування та підвищення кваліфікації (рекомендаційні листи, підтвердження фінансового 
забезпечення, юридична допомога в оформленні документів тощо). Ведеться робота з укладання договору про 
співробітництво КНУ з компанією ЕРАМ. Викладачі ОПП, а саме доц. Кузнєцов Д.І., доц. Сьомочкина С.В., к.т.н. 
Сенько А.О. у 2021 році пройшли стажування "Teacher's Internship Program" від експертів ЕРАМ та IT Ukraine 
Association. (https://drive.google.com/drive/folders/1UwTiLJQCSH80mOMjIQWeQ3AUTt1I--KK/). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Матеріальне стимулювання передбачено Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним 
працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf). Дане положення закріплює умови для розгляду питання про 
надання науково-педагогічним та педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди; перелік показників, за 
якими оцінюються працівники; обмеження щодо надання винагороди. До працівників університету та осіб, які 
навчаються в КНУ, застосовуються такі заходи заохочення: оголошення подяки; нагородження грамотою, почесною 
грамотою; преміювання; призначення іменної стипендії. За особливі трудові заслуги викладачі університету 
представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних 
звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального 
заохочення. Заохочення оголошуються наказом ректора університету в урочистій атмосфері і заносяться до трудових 
книжок викладачів. Доцент кафедри Кумченко Ю.О. за багаторічну сумлінну працю, високий рівень 
професіоналізму, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання студентської молоді у 2021 році 
відзначений Грамотою  Дніпропетровської ОДА (https://cutt.ly/8IL89PH)

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?
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Фінансування підготовки фахівців з ОПП здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок 
коштів юридичних чи фізичних осіб. Звіти про фінансову діяльність університету розміщено на сайті 
http://www.knu.edu.ua/finansova. Кафедра комп’ютерних систем та мереж використовує 4 спеціалізовані 
лабораторії, які задіяні в навчальному процесі та дослідницькій діяльності кафедри. Обладнання лабораторій 
дозволяє забезпечити сучасний рівень знань, умінь і навичок проєктування інформаційних систем відповідно до 
стандартів Індустрії 4.0 із застосуванням інтелектуальних технологій, інтернету речей, хмарних обчислень. 
Оснащення лабораторії доповнено необхідними програмними пакетами. Наявне мультимедійне обладнання 
використовується для створення мультифункціонального простору, підвищує інтерес та загальну мотивацію 
навчання завдяки інтерактивним формам роботи. Навчально-методичне забезпечення компонентів ОПП 
складається з робочих програм, силабусів, методичних рекомендацій. Бібліотека університету 
(http://lib.knu.edu.ua/) має достатню кількість підручників та посібників, вітчизняних і закордонних фахових 
періодичних видань відповідного профілю, доступ до мережі Інтернет, авторських розробок професорсько-
викладацького складу.

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?

Викладачі та здобувачі КНУ мають безкоштовний доступ до навчальних підручників, посібників, спеціальної 
фахової літератури, періодичних видань, зокрема в електронній формі, які дозволяють повністю виконати вимоги 
ОПП та навчального плану. КНУ має доступ до баз даних Scopus та Web of Science. Здійснюється наповнення 
університетського репозиторію (http://ds.knu.edu.ua/) науковими публікаціями викладачів і здобувачів, 
кваліфікаційними роботами тощо. Навчальні корпуси та гуртожитки університету підключені до мережі інтернет, 
зокрема за допомогою вільного Wi-Fi доступу. Бібліотека має власний сайт, працює електронний каталог. Діє 
автоматизована бібліотечна програма, електронна читальна зала, у якій користувач має доступ до вітчизняних та 
світових електронних бібліотек. В університеті постійна увага приділяється розвитку соціальної сфери, поліпшенню 
побутових умов здобувачів і співробітників, що сприяє якісному забезпеченню освітньої діяльності ОПП. Діє 
спортивний комплекс, громадсько-освітній комплекс «Палац молоді і студентів», їдальня та буфети. Для 
забезпечення житлом студентів з інших міст є гуртожитки. Для відпочинку студентів та співробітників 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 
створення безпечних умов праці. З метою запобігання поширенню короновірусної хвороби (COVID-19) 
Криворізький національний університет організовує свою діяльність відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 № 
1236 «Про встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України Гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2». Для всіх ОК 
ОПП розроблені дистанційні курси на платформі Google Classroom.

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. Отримання необхідної інформації 
здобувачами вищої освіти забезпечується через офіційний сайт університету, соціальні мережі та АСУ ЗВО. Завдяки 
впровадженню в освітній процес автоматизованої системи управління, здобувачі вищої освіти можуть ознайомитись 
із розкладом занять, навчальними планами тощо. 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. У разі потреби, здобувачі забезпечуються житлом на період 
навчання. Якщо здобувач освіти вступив до Профспілкової організації КНУ, він отримує додаткові соціальні пільги 
та гарантії, передбачені діяльністю профспілки (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 
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вищої освіти також можуть отримати на сайті кафедри. Консультаційну підтримку щодо підбору необхідної 
літератури для підготовки індивідуальних завдань надають викладачі та співробітники Науково-технічної 
бібліотеки. Студентське самоврядування надає 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». Основними задачами центру є: допомога студентам та випускникам у пошуках роботи, формування 
якостей молодого фахівця та адаптація до сучасних вимог на ринку праці та інформування щодо календарних 
заходів Центру (ярмарки вакансій, зустрічі з роботодавцями, тренінги тощо). Центр забезпечення якості вищої 
освіти університету періодично проводить анкетування здобувачів освіти щодо задоволеності освітньою, 
організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою, а також проводить моніторинг якості 
освіти та освітньої діяльності згідно з Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у КНУ. 
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. На 
етапі установки перебуває пандус центрального входу університету. До осіб з особливими освітніми потребами 
відносяться і матері, які мають малих дітей. У зв’язку з цим Університет спільно з ГО «КРИВОРІЗЬКА ФУНДАЦІЯ 
МАЙБУТНЬОГО» створив у головному корпусі університету кімнату матері та дитини. Для реалізації права на освіту 
осіб з особливими освітніми потребами можуть бути використані технології дистанційного навчання. На ОПП 
«Комп’ютерна інженерія» 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 2021-2023 роки (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/119.pdf), 
План заходів по запобіганню та протидії корупції у КНУ на 2021 рік 
(www.knu.edu.ua/storage/files/2/Антикорупція/2021/План%20заходів%20по%20запобіганню%20та%20протидії%20
корупції%20у%20Криворізькому%20національному%20університеті%20на%202021%20рік.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; оскарження дій науково-педагогічних працівників та посадових осіб у порядку, 
визначеному законодавством. Робота з протидії корупційним проявам при реалізації ОПП ведеться в таких 
напрямках: ознайомлення здобувачів про способи подання повідомлень щодо порушень корупційного характеру, 
накази, що стосуються правил поведінки здобувачів, 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; організація та проведення «круглих столів», 
семінарів з питань протидії та профілактики корупції із запрошенням представників правоохоронних органів; 
проведення анкетування здобувачів і працівників університету з питань прояву й попередження корупційних 
проявів. 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. 
Під час реалізації ОПП «Комп’ютерна інженерія» випадків конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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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 згідно з 
Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), 
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 
КНУ (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?

Практика періодичного перегляду освітніх програм з метою їх модернізації та усунення недоліків, виявлених у 
процесі їх практичного впровадження в освітній процес, здійснюється щорічно з урахуванням пропозицій всіх 
учасників освітнього процесу та стейкхолдерів, а також регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Група забезпечення розробляє ОПП та всю 
необхідну супровідну документацію, здійснюючи моніторинг забезпечення ОПП всіма необхідними ресурсами; 
роботодавці висвітлюють актуальні запити ринку праці, надають бази практик, рецензують ОПП; університет 
контролює відповідність ОПП Стандарту вищої освіти та чинних нормативних документів ЗВО; здобувачі, завдяки 
участі в опитуванні, дають зворотний зв’язок щодо якості ОПП, реалізованих форм та методів навчання; випускники 
дають побажання та рекомендації щодо формування необхідних компетентностей відповідно до ринку праці. ОПП 
обговорюється зі стейкхолдерами та удосконалюється відповідно до їх пропозицій. Перегляд ОПП відбувається раз 
на рік, за потреби вносяться зміни. Обговорення дисциплін, що викладаються, проводиться після завершення 
семестру. У 2021 р. після отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів 
(https://drive.google.com/drive/folders/1SZcH-lFKbvBaNZWo5dmZGlJ6Q0KdkHI0) та здобувачів вищої освіти 
(https://drive.google.com/drive/folders/17Z16RmhtJo3PBQogJM2SyCfg97d0ESnO) розроблену ОПП переглянуто та 
додано дисципліни: Основи DevOps, Основи Індустрії 4.0, Об’єктно-орієнтоване програмування С++, Java, Python, 
Kotlin.
ОПП «Комп’ютерна інженерія» розміщено на сайті університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Освітні%20програми/освітні%20програми/бакалаври/2021/ОПП
%20Бакалавр%20123%20КІ%202021.pdf) та на сайті кафедри КСМ 
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oY__qq0Dr9QjwFquB-DCu5XPQ351zlfy). Пропозиції від стейкхолдерів 
щодо внесення змін до ОПП приймаються згідно з процедурою, яку оприлюднено на сайті університету 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-shhodo-vnesennya-zmin-do-
osvitnih-prohram).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу 
періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості. Відповідно до Положення про організацію 
та проведення опитування здобувачів вищої освіти КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf), здобувачі 
беруть участь в анкетуванні, в якому передбачені пропозиції здобувачів щодо вдосконалення навчального процесу в 
університеті (щодо навчальної діяльності та різних видів практики), із зазначенням навчальних дисциплін, які вони 
прагнуть опанувати. За результатами отриманого зворотного зв’язку від здобувачів ухвалюється рішення про 
перегляд та оновлення ОПП. Це сприяє реалізації принципу студентоцентрованого навчання на рівні університету 
та ОПП. Результати анкетувань (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-
taty-anketuvannya) враховуються під час коригування змістовного наповнення або перерозподілу годин між 
змістовими модулями. Окрім того, здобувачі вищої освіти мають змогу висловлювати пропозиції щодо забезпечення 
якості освіти на засіданнях Вченої ради факультету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-informaciynyh-
tehnolohiy/vchena-rada), Вченої ради університету (http://www.knu.edu.ua/vchena-rada) та Ради молодих вчених 
(http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh). Зміни, які ініціювали здобувачі вищої освіти за цією ОПП, 
враховано (протокол засідання кафедри № 5 від 21.01.2021 р.).

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

Права й обов’язки студентського самоврядування регламентуються «Положенням про студентське самоврядування 
КНУ» (https://bit.ly/3sIEPp8). Студентське самоврядування КНУ – це самостійна громадська діяльність здобувачів 
на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету, що реалізує функції управління закладом вищої 
освіти, визнана Вченою радою університету та здійснюється здобувачами освіти відповідно до поставлених завдань.
Зокрема, органи студентського самоврядування: беруть участь в управлінні університетом у порядку, установленому 
Законом України «Про вищу освіту» та Статутом університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); беруть 
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, 
призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування, заходах (процесах) щодо 
забезпечення якості вищої освіти; делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів. 
Окрім того, органи студентського самоврядування залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП 
шляхом включення представників студентських фокус-груп до складу комісії із забезпечення якості вищої освіти, 
Вченої ради університету, а також шляхом організації постійної системи анкетування здобувачів вищої освіти щодо 
якості освітнього процесу та їх адаптації до умов створеного в КНУ освітнього середовища.
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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

З метою залучення роботодавців до процедур забезпечення якості освітнього процесу, формування та перегляду 
ОПП укладено низку договорів про співпрацю 
(https://drive.google.com/drive/folders/1qoPpKpcY1DqHnz14c6KujPb0A4taGJfW). У процесі впровадження результатів 
дослідження в практику підприємств галузі в рамках ініціативних та госпрозрахункових наукових тематик 
створюються умови для плідної співпраці. У процесі взаємодії здійснюється обмін інформацією щодо останніх 
розробок та тенденцій у практичній та науковій сферах зі спеціальності, фахівці ознайомлюються з матеріалами, які 
надаються здобувачам у процесі вивчення дисциплін, надають рекомендації щодо поліпшення ОПП, акцентують 
увагу на освоєнні актуальних компетентностей тощо. Пропозиції від роботодавців щодо змісту ОПП та інших 
процедур забезпечення її якості враховуються під час проведення науково-практичних конференцій та семінарів, які 
проводяться на базі КНУ. Також на сайті університету передбачено сторінку подачі заявок для розгляду та внесення 
змін до ОПП (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-shhodo-
vnesennya-zmin-do-osvitnih-prohram), на якій зазначено перелік пропозицій та відповідні внесені зміни. На ОПП 
«Комп’ютерна інженерія» є рецензії від потенційних роботодавців, у яких вказано позитивні відгуки, щодо 
доцільності цієї ОПП та змісту підготовки здобувачів освіти (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SZcH-
lFKbvBaNZWo5dmZGlJ6Q0KdkHI0).

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

На кафедрі існує загальна практика збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників усіх рівнів навчання (http://ksm.knu.edu.ua/випускники/). Кафедра підтримує 
зв’язки зі своїми випускниками (спеціальності «Комп’ютерні системи і мережі», «Комп’ютерна інженерія»), багато з 
яких є провідними фахівцями галузі інформаційних технологій, у тому числі і на міжнародному рівні.
У процесі комунікацій та співпраці збирається актуальна інформація щодо нових програмних засобів, вимог до 
виконання практичних задач, тенденцій зміни компетентісних вимог на ринку праці, тощо. Ця інформація 
використовується для змістового оновлення робочих програм, уточнення компетентностей та програмних 
результатів навчання.
Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОПП 
здійснюється як Центром сприяння працевлаштуванню здобувачів і випускників 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), так і гарантом ОПП. 
Кафедра підтримує зв’язки із випускниками, проводиться моніторинг шляхом моніторингу відкритої інформації у 
соціальних мережах, зокрема LinkedIn та Facebook, здійснюється телефонне опитування випускників. Ефективним 
інструментом комунікації з випускниками є організація зустрічей випускників з адміністрацією університету та 
здобувачами вищої освіти.

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 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity) відповідно до нормативно-правових 
документів університету та Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 
КНУ(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 необхідності впровадження й 
удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із залученням внутрішніх та зовнішніх 
стейкхолдерів; залучення роботодавців та інших зацікавлених сторін до формування освітніх траєкторій здобувачів 
вищої освіти за спеціальностями КНУ. План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у КНУ на 2020–2025 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/114.pdf) передбачає заходи з модернізації системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти в університеті. План 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.

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?

Незважаючи на те, що ОПП акредитується вперше, кафедра при здійсненні освітньої діяльності керується не лише 
вимогами внутрішньої системи забезпечення якості освіти КНУ, а й намагається відповідати європейським 
стандартам якості освіти. ОПП удосконалюється та реалізується відповідно до плану розвитку та Статуту 
університету і сприяє виконанню місії та досягнення цілей університету. ОПП враховує потреби ринку праці та 
цільової групи, тому що орієнтована на конкретну професію. Тому кафедра постійно працює над удосконаленням 
змісту ОПП, керуючись рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 
запроваджуючи систему заходів щодо обговорення змісту ОПП, логіки викладання, змістовного наповнення освітніх 
компонент з метою їх відповідності сучасним викликам ринку праці в регіоні. Окрім того, під час удосконалення 
ОПП було проаналізовано досвід і результати проведених в КНУ акредитацій освітніх програм інших 
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спеціальностей (http://www.knu.edu.ua/akredytaciya), враховано більшість зауважень, висловлених експертами, 
зокрема:
– активізувати роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва з закладами вищої освіти за програмами 
академічної мобільності та обміну здобувачів та викладачів;
– активізувати роботу науково-педагогічних працівників кафедри з підготовки та подання до друку наукових 
публікацій до міжнародних фахових видань (у тому числі наукометричних);
– продовжити роботу щодо поповнення електронного бібліотечного фонду сучасними підручниками і навчальними 
посібниками – здійснюється науково-технічною бібліотекою тощо.
Наприклад, за результатами участі у щорічній ІТ конференції «Synergy. IT Business & IT Education» ведуться 
переговори з підписання меморандуму про співпрацю з компанією EPAM. За останні декілька роки у ОПП оновлено 
ОК, присвячені вивченню C++, C#, Java, Kotlin, Python, JavaScript тощо.

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 КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf). До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучені різні 
структурні підрозділи університету: Центр забезпечення якості вищої освіти, фахові кафедри, навчально-
методичний відділ, Вчена рада університету й експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти (професори Купін А. І., Кривуля Г. Ф.), студентське самоврядування. Окрім того, академічна спільнота 
залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП безпосередньо через викладання на належному 
науковому і методичному рівні навчальних дисциплін, підвищенні кваліфікації та стажуванні. Відповідальність за 
належне функціонування ОП передбачає розподіл повноважень щодо ухвалення рішень та оцінювання між: 
керівництвом ОП, кафедрами, факультетами, загально-університетськими структурними підрозділами, а також 
участь здобувачів, зовнішніх стейкхолдерів. На засіданнях кафедри, науково-методичних семінарах кафедри, 
факультету, університету обговорюються питання якості викладання, контролю, підготовки методичних матеріалів

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

Здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в КНУ координують структурні підрозділи:
1. Центр забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity). Згідно Положення про Центр забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf), його основними функціями є: формування стратегії, політики, 
процедур пов’язаних з якістю освітнього процесу, їх удосконалення згідно зі Стратегією розвитку КНУ на 2020–2025 
рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf); підготовка та організація опитувань здобувачів, викладачів, 
випускників, представників ринку праці; формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо 
управлінських рішень із підвищення якості освітньої діяльності.
2. Навчально-методичний відділ (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/navchal-no-metodychnyy-viddil), що виконує 
функції: розробки політики та процедур, пов’язаних з розробкою, моніторингом та періодичним переглядом ОП; 
аналіз та облік результатів сесійного контролю знань; поточний контроль за організацією та проведенням 
навчального процесу.
3. Факультети та кафедри організовують і здійснюють на належному науковому і методичному рівнях навчально-
виховний процес, розробляють та затверджують навчальні плани, робочі програми та силабуси, здійснюють 
поточний та підсумковий контроль якості знань, підготовку та систематичне оновлення методичного забезпечення 
навчальних дисциплін.

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: 
http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza. Основні документи ЗВО: Статут ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (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 ДВНЗ «Криворізький національний університет 
(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
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Усі зацікавлені сторони можуть надсилати зауваження та пропозиції на юридичну адресу Університету 
(http://www.knu.edu.ua/rekvizyty); офіційну електронну адресу Університету; електронні адреси відповідних 
структурних підрозділів (http://www.knu.edu.ua/dovidnyk-e-mail-adres), випускової кафедри 
(http://ksm.knu.edu.ua/); сторінку Центру забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity) або використати Скриньку 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-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розміщена 
на сайті університету: http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/pershyy-bakalavrs-kyy-riven-vyshhoi-osvity

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Переваги:
1.Участь НПП у міжнародний проектах. Викладачі кафедри КСМ (доц. Чубаров В.А., доц. Музика І.О.) взяли участь у 
міжнародному проекті EU TEMPUS 543966: «Higher engineering training for environmentally sustainable industrial 
development». Впровадження результатів цього проекту (з 2017 року) стало потужним важелем розвитку ОПП.
2. Участь здобувачів у грантах, конкурсах. Студентська команда (Мосін Д., Омельченко Д., Кікачеішвілі Б.) спец. 123 
виграла грант (6 тис. евро) від компанії Phoenix Contact в межах міжнародного конкурсу «Xplore New Automation 
Award 2018» (керівник – доц. Іщенко М.О.).
3. Академічна мобільність. Є реальні приклади отримання «подвійного» диплому від КНУ та ВНЗ Польщі в межах 
Європейської грантової програми академічної мобільності «Erasmus+» (студентка Примачова О.К., 2017р.).
4. Постійне самовдосконалення. НПП кафедри постійно працюють над підвищенням кваліфікації. Професор Купін 
А.І. є постійним членом НМК МОН України №7 «ІТ, телекомунікації та автоматизація» та підкомісії за спец. 123 – 
комп’ютерна інженерія та є безпосереднім розробником (співавтором) вже затверджених стандартів (бакалавра і 
магістра) цієї спеціальності та проекту стандарту PhD (ще знаходиться на затвердженні). У 2021р. пройшов 
підвищення кваліфікації в університеті менеджменту освіти МОНУ. Доценти випускової кафедри КСМ Музика І.О., 
Кузнєцов Д.І., Кумченко Ю.О. та ст. викладач Маркова О.М. успішно пройшли сертифікацію на рівень володіння В2 
іноземними мовами (англійською, польською). Доценти Кузнєцов Д.І., Сьомочкіна С.В. та ст.викладач Сенько А.О. 
пройшли у 2021р. стажування у ІТ-компанії ЕРАМ (одного з лідерів ІТ-галузі в Україні) та отримали відповідні 
сертифікати. Ст.викладач Маркова О.М. отримала від МОНУ атестат доцента кафедри КСМ.
5. Додатковаа сертифікація, неформальна освіта. Для студентів існує можливість міжнародної сертифікації за 
програмами світових гігантів ІТ-індустрії від Cisco, D-Link, Phoenix Contact. Причому, навчальна підготовка 
студентів за цими програмами вже введена до навчального процесу на ОПП на постійній основі.
6. За участю викладачів кафедри комп’ютерних систем та мереж і підприємств міста, зокрема ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» подано проєктну заявку у рамках програми Horizon 2020 (FOF-09-2017: «Novel design and predictive 
maintenance technologies for increased operating life of production systems»).
7. Університет постійно працює над поліпшенням матеріально-технічної бази, розвитком різноманітних форм 
міжнародного співробітництва.
Слабкі сторони:
1. Недостатньо стратегічних партнерських відносин з міжнародними науковими установами, що проявляється 
неможливістю забезпечити повною мірою відповідність з іноземними аналогами ОП .
2. Відсутність практики повноцінного викладання дисциплін ОПП англійською мовою, що знижує можливості для 
інтенсифікації набору іноземних студентів та академічної мобільності.

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

Основними перспективами розвитку ОПП упродовж найближчих 3 років є:
1. Участь у міжнародних наукових проєктах та асоціаціях, що дозволить використовувати найкращі вітчизняні та 
європейські практики для покращення якості освітнього процесу.
2. Посилення ролі самостійної роботи із застосуванням дистанційної складової навчання.
3. Підтримка особистісно-орієнтованого навчання шляхом використання інноваційних методів навчання та 
визнання результатів неформальної освіти.
4. Збільшення набору студентів через поширення інформації і позитивних відгуків випускників, а також 
інтенсифікація набору іноземних студентів та академічної мобільності здобувачів та викладачів.
5. Підвищення рівня мотивації випускників бакалаврату для вступу до другого (магістерського) рівня

 

 
          
  

Запевнення
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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: 07.02.2022 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

Комп’ютерна логіка навчальна 
дисципліна

Силабус_Комп.логі
ка_2021.pdf

po1bz9T07HwE0uo0
OPfYvpq1OJAv1vbEF

HTUL7xSGcU=

1. Обладнання 
- персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;
-  мультимедійний проєктор
2.  Програмне забезпечення:
- програмний додаток Electronics 
Workbench; 
- текстовий редактор; 
- процесор електронних таблиць;  
- програмний пакет MS Visio;
- програмний пакет Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader); 
- програмний пакет Win DjView; 
- браузер Internet Explorer 
(Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome); 
- електронний кабінет у Google 
Classroom.

Архітектура 
комп’ютерів 

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Архітектура_Ком

п. 2021.pdf

Uxzsmx1DGAXdgezx
+BgrwhbJAW9H9Ab

hbsPWgrWH7iA=

1. Технічні засоби:
- аудиторія персональних 
комп’ютерів сімейства Celeron, 
AMD, Pentium, Core 2 Duo, Core і3, 
i5, i7 з операційною системою 
типу Windows 7, 8, 8.1, 10; 
- забезпеченість комп’ютерами – 
12 шт. на 25 студентів;
- підключення до мережі 
Інтернет. 
2. Програмні засоби:
- текстовий редактор: Google 
Docs (LibreOffice Writer, Microsoft 
Word);
- веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox);
-  програмний пакет Speccy;
- графічний редактор: Paint.NET 
(GIMP, Adobe Photoshop);
- програмний пакет CPU-Z;
- програмний пакет GPU-Z;
- віртуальна машина VirtualBox 
або VMware Workstation Player.

Комп’ютерна 
схемотехніка 

навчальна 
дисципліна

Силабус_КСТ_2021
_pdf.pdf

HNE0bzt5K+GV5Se
pMvJygSIaVdH1JAk
oQx4MUSpblNM=

 Обладнання:
1) Комп’ютер персональний Intel 
Celeron 2400 (12шт.)
2)  Навчальний стенд ILC 130 
STARTERKIT оснащений: 
контролером ILC 130 ETH, 
модулем введення-виведення BK 
DI8 DO4 PAC з підтримкою 
протоколу Modbus, 2-х 
канальний модуль аналогового 
введення IB IL AI 2/SF-ME, блоком 
живлення і панеллю введення 
інформації.
Призначення:
- для автоматизації 
технологічних процесів;
- автоматизація малих та 
середніх установок;



- реалізація комбінаційних 
пристрої (шифраторів, 
дешифраторів, мультиплексорів, 
демультиплексорів, суматорів, 
кодерів, декодерів, компараторів, 
арифметико-логічних 
пристроїв).
Програмні засоби:
-    інтегроване середовище 
розробки Microsoft Visual Code;
-    текстовий редактор Microsoft 
Word;
-    програмний пакет Microsoft 
Visio;
-    програмні пакети Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader), WinDjView;
-    веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox).
-    Програмний пакет Multisim.
-    Програмний додаток 
Electronics Workbench.
-    Програмний додаток PC 
WORX.
-    Програмний пакет Mathcad.
-    Програмний пакет Matlab.
-    Програмний додаток Proteus 
7.10.
-    Текстовий редактор MS Word.
-    Процесор електронних 
таблиць MS Excel.
-    Програмний пакет Foxit 
Reader (Adobe PDF Reader).

Системне 
програмування 

навчальна 
дисципліна

Силабус 
СистемнеПрограм

ування_2021 
(Кузнєцов).pdf

o962vQoshcjkwZmze
9aqwiAYZDlSQu1hzG

2iQvCRglw=

1. Обладнання:
● «Roma PC» (Intel Sempron) – 12 
шт. 
● Мультимедійний проєктор –1 
шт
● Комутатор DES-1016D - 1 шт.
2. Програмне забезпечення:
● Fasm Editor
● Fasm Compiler
● Microsoft Visual Studio 2019 
Community - Інтегроване 
середовище розробки 
програмного забезпечення;

Системне 
програмування 

курсова робота 
(проект)

Методичка 
Системне 

програмування 
(КР).pdf

IIewLnRhhNiK25dP
C0x2aFR0YJSG11l19

BzEMaQFLkQ=

1. Обладнання:
● «Roma PC» (Intel Sempron) – 12 
шт. 
● Мультимедійний проєктор –1 
шт
● Комутатор DES-1016D - 1 шт.
2. Програмне забезпечення:
● Fasm Editor
● Fasm Compiler
● Microsoft Visual Studio 2019 
Community - Інтегроване 
середовище розробки 
програмного забезпечення;

Організація баз даних навчальна 
дисципліна

Силабус 
ОБД_2021.pdf

AIx0v7myjqgctD6IvE
HZGOOXfgw3HWpg

dAg49wckKMw=

1. Обладнання:
–  персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows 7;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;
–  мультимедійний проєктор.
2. Програмне забезпечення:
–  інтегроване середовище 
розробки Microsoft Visual Studio;
–  програмний пакет PostgreSQl;
–  программный пакет pgAdmin;
–  програмні пакети Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader), WinDjView;
–  веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 



Firefox).

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

навчальна 
дисципліна

Силабус 
ТПКС_2021.pdf

ZCBR5XZkeUc/nOP
BT/HJV+qFECtiWY7

Ep5yycX5nK6g=

1. Обладнання:
–  персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows 7;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;
–  мультимедійний проєктор.
2. Програмне забезпечення:
–  програмний пакет Active-HDL;
–  текстовий редактор;
–  програмні пакети Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader), WinDjView;
–  веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox).

Кваліфікаційна робота          підсумкова 
атестація

Методичка Робота 
бакалавра_2021.pdf

14ew3UE9NLtAze0H
mARp2O3QtZIb9srG

4d8UvvrdGbk=

1. Комп’ютерний клас. 
2. Мультимедійне обладнання. 
3. Звуковідтворювальна 
апаратура

Комп’ютерні системи навчальна 
дисципліна

Силабус 
КомпСистеми(Купі

н)-2021+.pdf

E7ZgwYGD2nEoWIv
XfGjZb3lQo7lmnbTB

EFkM1iPMuCU=

1. Обладнання:
● Персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo, 
Core i5, i7, i9 з операційною 
системою типу Windows 7, 8 або 
10.
● Забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів. 
● Підключення до мережі 
Інтернет.
● Мультимедійний проєктор –1 
шт
2. Програмне забезпечення:
● Інтегроване програмне 
середовище типу MS Visual 
Studio.Net
● Текстовий редактор.
● Процесор електронних 
таблиць.
● Програмний пакет MS Visio.
● Програмний пакет Foxit PDF 
Reader.
● Програмний пакет Win DjView.
● Браузер Internet Eagle (Mozilla 
Firefox, Opera, Google Chrome).
● Програмний пакет для 
електронного тестування 
Assistent-II (та/або аналогічні 
технології типу Moodle, Google 
Disk тощо);
● Програмні пакети (емулятори) 
нейромереж та Fuzzy Logic;
● Програмний пакет ParaLab;
● Програмний пакет BCCD;
● Програмний пакет для 
моделювання МОС 
LaboratoryWork.

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус 
філософія.pdf

L2qMR9ikY5BG54A4
CKeX9BmQuRIP758

hfXez98gpvWE=

1. Персональні комп’ютери для 
використання системи 
«Classroom» та інших форм 
навчання. 2. Інтерактивні лекції. 
3. Тестові завдання. 4. 
Проблемно-пошукові завдання. 5. 
Творчі завдання. 

Комп’ютерні мережі навчальна 
дисципліна

Силабус 
Комп'ютерні 

мережі.pdf

6Wno31U+jcMaM3L
ahOLNF3Td556zKL
QM4IF68O+CYLw=

1.      Мережне обладнання фірми 
CISCO: комутатори Catalyst 
2960 – 6 шт.,  маршрутизатори 
cisco 2801 з модулем HWIC-2A/S – 
9 шт.
2.      Некеровані комутатори – 5 
шт.
3.      Кабель для комп’ютерних 



мереж UTP CAT5E, UTP CAT6 – 50 
м.
4.      Кабельні тестери – 3 шт.; 
Інструмент для зачищення – 4 
шт.
5.      Інструмент для обтиску 
кабелю – 4 шт.
6.      Демонстраційний стенд 
пасивного мережного обладнання 
фірми VINET.
7.      Бездротовий 
маршрутизатор – 1 шт.
8.      Конектори RJ-45 з 
розрахунку 8 шт на одного 
студента. Мережні модулі – 20 
шт. Підключення до мережі 
Інтернет.
9. Текстовий редактор. 
10. Процесор електронних 
таблиць. 
11. Програмний пакет MS Visio. 
12. Браузер Internet Explorer 
(Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome). 
13. Програмний пакет для 
математичного моделювання. 
14. Пакет для моделювання 
комп’ютерних мереж Packet 
Tracer 8.1. 

Комп'ютерна логіка курсова робота 
(проект)

Мет_КП_КЛ_21.pd
f

PlIW0HFKJMiwSep
QOOMdcdkJ6P08Yp

Dh3exNnUvp6iw=

1. Обладнання 
- персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;
-  мультимедійний проєктор
2.  Програмне забезпечення:
- програмний додаток Electronics 
Workbench; 
- текстовий редактор; 
- процесор електронних таблиць;  
- програмний пакет MS Visio;
- програмний пакет Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader); 
- програмний пакет Win DjView; 
- браузер Internet Explorer 
(Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome); 
- електронний кабінет у Google 
Classroom.

Архітектура 
комп’ютерів 

курсова робота 
(проект)

АРХІТЕКТУРА 
КОМП’ЮТЕРІВ 
(КП) 2021.pdf

6rU6gSRoQFkH0ZZ4
lY++vjVwxwPVhxMJ

PwhyPPie1xc=

1. Технічні засоби:
- аудиторія персональних 
комп’ютерів сімейства Celeron, 
AMD, Pentium, Core 2 Duo, Core і3, 
i5, i7 з операційною системою 
типу Windows 7, 8, 8.1, 10; 
- забезпеченість комп’ютерами – 
12 шт. на 25 студентів;
- підключення до мережі 
Інтернет. 
2. Програмні засоби:
- текстовий редактор: Google 
Docs (LibreOffice Writer, Microsoft 
Word);
- веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox);
-  програмний пакет Speccy;
- графічний редактор: Paint.NET 
(GIMP, Adobe Photoshop);
- програмний пакет CPU-Z;
- програмний пакет GPU-Z;
- віртуальна машина VirtualBox 
або VMware Workstation Player.



Організація баз даних курсова робота 
(проект)

метод_КР_ОБД_21
.pdf

e66EZtC0UR/1cpdJ8
M0YYO0/WVOufr/D

lXIYvQ8qDSc=

1. Обладнання:
–  персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows 7;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;
–  мультимедійний проєктор.
2. Програмне забезпечення:
–  інтегроване середовище 
розробки Microsoft Visual Studio;
–  програмний пакет PostgreSQl;
–  программный пакет pgAdmin;
–  програмні пакети Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader), WinDjView;
–  веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox).

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

курсова робота 
(проект)

метод_КП_ТПКС_
21.pdf

AHlp3qpeghlDeA/E+
N5YqdT9AxsX6ADX

d0yB7yKT51M=

1. Обладнання:
–  персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows 7;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;
–  мультимедійний проєктор.
2. Програмне забезпечення:
–  програмний пакет Active-HDL;
–  текстовий редактор;
–  програмні пакети Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader), WinDjView;
–  веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox).

Комп'ютерна 
схемотехніка

курсова робота 
(проект)

Метод вказівки КП 
КСТ.pdf

FMhgDy5C6QB0IoW
kty3921Izd3jPTIXuB

W3IK4Jqwro=

Обладнання:
1) Комп’ютер персональний Intel 
Celeron 2400 (12шт.)
2)  Навчальний стенд ILC 130 
STARTERKIT оснащений: 
контролером ILC 130 ETH, 
модулем введення-виведення BK 
DI8 DO4 PAC з підтримкою 
протоколу Modbus, 2-х 
канальний модуль аналогового 
введення IB IL AI 2/SF-ME, блоком 
живлення і панеллю введення 
інформації.
Призначення:
- для автоматизації 
технологічних процесів;
- автоматизація малих та 
середніх установок;
- реалізація комбінаційних 
пристрої (шифраторів, 
дешифраторів, мультиплексорів, 
демультиплексорів, суматорів, 
кодерів, декодерів, компараторів, 
арифметико-логічних 
пристроїв).
Програмні засоби:
-    інтегроване середовище 
розробки Microsoft Visual Code;
-    текстовий редактор Microsoft 
Word;
-    програмний пакет Microsoft 
Visio;
-    програмні пакети Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader), WinDjView;
-    веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox).
-    Програмний пакет Multisim.
-    Програмний додаток 
Electronics Workbench.
-    Програмний додаток PC 



WORX.
-    Програмний пакет Mathcad.
-    Програмний пакет Matlab.
-    Програмний додаток Proteus 
7.10.
-    Текстовий редактор MS Word.
-    Процесор електронних 
таблиць MS Excel.
-    Програмний пакет Foxit 
Reader (Adobe PDF Reader).

Комп'ютерні мережі курсова робота 
(проект)

Комп'ютерні 
мережі (КП).pdf

7wHJeI1rUOsPQ/BT
HyPnhnVWxljjAkYm

6S1YzNvS1Ic=

1.      Мережне обладнання фірми 
CISCO: комутатори Catalyst 
2960 – 6 шт.,  маршрутизатори 
cisco 2801 з модулем HWIC-2A/S – 
9 шт.
2.      Некеровані комутатори – 5 
шт.
3.      Кабель для комп’ютерних 
мереж UTP CAT5E, UTP CAT6 – 50 
м.
4.      Кабельні тестери – 3 шт.; 
Інструмент для зачищення – 4 
шт.
5.      Інструмент для обтиску 
кабелю – 4 шт.
6.      Демонстраційний стенд 
пасивного мережного обладнання 
фірми VINET.
7.      Бездротовий 
маршрутизатор – 1 шт.
8.      Конектори RJ-45 з 
розрахунку 8 шт на одного 
студента. Мережні модулі – 20 
шт. Підключення до мережі 
Інтернет.
9. Текстовий редактор. 
10. Процесор електронних 
таблиць. 
11. Програмний пакет MS Visio. 
12. Браузер Internet Explorer 
(Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome). 
13. Програмний пакет для 
математичного моделювання. 
14. Пакет для моделювання 
комп’ютерних мереж Packet 
Tracer 8.1. 

Комп’ютерні системи курсова робота 
(проект)

КомпСистеми(КР)_
МетодВказівки.pdf

YAVXHRniH3fE4Ym
xmNheShfzxXF4qi92

1nZNwpQ5cyA=

1. Обладнання:
● Персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo, 
Core i5, i7, i9 з операційною 
системою типу Windows 7, 8 або 
10.
● Забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів. 
● Підключення до мережі 
Інтернет.
● Мультимедійний проєктор –1 
шт
2. Програмне забезпечення:
● Інтегроване програмне 
середовище типу MS Visual 
Studio.Net
● Текстовий редактор.
● Процесор електронних 
таблиць.
● Програмний пакет MS Visio.
● Програмний пакет Foxit PDF 
Reader.
● Програмний пакет Win DjView.
● Браузер Internet Eagle (Mozilla 
Firefox, Opera, Google Chrome).
● Програмний пакет для 
електронного тестування 
Assistent-II (та/або аналогічні 
технології типу Moodle, Google 
Disk тощо);
● Програмні пакети (емулятори) 
нейромереж та Fuzzy Logic;



● Програмний пакет ParaLab;
● Програмний пакет BCCD;
● Програмний пакет для 
моделювання МОС 
LaboratoryWork.

Практика 
переддипломна

практика РП Практика 
переддипломна 

4К(2019, скан).pdf

3U9/NrQJgm2VB1h
EBEhF4oTS3iDplllb1

O40d3W0OQc=

Матеріально-технічні ресурси 
баз практик, з якими укладено 
відповідні угоди про 
співробітництво

Практика проектно-
технологічна

практика рп практики 3 курс 
(д-з).pdf

KZRXzlhL0oi0vdlhL
WHRkxiu+UT1Kl1bS

aaevOIB6Es=

Матеріально-технічні ресурси 
баз практик, з якими укладено 
відповідні угоди про 
співробітництво

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

навчальна 
дисципліна

Силабус Захист 
інформації у 

комп'ютерних 
системах.pdf

CRVHYU6rS6LRwS
WEKNDMQtBCCejF
XwKKWGZLUyjvDx0

=

1. Обладнання:
    – Комп’ютер персональний 
Intel Celeron 2400  – 13 шт. на 25 
студентів;
     – Мультимедійний проєктор –
1 шт.;
 2. Програмне забезпечення:
– текстовий редактор Microsoft 
Word (або інший);
– програмний пакет Microsoft 
Visio;
– електронна таблиця Microsoft 
Excel (або інша);
–антивірусна програма;
– браузер Internet Explorer (Egle, 
Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome).

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС ІМ.pdf FVtfJsyWFRuAxIE24
JuqCmmbJGSO0TM

zHDjb6Jw9MbA=

1. Мультимедійне обладнання.
2.Звуковідтворювальна 
апаратура. 
3. Інтерактивна дошка. 
4. База даних для мультимедійної 
лабораторії – створений 
викладачами кафедри пакет 
прикладних програм та 
навчальних модулів, що 
складається з більш ніж 60 
програмних продуктів (від 
тестових програм з елементами 
навчання до ігрових програм, які 
вимагають від студентів 
продуктивних дій)

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_КІ-
фізичне 

виховання.pdf

gpUdTPBAiT9V+Ign
qrbu62tr9PkcwXtjRx

oNx5o1c4o=

1.Cпортивна зала з баскетболу. 
2.Спортивна зала з важкої 
атлетики. 
3.Зала з настільного тенісу. 
4.Зала з волейболу. 
5.Футбольне поле. 
6. Стадіон. 

Вища математика навчальна 
дисципліна

Силабус 
ВищаМатема.pdf

lpg8mdYq9P52Z2zw
pNAlJuSxyEYiNvh9L

tQJ4+iW/3s=

1. Мультимедійне обладнання. 
2.Звуковідтворювальна 
апаратура. 3. Інтернет ресурси: 
сайти навчальних закладів, 
культурноосвітні сайти 
(віртуальні бібліотеки, довідкові 
сайти бібліотек, електронні 
підручники), довідкові сайти 
(енциклопедії, словники, 
каталоги, портали). 

Фізика навчальна 
дисципліна

Фізика_КІ (1).pdf hNkFvXB6E6sXRhfz
8F8+13+Xas8GGVPl

L1d8eFFYGPc=

1. Лабораторія з класичної 
механіки. 2. Лабораторія з 
молекулярної фізики. 3. 
Лабораторія з термодинаміки. 4. 
Лабораторія з електродинаміки. 
5. Лабораторія з оптики. 6. 
Інформаційні планшети та 
макети. 

Українська мова за навчальна Силабус S6Jr6oX0Bn8tnBJh 1. Мультимедійне обладнання. 



професійним 
спрямуванням

дисципліна УкрМовазаПрофСп
рямуванням.pdf

Y50etRlCzoGCuseHc
imt0QbCgL8=

2.Звуковідтворювальна 
апаратура

Історія України та 
української культури

навчальна 
дисципліна

Історія України та 
укр.культури 

(силабус) (1).pdf

+nIiK+X9UTRdgwO
doUOeoJB+oYBrDAe

xEw5B0+2clJU=

1. Персональні комп’ютери для 
використання системи 
«Classroom» та інших форм 
навчання. 2. Інтерактивні лекції. 
3. Тестові завдання. 4. 
Проблемно-пошукові завдання. 5. 
Творчі завдання. 

Теорія електричних і 
магнітних кіл

навчальна 
дисципліна

Силабус_Теорія 
електромагн 

кіл.pdf

+ebJ2L7DesZyb04Fj
nJl7qT/yJTuImEGEz

tn9puUbPM=

1. Персональні комп’ютери для 
використання системи 
«Classroom» та інших форм 
навчання. 2. Інтерактивні лекції. 
3. Тестові завдання. 4. 
Проблемно-пошукові завдання. 5. 
Творчі завдання. 

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

Силабус 
ТеоріяЙмовір.pdf

OnBjQQG1jitp6Rihm
mNwSZlWqhwWVpF

xveBJ1Dgns4E=

1. Персональні комп’ютери для 
використання системи 
«Classroom» та інших форм 
навчання. 2. Інтерактивні лекції. 
3. Тестові завдання. 4. 
Проблемно-пошукові завдання. 5. 
Творчі завдання. 

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

силабус бжд та ооп 
(1).pdf

JCp8l7tGjiLDEEXhio
HZZe6xNkXitX/tIfX

0WmdA+ic=

1. Стенди протипожежної 
безпеки. 2. Первинні засоби 
гасіння пожеж (вогнегасники) – 7 
шт. 3. Стенд «Протипожежні 
сповіщувачі». 4. Стенд «Засоби 
захисту від ураження 
електричним струмом». 5. 
Стенди «Боротьба з основними 
шкідливостями виробничого 
характеру: пил, шум, вібрація» – 
3 шт. 6. Люксметри Ю-116 та 
Benetech GM1010. 7. Аспіраційний 
психрометр. 8. Анемометр 
електронний 
крильчатийBenetech GM816. 9. 
Шумомір KMOONGM1352$. 10. 
Інформаційні планшети та 
макети. 11. Мультимедійне 
обладнання;. 
22.Звуковідтворювальна 
апаратура

Основи 
інформаційних 
технологій 

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОІТ_21.pd
f

A2DLFLXNOg1AMUj
2rI+TvuYVCtr+3FbF

Lqzi8G/ZtUc=

1. Обладнання:
–  персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;
- мультимедійний проєктор.
2. Програмне забезпечення:
- текстовий редактор; 
- процесор електронних таблиць;  
- програма створення 
презентацій;
-  СКБД; 
- програмний пакет Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader);
- програмний пакет Win DjView;
- браузер Internet Explorer 
(Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome).

Програмування навчальна 
дисципліна

Силабус_Програму
вання_21.pdf

KJpjxLSFvihVTvbP4
NEzNpAxNyuY1X45

bi9RZrDX1lg=

1. Обладнання:
–  персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;



- мультимедійний проєктор.
2. Програмне забезпечення:
- компілятор Dev C++ або інший 
онлайн-компілятор;
- текстовий редактор;
- програмний пакет MS Visio;
- програмний пакет Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader);
- програмний пакет Win DjView;
- браузер Internet Explorer 
(Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome).

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

навчальна 
дисципліна

Силабус Об'єктно-
орієнтоване 

програмування 
C#.pdf

g7yJEOY2lRbc7+Us
KnuR08RjIlOZdvoA

+MtwhwWgtVQ=

1. Обладнання:
–  персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;
–  мультимедійний проєктор.
2. Програмне забезпечення:
–  інтегроване середовище 
розробки Microsoft Visual Studio;
–  текстовий редактор;
–  програмний пакет для 
побудови блок-схем;
–  програмні пакети Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader), WinDjView;
–  веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox).

Комп’ютерна 
електроніка

навчальна 
дисципліна

2021_Силабус_КЕ_
КомпЕлектроніка_

pdf (1).pdf

PnAKY9F+YNjhLHT
nIrytsSrmBj9S1KZ8d

GtekcrkEtQ=

1. Персональні комп’ютери для 
використання системи 
«Classroom» та інших форм 
навчання. 2. Інтерактивні лекції. 
3. Тестові завдання. 4. 
Проблемно-пошукові завдання. 5. 
Творчі завдання. 

Алгоритми та методи 
обчислень

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Алгоритми та 

методи обчислень 
2021.pdf

L0pIwRhQyoC5MG0
aHW1xIf1mIzvgBmX

PxcxrxuOqas8=

1) Комп’ютер персональний Intel 
Celeron 2400 (12шт.)
2)Операційна система Microsoft 
WINDOWS 10 та пізніших версій.
3)Додаток Open Office

Системне програмне 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

Силабус Системне 
програмне 

забезпечення.pdf

Oiqwv0ZbQV0wl9/tQ
iQNCIZdsWP8CFwX

aeIlwGf55yk=

1. Обладнання:
–  персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows 7;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;
–  мультимедійний проєктор.
2. Програмне забезпечення:
–  інтегроване середовище 
розробки Microsoft Visual Studio;
–  текстовий редактор;
–  програмний пакет для 
побудови блок-схем;
–  програмні пакети Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader), WinDjView;
–  веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox).

Паралельні та 
розподілені 
обчислення

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Паралельні та 

розподілені 
обчислення.pdf

97FQwKxNnUL1s9l4f
k31i2xjNeZvc970XW

U/I6Op4LM=

1. Обладнання:
–  персональні комп’ютери класу 
Celeron, AMD, Pentium, Core 2 Duo 
з операційною системою типу 
Windows 7;
–  забезпеченість комп’ютерами 
– 12 шт. на 25 студентів;
–  підключення до мережі 
Інтернет;
–  мультимедійний проєктор.



2. Програмне забезпечення:
–  інтегроване середовище 
розробки Microsoft Visual Studio;
–  текстовий редактор;
–  програмний пакет для 
побудови блок-схем;
–  програмні пакети Foxit Reader 
(Adobe PDF Reader), WinDjView;
–  веб-браузер Google Chrome 
(Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox).

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

66651 Несмашний 
Євген 
Олександров
ич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
доктора наук 
ДД 001024, 

виданий 
12.01.2000, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 065389, 
виданий 

14.09.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000475, 
виданий 

15.07.1987, 
Атестат 

професора ПP 
001290, 
виданий 

26.02.2002

33 Фізика 1. Фахова вища освіта, 
СВО (спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
33 роки. 
4.Диплом доктора 
наук, серія ДД, 
№001024, дата 2000-
01-12
5.Атестат професора, 
серія ПP, №001290, 
дата 2002-02-26
6. Виконання 6 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. 
Несмашний Є.О. 
Stability evaluation of 
jsc "YUGOK" eastern 
pit wall taking into 
account seismic mass 
blasting effect / 
Несмашний 
Є.О.,Ткаченко Г.І. // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», - 2017.- 
№ 44.- С.27-32. 2. 
Несмашный Е. А. 
Определение 
прочности скальных 
пород с 
использованием 
современного 
оборудования на 
примере 
месторождения 
«Большая Глееватка» 



/ Несмашный Е. А., 
Болотников А.В. // 
Металлургическая и 
горная 
промышленность. 
Днепр. - 2017. - №3. - 
С.82-87. 
3.Несмашный Е. А. РК 
вопросу выбора 
интервалов 
замедления при 
проведении массовых 
взрывов на карьерах / 
Несмашный Е. А., 
Болотников А.В. // 
Металлургическая и 
горная 
промышленность. 
Днепр. - 2018. - №1. - 
С.51-54. 4. Синчук О. 
Н. Исследование 
переходных процессов 
в тяговом 
электроприводе 
двоосного шахтного 
электровоза / О. 
Н.Синчук, А. Ф. 
Синолицый, Е. А. 
Несмашный, В. 
А.Федотов, М. Л. 
Барановская, П. В. 
Лоташ, Е. И. Скапа // 
Електрифікація 
транспорту. – 2018. – 
№ 15. – С. 7-18. 5. 
Несмашный Е. А. 
Расчет и обоснование 
устойчивых 
параметров 
деформированного 
участка западного 
борта карьера № 4 
ЧАО «ЦГОК» / Е.А. 
Несмашный, А.В. 
Болотников, А.А. 
Грицаенко // Вісник 
Криворізького 
технічного 
університету. Збірник 
наукових праць. – 
Кривий Ріг: КНУ. – 
№46. – 2018. – С. 47-
53. 6. Несмашный Е.А. 
Геомеханическое 
обоснование 
геометрических 
параметров бортов 
карьера ЧАО 
«ИнГОК» на 
предельном контуре / 
Е.А. Несмашный, Г.И. 
Ткаченко, А.В. 
Болотников // Вісник 
Криворізького 
технічного 
університету. Збірник 
наукових праць. – 
Кривий Ріг: КНУ. – № 
46. – 2018. – С. 19-25. 
7. Несмашный Е.А. 
Применение метода 
конечных элементов 
для оценки степени 
устойчивости групп 
уступов и бортов 
карьера № 3 ЧАО 
«ЦГЗК» / Е. А. 
Несмашный, А. В. 
Болотников, Г. И. 
Ткаченко // Вісник 
Криворізького 



технічного 
університету. Збірник 
наукових праць. – 
Кривий Ріг: КНУ. – 
№47. – 2018. – С. 38-
44. 8. Несмашный Е. 
А. Расчет и 
обоснование 
интервалов 
замедления, 
обеспечивающих 
минимизацию 
сейсмичности 
массовых взрывов на 
карьерах / 
Несмашный Е. А., 
Болотников А.В., 
Федин К.А. // 
Науково-технічний 
журнал. Відомості 
Академії гірничих 
наук України - Кривий 
Ріг: - 2018.- № 9.- 
С.76-82. 9. 
Несмашний Є.О. 
Використання 
чисельних методів 
моделювання 
фізичних процесів в 
закладах вищої освіти 
/ Є.О. Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. - Кривий Ріг: 
КНУ. - № 48. - 2019. – 
С. 88 - 94. 10. 
Несмашний Є.О. 
Розроблення фізико-
математичної моделі 
скочування бутів 
гірської породи з 
породних відкосів / 
Несмашний Є.О., 
каченко Г.І., 
Герасімова Е.В. // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний 
збірник 
Криворізького 
національного 
університету− 2020. –
Вип. 107. –С. 101-106; 
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 09.052.02 у 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». 2. 
Опонент по дисертації 
Васильєва Д.Л. 
«Розвиток наукових 
основ визначення 
параметрів 
розвантаження при 
вибійної частини 
газоносних вугільних 
пластів» на здобуття 
наукового ступеня 
доктора технічних 
наук за спеціальністю 



05.15.09 – 
«Геотехнічна і гірнича 
механіка»; 
спеціалізована вчена 
рада Д 08.188.01 при 
інституті геотехнічної 
механіки імені М.С. 
Полякова НАН 
України, 20 вересня 
2019 р.; 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 1. Редакційна 
колегія журналу 
«Вісник 
Криворізького 
національного 
університету». 2. 
Науковий керівник 
НДР "Розроблення 
фізико-математичної 
моделі скочування 
бутів гірської породи з 
породного відкосу 
висотою понад 30 
метрів" (договір № 8-
59-19), 2020 р.; 11) 
наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою): Наукове 
консультування 
ІнГЗК, ПівдГЗК, 
ПівнГЗК, ЦГЗК; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Несмашний Є.О. 
Досвід роботи 
дистанційного 
викладання фізики у 
Криворізькому 
національному 
університеті / Є.О. 
Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 



промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 26-28 
травня 2021 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
КНУ, 2021. С. 163. 2. 
Несмашний Є.О. 
Розроблення фізико-
математичної моделі 
скочування бутів 
гірської породи з 
породних відкосів/ 
Є.О. Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 23 -25 
травня 2020 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2020. С. 
91. 3. Несмашний Є.О. 
Розрахунок стійкості 
уступів кар’єру №4 
прат «ЦГЗК» висотою 
понад 30 м з 
додатковим 
навантаженням від 
обвалування 
автодоріг/ Є.О. 
Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 23 -25 
травня 2020 р.) : тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2020. С. 
8. 4. Несмашний Є.О. 
Методи та засоби для 
захисту транспортних 
берм від падіння 
каменів в кар'єрі / 
Є.О. Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 23 -25 
травня 2020 р.) : тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2020. С. 
9. 5. Несмашний Є.О., 
Енергетичний аналіз 
синхронних машин з 
постійнии магнітами 
для гібридних тягових 
електроприводів / 
Є.О. Несмашний, 
Касаткіна І.В., 
Єрьоменко Л.В. // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 22 -24 
травня 2019 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2019. – 
Т. 2. – С. 176. 6. 
Несмашний Є.О. 



Використання 
чисельних методів 
моделювання 
фізичних процесів в 
закладах вищої освіти 
/ Є.О. Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 22 -24 
травня 2019 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2019. – 
Т. 2. – С. 128. 7. 
Несмашный Е.А. 
Применение метода 
конечних элементов 
для оценки степени 
устойчивых групп и 
бортов карьера № 3 
ЧАО «ЦГОК» / 
Вилкул Ю.Г., Е.А. 
Несмашный, Е.В. 
Герасимова, Г.И. 
Ткаченко. // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 22 - 24 
травня 2019 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2019. – 
Т. І. – С. 3.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю - 33 
роки

392169 Саяпін 
Вадим 
Геннадійови
ч

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
6.050102 

комп’ютерна 
інженерія, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2018, 

0 Паралельні та 
розподілені 
обчислення

1. Фахова вища освіта, 
СВО (бакалавр, 
магістр);
2. Основне місце 
роботи – КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
8 місяців
4. Виконання 2 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38) (слід 
зазначити, що 
науково-педагогічний 
стаж менший за три 
роки) :

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 



спеціальність: 
123 

Комп’ютерна 
інженерія

колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:

1. Відповідальний 
виконавець у НДР 
«Методи та засоби 
енергоефективного 
використання 
побутових 
відновлювальних 
джерел енергії в 
межах MICROGRID та 
SMARTGRID мереж» 
номер держреєстрації 
№ 0119U002387.

2. Відповідальний 
виконавець у НДР 
«Збільшення 
енергоефективності 
MICROGRID мереж 
шляхом використання  
автоматизації 
процесів керування на 
основі прогнозуючих 
нейро-нечітких 
моделей» номер 
держреєстрації № 
0121U109870.

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Саяпін В.Г. Засоби 
штучного інтелекту в 
автоматизованій 
системі керування в 
межах Microgrid / В. Г. 
Саяпін, Д. І. Кузнєцов 
// матеріали XIV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23–25 березня 2021 
р.). – Кривий Ріг, 
2021. – С. 131–132.
2. Саяпін В. Г. Огляд 
методів 
прогнозування 
виробленої 
електричної енергії 
сонячними та 
вітровими джерелами 
енергії / В. Г. Саяпін, 
Д. І. Кузнєцов // 6-й 
Міжнародний конгрес 
“Сталий розвиток: 
захист навколишнього 
середовища. 
Енергоощадність. 
Збалансоване 



природокористування
”: збірник матеріалів 
(23–25 вересня 2020 
р.). – Львів, 2020. – С. 
98.
3. Саяпін В. Г. 
Використання 
нейронних мереж в 
microgrid / В. Г. 
Саяпін, Д. І. Кузнєцов 
// Радіоелектроніка та 
молодь у ХХІ столітті : 
матеріали 24-го 
міжнародного 
молодіжного форуму 
(7-9 квітня 2020, 
Харків) : конференція 
«Віртуальний та 
фізичний комп’ютінг» 
/ – Харків: ХНУРЕ, 
2020. – Том 5. – С. 
181-182. – Бібліогр.: с. 
182.
4. Саяпін В. Г. 
Структура систем 
керування microgrid / 
В. Г. Саяпін, Д. І. 
Кузнєцов // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали XІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(24–26 березня 2020 
р.). – Кривий Ріг, 
2020. – С. 224–227. – 
Бібліогр.: с. 227.
5. Музика І. О. 
Гетерогенні GRID-
системи для обміну 
обчислювальними 
ресурсами / Музика 
І.О., Саяпін В. Г. // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 
р.). – Кривий Ріг, 
2018. – С. 34–37. – 
Бібліогр.: с. 37.
6. Саяпін В. Г. 
Структура і 
архітектура системи 
керування та будови 
Microgrid з 
використанням 
джерел 
відновлювальної 
енергії / В. Г. Саяпін, 
Д. Г. Кузнєцов // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету : зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг, 
2020. – Вип. 50. – С. 
138–142. – DOI: 
10.31721/2306-5451-
2020-1-50-138-142.

406095 Вдовиченко 
Ірина 

Викладач 
спеціальни

Циклова 
комісія 

Диплом 
кандидата наук 

30 Захист 
інформації у 

1. Фахова вища освіта.
2. Основне місце 



Никифорівн
а

х 
дисцеплін, 
Сумісництв
о

електронних 
дисциплін

ДK 048200, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027921, 

виданий 
14.04.2011

комп’ютерних 
системах

роботи - КНУ.
3. Кандидат технічних 
наук за спец. 05.13.06 - 
інформаційні 
технології.
4. Вчене звання 
доцента за кафедрою 
технічної кібернетики.
5. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
28 років.
6. Підвищення 
кваліфікації: 
Міжнародна науково-
педагогічна практика 
«Товариство 
навколишнього 
інтелекту 2021». 
Квітень 2021 року. 
Україна. Узбекистан. 
Латвія.
6.0 кредитів ECTS 
(180 годин). Свідоцтво 
№266-2021.
7. Виконання 7 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Kupin A., 
Vdovichenko I., Muzyka 
I., Kuznetsov D. 
Development of an 
intelligent system for 
the prognostication of 
energy produced by 
photovoltaic cells in 
smart grid systems. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2017. Vol. 
5. No 8(89). P. 4–9. 
(Scopus)
2. I. Vdovychenko, S. 
Khotskina, M. 
Khodukin, I. 
Mamanazarov. 
Research of Net Users 
by Means of  Big Data 
Technology. SHS Web 
of Conferences. Volume 
100 (2021) 01021. IV 
International Scientific 
Congress “Society of 
Ambient Intelligence-
2021” (ISCSAI 2021). 
(Web of Science)
3. Вдовиченко І.Н. 
«Развитие схемы 
научной экспертизы». 
Науковий вісник 
Криворізького 
національного 
університету 
“Гірничий вісник“, 
№101, 2016. С. 122-126.
4. Вдовиченко И.Н. 
Моделирование 
программных систем 
и процесса их 
разработки. Науковий 
вісник Криворізького 



національного 
університету 
“Гірничий вісник“. 
2017. №45. C. 66-70.
5. Вдовиченко І.Н., 
Ватря О.С.  Аналіз 
додатку емуляції 
тривимірної сцени із 
використанням 
шейдерів та засобів 
OpenGL. Збірник 
наукових праць 
"Вісник криворізького 
національного 
університету". 2019. 
№48. С. 154-159.
6. Вдовиченко І.Н. 
Формування груп для 
використання методу 
взаємного навчання. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
«Системні 
технології».  Дніпро, 
2020. Випуск 3(128). 
С.13-20.
7. Вдовиченко І.Н. 
Системний аналіз 
ClickHouse - 
колоночної СУБД для 
online обробки 
аналітичних запитів. 
Збірник наукових 
праць "Вісник 
криворізького 
національного 
університету" Кривий 
Ріг, 2020. №50. С.165-
169.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Вдовиченко І.Н. 
Кібербезпека та 
інформаційні 
технології : 
монографія. О 
многокритериальном 
экспертном 
оценивании рисков 
информационной 
безопасности. Харків: 
ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 
2020. – 380 с.
2. Вдовиченко І.Н. 
Колективна наукова 
монографія 
«Сучасний педагог». 
Проблеми організації 
занять способом 
взаємного навчання.  
Дніпро: «Акцент ПП», 
2020. Том 1. – 236 с.
4)наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 



вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Реєстраційний 
номер № 318 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
„Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах” 
Спеціальність 123 
«Комп’ютерна 
інженерія». 2018.
2. Реєстраційний 
номер № 317 
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни „Захист 
інформації у 
комп’ютерних 
системах” 
Спеціальність 123 
«Комп’ютерна 
інженерія». 2018.
3. Реєстраційний 
номер № 304   
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
„Математичне 
моделювання”. 
Освітній ступінь 
магістр. Спеціальність 
123 «Комп’ютерна 
інженерія». 2018.
4. Реєстраційний 
номер № 303  
Методичні вказівки 
для  самостійної 
роботи з дисципліни 
„Математичне 
моделювання”. 
Освітній ступінь 
магістр. Спеціальність 
123 «Комп’ютерна 
інженерія». 2018.
5. Реєстраційний 
номер № 313 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з дисципліни  
„Інженерія 
програмного 
забезпечення” 
Спеціальність 123 
«Комп’ютерна 
інженерія». 2018.
11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 



(науковою 
установою):
Виконувала наукове 
консультування щодо 
розробки проекту 
змін, впровадження та 
супроводу 
програмного 
комплексу «Базис-
Мебель» в період з 
01.12.2015 р. до 
30.06.2019 р.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Вдовиченко І.Н. 
Формування груп для 
використання методу 
взаємного навчання. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
Інформаційні 
технології в 
Металургії та 
машинобудуванні 
імені професора 
Михальова О.І. м. 
Дніпро, 2020. С. 455-
459.
2. Вдовиченко І.Н. О 
многокритериальном 
экспертном 
оценивании рисков 
информационной 
безопасности. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
Інформаційна безпека 
та інформаційні 
технології. 2-3 квітня 
2020 року. 
Центральноукраїнськ
ий національний 
Технічний університет 
Україна, м. 
Кропивницький, 
2020. С. 3.
3. Штанько О. Ю., 
Вдовиченко І.Н. 
Використання ДНК як 
засіб збереження 
інформації. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІІІ 
Всеукраїнської 
науково практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(24-26 березня 2020 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2020. С. 
18-20.
4. Вдовиченко І.Н. 
Статистические и 
аналитические 
системы, как классы 



технологии DATA 
MINING. Матеріали 
ІІІ Всеукраїнської  
науково-технічної 
конференції  
"Комп'ютерні 
технології: інновації, 
проблеми, рішення" 
26-27 листопада 2020 
р. м. Житомир, 2020. 
С. 51-52.
5. Вдовиченко І.Н. 
Технологии Big Data и 
их применение для 
анализа 
пользователей сети. 
Збірник тез доповідей 
за матеріалами  ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції  
“Інформаційна  
безпека  та  
комп'ютерні 
технології”,  м. 
Кропивницький, 19-20 
квітня 2018. С. 189-
191.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Член Громадської 
організації 
«Українське науково-
освітнє IT 
товариство». 
Сертифікат №21 - 
00078FS
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
Робота в 
обчислювальному 
центрі на посаді 
інженера- програміста  
протягом 7 років. 
(Запис у трудовій 
книжці: РПТПО 
«Укрсельхозтехника» 
должность инженер-
программист. Приказ 
№65 К  от 
24.05.1983г.; Приказ 
№40 К  от 
15.02.1990г.)

187621 Маркова 
Оксана 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052579, 
виданий 

20.06.2019, 
Атестат 

доцента AД 
007674, 
виданий 

29.06.2021

18 Комп’ютерна 
логіка 

1. Фахова вища освіта.
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Кандидат 
педагогічних наук за 
спец. 13.00.10 - 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті.
4. Вчене звання 
доцента кафедри 
комп’ютерних систем 
та мереж.
5. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
20 років.
6. Підвищення 
кваліфікації:   
     Атестат доцента АД 
007674 від 29.06.2021 



р
    Міжнародний курс 
професійного 
розвитку освітнього 
проекту «The 
innovative Methods and 
Technologies of 
Teaching: The Newest 
in the European 
Education Practice» 
(Information and 
Communication 
Technologies) 
(Польща) (180 годин). 
Свідоцтво КРК 
20/10/41 від 02.10.20 
р.
Сертифікат KJ-P 
№20/10/31, володіння 
польською мовою від 
20.10.20 р.

9. Виконання 7 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Маркова О.М., 
Ткачук В.В., Семеріков 
С.О., Єчкало Ю.В., 
Мінтій М.М. Засоби 
розробки доповненої 
реальності для Web: 
порівняльний аналіз 
Фізико-математична 
освіта. – 2020. – 
Випуск 2(24). – С. 159-
167. – DOI : 
10.31110/2413-1571-
2020-024-2-021.
2. Markova Oksana, 
Modlo Yevhenii, 
Semerikov Serhiy. 
Мобільні інтернет-
пристрої у 
формуванні 
компетенції із 
розв’язання 
професійних задач 
засобами 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій Теорія і 
практика управління 
соціальними 
системами. – 2020. – 
В.4. – С.105-120.
3. Markova O., 
Semerikov S., 
Teplytskyi I., Yechkalo 
Y., Soloviev V., Kiv A., 
Using spreadsheets as 
learning tools for 
computer simulation of 
neural networks. SHS 
Web of Conferences. – 
2020. – Volume 75. – 
Р.1-14. – Access mode : 
https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/abs/2020/03/
contents/contents.html, 



ISSN 2261-2424.
4. Markova O., 
Semerikov S., 
Teplytskyi I., Yechkalo 
Y., Soloviev V., Kiv A. 
Computer simulation of 
neural networks using 
spreadsheets: Dr. 
Anderson, welcome 
back / CEUR Workshop 
Proceedings 2019, 
2393, с. 833-848, ISSN 
1613-0073.
5. Markova O.M., 
Semerikov S.O., Striuk 
A.M., Shalatska H.M., 
Nechypurenko P.P., 
Tron V.V., 
Implementation of 
cloud service models in 
training of future 
information technology 
specialists. Proceedings 
of the 6th Workshop on 
Cloud Technologies in 
Education (CTE 2018), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
December 21, 2018. 
CEUR Workshop 
Proceedings. T. 2433, 
2019/9/9. – p. 499-515, 
ISSN 1613-0073.
6. Oksana Markova, 
Serhiy Semerikov, 
Maiia Popel. CoCalc as 
a Learning Tool for 
Neural Network 
Simulation in the 
Special Course 
“Foundations of 
Mathematic 
Informatics” 
[Electronic resource]. 
ICT in Education, 
Research and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer 
2018 : Proceedings of 
the 13th International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. 
Volume II: Workshops 
(ICTERI, 2018). Kyiv, 
Ukraine, May 14-17, 
2018 / Edited by : 
Vadim Ermolayev, Mari 
Carmen Suárez-
Figueroa, Vitaliy 
Yakovyna, Vyacheslav 
Kharchenko, Vitaliy 
Kobets, Hennadiy 
Kravtsov, Vladimir 
Peschanenko, Yaroslav 
Prytula, Mykola 
Nikitchenko, 
Aleksander 
Spivakovsky. P. 388-
403. (CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2104). 
URL: http://ceur-
ws.org/Vol-
2104/paper_204.pdf 
http://lib.iitta.gov.ua/7



10720 / 
http://elibrary.kdpu.ed
u.ua/handle/0564/225
0.
7. Markova O., Tkachuk 
V., Yechkalo Y. 
Augmented reality in 
education of students 
with special educational 
needs Cloud 
Technologies in 
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 Work-shop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2168). – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2168/paper9.pdf.
8. Markova O. The tools 
of cloud technology for 
learning of 
fundamentals of 
mathematical 
informatics for students 
of technical universities 
CEUR Workshop 
Proceedings 2017, 2168, 
hh. 27-33.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
Маркова О.М., 
Шокалюк С.В., 
Семеріков С.О. 
SageMathCloud як 
засіб хмарних 
технологій 
комп’ютерно-
орієнтованого 
навчання 
математичних та 
інформатичних 
дисциплін 
Моделювання в освіті: 
Стан. Проблеми. 
Перспективи : 
монографія / 
Міністерство освіти і 
науки України, ДВНЗ 
«Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет», 
Черкаський 
національний 
університет імені 
Богдана 
Хмельницького, 
Південно-український 
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 



Ушинського ; за заг. 
ред. Соловйова В. М. – 
Черкаси : Брама, 
видавець Вовчок 
О.Ю., 2017. – С. 130-
142.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Маркова О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Програмування» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс], 2020.
2. Маркова О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи 
інформаційних 
технологій» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс], 2020.
3. Маркова О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
для студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс], 2020.
4. Маркова О. М. 
Тести з дисципліни 
«Основи 
інформаційних 
технологій» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс]: 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQL
SfU5JC84kP-
guow76g7RxTv4mNPn
hYs_IP13RlmmQCI3ys5
aQ/viewform?
usp=sf_link. – 2019.



5. Маркова О. М. 
Тести з дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
для студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс]: 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQL
SfLBAITEVs8gv_0CGQ
iVu5N14vAks9X8Es0k6
BXo36ReLKUYw/viewf
orm?usp=sf_link. – 
2019.
6. Кузнєцов Д. І., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Web 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
76 с.
7. Маркова О. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Основи 
інформаційних 
технологій» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
32 с.
8. Маркова О. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни «Основи 
інформаційних 
технологій» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
22 с.
9. Чубаров В. А., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
129 с.
10. Чубаров В. А., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 



27 с.
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня;
У 2019 році у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 29.053.01 
Державного закладу 
„Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка” (м. 
Старобільськ) 
захистила дисертацію 
на тему: «Хмарні 
технології як засіб 
навчання основ 
математичної 
інформатики 
студентів технічних 
університетів» та 
здобула науковий 
ступінь кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.10 
– інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті (01 
– Освіта/Педагогіка). 
Диплом №052579 від 
20 червня 2019 р.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах;
Взяла участь у 
комплексній темі 
«Теоретико-методичні 
основи використання 
мобільних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
навчанні» (ДР № 
0116U001867) 
відповідно до плану 
спільної науково-
дослідної лабораторії 
з питань 
використання 
хмарних технологій в 
освіті Криворізького 
національного 
університету та 
Інституту 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 



(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Катеруша Р. К., 
Маркова О. М. 
Створення моделі 
електронно-освітньої 
системи ВНЗ. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали XI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 
р.). Міністерство 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кафедра 
комп’ютерних систем 
та мереж. Кривий Ріг. 
Видавничий центр 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2018.
2. Маркова О. 
Загальна структура 
засобів хмарних 
технологій навчання 
основ математичної 
інформатики. Новітні 
комп’ютерні 
технології. Кривий 
Ріг. ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2017. Т. 
ХV. С. 231-234.
3. Катеруша Р. К., 
Маркова О. М. 
Електронно-
інформаційне 
середовище кафедри 
КСМ ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
матеріали X 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(22-24 березня 2017 
р.). Міністерство 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кафедра 
комп’ютерних систем 
та мереж. Кривий Ріг. 
Видавничий центр 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2017. С. 
71-73.
4. Халимова Б. А., 
Маркова О. М. Хмарні 



обчислення і 
технології: тенденції 
розвитку. Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали IX 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(22-24 березня 2016 
р.). Міністерство 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кафедра 
комп’ютерних систем 
та мереж. Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2016. С. 
25-26.
5. Маркова О. 
Теоретичні засади 
навчання основ 
математичної 
інформатики 
студентів технічних 
університетів з 
використанням 
хмарних технологій. 
Новітні комп’ютерні 
технології. Кривий 
Ріг. ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2016. Т. 
ХІV. С. 63-64.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях;
 Член Громадської 
організації 
«Українське науково-
освітнє IT 
товариство».

392169 Саяпін 
Вадим 
Геннадійови
ч

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
6.050102 

комп’ютерна 
інженерія, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
123 

Комп’ютерна 

0 Комп’ютерна 
логіка 

1. Фахова вища освіта, 
СВО (бакалавр, 
магістр);
2. Основне місце 
роботи – КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
8 місяців
4. Виконання 2 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38) (слід 
зазначити, що 
науково-педагогічний 
стаж менший за три 
роки) :

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 



інженерія включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:

1. Відповідальний 
виконавець у НДР 
«Методи та засоби 
енергоефективного 
використання 
побутових 
відновлювальних 
джерел енергії в 
межах MICROGRID та 
SMARTGRID мереж» 
номер держреєстрації 
№ 0119U002387.

2. Відповідальний 
виконавець у НДР 
«Збільшення 
енергоефективності 
MICROGRID мереж 
шляхом використання  
автоматизації 
процесів керування на 
основі прогнозуючих 
нейро-нечітких 
моделей» номер 
держреєстрації № 
0121U109870.

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Саяпін В.Г. Засоби 
штучного інтелекту в 
автоматизованій 
системі керування в 
межах Microgrid / В. Г. 
Саяпін, Д. І. Кузнєцов 
// матеріали XIV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23–25 березня 2021 
р.). – Кривий Ріг, 
2021. – С. 131–132.
2. Саяпін В. Г. Огляд 
методів 
прогнозування 
виробленої 
електричної енергії 
сонячними та 
вітровими джерелами 
енергії / В. Г. Саяпін, 
Д. І. Кузнєцов // 6-й 
Міжнародний конгрес 
“Сталий розвиток: 
захист навколишнього 
середовища. 
Енергоощадність. 
Збалансоване 
природокористування
”: збірник матеріалів 
(23–25 вересня 2020 



р.). – Львів, 2020. – С. 
98.
3. Саяпін В. Г. 
Використання 
нейронних мереж в 
microgrid / В. Г. 
Саяпін, Д. І. Кузнєцов 
// Радіоелектроніка та 
молодь у ХХІ столітті : 
матеріали 24-го 
міжнародного 
молодіжного форуму 
(7-9 квітня 2020, 
Харків) : конференція 
«Віртуальний та 
фізичний комп’ютінг» 
/ – Харків: ХНУРЕ, 
2020. – Том 5. – С. 
181-182. – Бібліогр.: с. 
182.
4. Саяпін В. Г. 
Структура систем 
керування microgrid / 
В. Г. Саяпін, Д. І. 
Кузнєцов // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали XІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(24–26 березня 2020 
р.). – Кривий Ріг, 
2020. – С. 224–227. – 
Бібліогр.: с. 227.
5. Музика І. О. 
Гетерогенні GRID-
системи для обміну 
обчислювальними 
ресурсами / Музика 
І.О., Саяпін В. Г. // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 
р.). – Кривий Ріг, 
2018. – С. 34–37. – 
Бібліогр.: с. 37.
6. Саяпін В. Г. 
Структура і 
архітектура системи 
керування та будови 
Microgrid з 
використанням 
джерел 
відновлювальної 
енергії / В. Г. Саяпін, 
Д. Г. Кузнєцов // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету : зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг, 
2020. – Вип. 50. – С. 
138–142. – DOI: 
10.31721/2306-5451-
2020-1-50-138-142.

18651 Кумченко 
Юрій 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

9 Архітектура 
комп’ютерів 

1. Фахова вища освіта, 
СВО (бакалавр, 
спеціаліст).
2. Основне місце 



університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0915 
Комп'ютерна 

інженерія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
091501 

Комп'ютернi 
системи та 

мережi, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
000007 

Адміністратив
ний 

менеджмент, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 044671, 

виданий 
11.10.2017, 

Атестат 
доцента AД 

002515, 
виданий 

20.06.2019

роботи - КНУ.
3. Кандидат технічних 
наук за спец. 05.13.06 - 
інформаційні 
технології.
4. Вчене звання 
доцента за кафедрою 
комп'ютерних систем 
та мереж.
5. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
9 років.
6. Підвищення 
кваліфікації: Атестат 
доцента АД № 002515, 
виданий 20.06.2019.
7. Виконання 9 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Kumchenko Y. O., 
Kupin A. I. Improved 
Algorithm for Creating 
a Template for the 
Information 
Technology of 
Biometric 
Identification. 
Metallurgical and 
Mining Industry. 2015. 
№ 4. P. 7–10. (Scopus)
2. Kupin A., 
Kumchenko Y., Muzyka 
I., Kuznetsov D. 
Information 
Technology of Data 
Protection on the Basis 
of Combined Access 
Methods. In : Hu Z., 
Petoukhov S., Dychka 
I., He M. (eds) 
Advances in Computer 
Science for Engineering 
and Education. 
ICCSEEA 2018. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, vol 754. 
Springer, Cham, 2019. 
P. 498–506. (Scopus)
3. Kupin A., Muzyka I., 
Kuznetsov D., 
Kumchenko Y. 
Stochastic Optimization 
Method in Computer 
Decision Support 
System. In : Hu Z., 
Petoukhov S., Dychka 
I., He M. (eds) 
Advances in Computer 
Science for Engineering 
and Education. 
ICCSEEA 2018. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, vol 754. 
Springer, Cham, 2019. 
P. 349–358. (Scopus)
4. Kuznetsov D., Kupin 
A., Muzyka I., 
Kumchenko Y. 



Improving the 
Structure of Intellectual 
WattRouter for 
Optimize Self-
Consumption of Energy 
Produced by Solar 
Panel. 2018 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T). Kharkiv, 
Ukraine, 2019. P. 1–6. 
(Web of Science, 
Scopus)
5. Кумченко Ю. О., 
Купін А. І. Аналіз 
існуючих підходів 
біометричної 
ідентифікації та 
аутентифікації 
людини. Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць. 
Дніпропетровськ, 
2013. Вип. 4 (87). С. 
129–134.
6. Kumchenko Y. O., 
Kupin A. I. Usage of 
Training Methods to 
Parameterization of 
Multilayer Neural 
Computing Structures 
for Technological 
Processes. 
Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. 
2014. № 5. С. 100–104.
7. Кумченко Ю. О., 
Купін А. І. 
Перспективи 
застосування 
мультимодальних 
інформаційних 
технологій у задачах 
біометричного 
розпізнавання 
об’єктів. Гірничий 
вісник : Науково-
технічний збірник. 
2014. Вип. 97. С. 165–
168.
8. Кумченко Ю. А., 
Купин А. И. Развитие 
существующих 
методов создания 
эталона изображения 
для ИТ 
биометрической 
идентификации. 
Наукові праці : 
Науково–методичний 
журнал. Комп’ютерні 
технології. Миколаїв : 
Вид-во ЧДУ ім. Петра 
Могили. 2014. Т. 250, 
вип. 238. С. 85–89.
2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір:



Пат. 118127 Україна, 
МПК G06K 9/00. 
Мультимодальний 
пристрій для 
розпізнавання 
об’єктів / А. І. Купін, 
Ю. О. Кумченко ; 
власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». № 
201700801 ; заявл. 
30.01.2017 ; опублік. 
25.07.2017, Бюл. № 14. 
2 с.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Кумченко Ю. О. 
Інформаційна 
технологія захисту 
конфіденційної 
управлінської 
інформації. Актуальні 
проблеми сучасного 
менеджменту : 
монографія / за заг. 
ред. д-ра екон. наук, 
проф. Л. М. Варави. 
Кривий Ріг : Видавець 
Р. А. Козлов, 2018. 203 
с.
2. Купін А. І., Чубаров 
В. А., Музика І. О., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Проектування 
комп’ютерних систем 
та мереж. Практикум : 
навч. посіб. Кривий 
Ріг : Видавець ФОП 
Сінєльніков Д. А., 
2020. 151 с.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Кумченко Ю. О., 
Музика І. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 



лабораторних робіт з 
дисципліни «Мережні 
операційні системи» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: КНУ, 2018. 67 с. (№ 
314 від 04.06.2018 р.)
2. Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Архітектура 
комп’ютерів» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: КНУ, 2018. 35 с. (№ 
315 від 04.06.2018 р.)
3. Кумченко Ю. О., 
Музика І. О. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Архітектура 
комп’ютерів» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: КНУ, 2018. 38 с. (№ 
316 від 04.06.2018 р.)
4. Купін А. І., 
Кузнєцов Д. І., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерні 
системи» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: КНУ, 2018. 46 с.
5. Купін А. І., 
Кумченко Ю. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
«Дослідження 
комп’ютерних систем 
штучного інтелекту» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання [Електронна 
версія]. Кривий Ріг : 
КНУ, 2018.  40 с.
6. Купін А. І., Сенько 
А. О., Кумченко Ю. О. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Дослідження за 
темою» для студентів 
магістратури за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання [Електронна 
версія]. Кривий Ріг : 
КНУ, 2019. 72 с.
7. Кумченко Ю. О. 



Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних та 
практичних робіт з 
дисципліни «Основи 
дистанційної освіти» 
для студентів 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(спеціалізація – 
Цифрові технології)» 
усіх форм навчання. 
Кривий Ріг : КНУ, 
2020. 27 с.
8. Кумченко Ю. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
дистанційної освіти» 
для студентів 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(спеціалізація – 
Цифрові технології)» 
усіх форм навчання. 
Кривий Ріг : КНУ, 
2020. 8 с.
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня:
Захистив дисертацію 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 05.13.06 
– інформаційні 
технології у 
Херсонському 
національному 
технічному 
університеті. Тема 
дисертації 
«Інформаційна 
технологія 
ідентифікації 
персоналу на основі 
комплексу 
біометричних 
параметрів». 
Науковий керівник – 
проф. Купін А.І. 
Диплом кандидата 
наук ДК № 044671, 
виданий 11.10.2017 р.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. Відповідальний 
виконавець у НДР № 
0119U002387 «Методи 
та засоби 
енергоефективного 



використання 
побутових 
відновлювальних 
джерел енергії в 
межах MicroGrid та 
SmartGrid мереж», 
2019-2020 рр.
2. Відповідальний 
виконавець у НДР № 
0116U001776 «Наукові 
основи створення 
сучасних 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій для 
автоматизованого 
інтелектуального 
керування 
технологічними 
процесами в умовах 
гірничого 
виробництва», 2016 р.
3. Відповідальний 
виконавець у НДР № 
0715U007022 
«Інформаційна 
технологія 
ідентифікації 
персоналу на основі 
комплексу 
біометричних 
параметрів», 2015 р.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Кумченко Ю. О. 
Оцінка точності 
роботи та переваги 
мультимодальної 
біометричної 
інформаційної 
технології 
ідентифікації 
персоналу. IX 
Всеукраїнська 
науково-практична 
WEB конференція 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
«Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі» : 
22–24 березня 2016 р. 
: матер. Кривий Ріг, 
2016. С. 92–94.
2. Кумченко Ю. О. 
Графічне 
представлення 
структурно-
функціональної 
моделі інформаційної 
технології. X 
Всеукраїнська 
науково-практична 
WEB конференція 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
«Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі» : 
22–24 березня 2017 р. 
: матер. Кривий Ріг, 



2017. С. 38–40.
3. Kumchenko Yu. 
Biometric Technologies 
and Smart Home 
Security in the Internet 
of Things. XІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
WEB конференція 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
«Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі» : 
21–23 березня 2018 р. 
: матер. Кривий Ріг, 
2018. С. 222–224.
4. Кумченко Ю. О., 
Шевченко О. В. 
Комплексна система 
захисту серверного 
приміщення. 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
здобувачів вищої 
освіти й молодих 
учених «Комп’ютерна 
інженерія і 
кібербезпека : 
досягнення та 
інновації» : 27–29 
листопада 2018 р. : 
матер. 
Кропивницький, 2018. 
С. 144–145.
5. Kupin A., Kuznetsov 
D., Muzyka I., 
Kumchenko Yu. 
Structure of Intellectual 
System for Optimize 
Self-consumption of 
Energy Produced by 
Solar Panels in 
Microgrid. 9-th 
International Youth 
Science Forum «Litteris 
Et Artibus». Lviv, 
Ukraine, 2019. P. 25–
33.
6. Кумченко Ю. О., 
Бойко Д. С. 
Використання 
сучасних технологій 
Wi-Fi 6 та WPA3 у 
закладах вищої освіти. 
XIII Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології на 
транспорті, в 
промисловості та 
освіті» : 11–12 грудня 
2019 р. : матер. 
Дніпро, 2019. С. 160.
7. Кумченко Ю. О., 
Дзензура А. А. Модель 
захисту локального 
мережевого 
середовища для 
зберігання файлів. 
XІV Всеукраїнська 
науково-практична 
WEB конференція 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
«Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі» : 



23–25 березня 2021 р. 
: матер. Кривий Ріг, 
2021. С. 166–169.
13) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік:
Дисципліна «Основи 
інформатики і 
обчислювальної 
техніки» (для 
іноземних громадян 
підготовчого 
відділення).
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 



мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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 
організаційного 
комітету I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
«Комп’ютерної 
інженерії» 21.02.2018 
р.

211805 Іщенко 
Микола 
Олександров
ич

Доцент, 
Сумісництв
о

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 
Українська 
державна 
академія 

зв'язку імені 
О.С. Попова, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
0924 

Телекомунікаці
ї, Диплом 

спеціаліста, 
Українська 
державна 
академія 

зв'язку імені 
О.С. Попова, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
092409 

Системи та 
комплекси 

радіозв'язку, 
радіомовлення 

та 
телебачення, 

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 
державна 
академія 

зв'язку імені 
О.С. Попова, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
0501 

19 Комп’ютерна 
схемотехніка 

1. Відповідна вища 
освіта, СВО 
(спеціаліст, 
кваліфікація - 
інженер-
телекомунікацій);
2. Основне місце 
роботи – ТОВ 
«Криворізька 
промислова 
інвестиційна 
компанія».
3. Кандидат технічних 
наук за спец. 05.12.02 
– телекомунікаційні 
системи та мережі.
4. Вчене звання 
доцент за кафедрою 
комп'ютерних систем 
та мереж
5. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
19 роки.
6. Підвищення 
кваліфікації:
1. Одеська 
національна академія 
зв’язку ім. О.С. 
Попова, диплом 
кандидата технічних 
наук ДК №055538 від 
18.11.2009 р.
2. ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», атестат 
доцента кафедри 
комп’ютерних систем 
та мереж, АД 
№032935 від 



Економіка 
підприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055538, 
виданий 

18.11.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032935, 
виданий 

30.11.2012

30.11.2012 р.
2. Міжнародне 
стажування EduNet 
від компанії Phoenix 
Contact GmbH&Co. KG 
в Німеччині (м. Бад-
Пірмонт), мережеві 
інформаційні 
технології «Ethernet, 
Profinet, Wireless 
LAN»» сертифікат про 
проходження 
стажування від 
29.11.2013 р.
3. Науково-дослідна 
лабораторія EduNet 
компанії Phoenix 
Contact GmbH&Co. KG 
(Бад Пірмонт , 
Німеччина), «PC 
WORX, «The 
application 
programmer» 
сертифікат про 
проходження 
стажування від 
14.11.2014 р.
4. Науково-дослідна 
лабораторія EduNet 
компанії Phoenix 
Contact GmbH&Co. KG 
(Бад Пірмонт , 
Німеччина), 
«мережеві 
інформаційні 
технології «Ethernet, 
Profinet, Wireless 
LAN»» сертифікат про 
проходження 
стажування від 
21.11.2014 р.
5. Військовий інститут 
телекомунікації та 
інформатизації 
(Міністерство оборони 
України), 
«Застосування систем 
та комплексів 
військового 
електрозв’язку», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
11.06.2015 р.
7. Виконання 7 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Arseny Goreskul, 
Mykola Ishchenko, 
Efficiency of 
construction of a 
cellular network on the 
basis of WiMAX 
technology // 14th 
International 
Conference on  
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 



Engineering (TCSET) - 
Lviv-Slavske, Ukraine 
February 20-24, 2018. 
p 347-350.
2. Popov, S., Ishchenko, 
L., Ishchenko, M., & 
Dyachenko, D. (2020). 
Methods and means of 
diagnosing the 
phenomenon of 
parametric resonance 
in the process of lifting 
vessels movement in 
the trenches of ore and 
coal mines. In 
Proceedings - 15th 
International 
Conference on 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering, TCSET 
2020 (pp. 64–68). 
Institute of Electrical 
and Electronics 
Engineers Inc. 
https://doi.org/10.1109
/TCSET49122.2020.235
392
3. Popov, S., Ishchenko, 
L., Ishchenko, M., and  
Denis Kolosovskyi 
(2020).  Expert System 
of Selection of 
Competitive Options of 
Systems of 
Underground 
Development of Ore 
Deposits // 2020 IEEE 
International 
Conference on 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T) (pp. 202–
207). IEEE Catalog 
Number: CFP20PIA-
ART ISBN 978-1-7281-
9177-5 
https://ieeexplore.ieee.
org/xpl/conhome/9467
832/proceeding   
4. Modelling and design 
of technological 
schemes of 
underground 
development of iron ore 
deposits at the increase 
of the difficulty of the 
conditions of their 
functioning / S. O. 
Popov, M. O. 
Ishchenko, L. F. 
Ishchenko, D. 
Kolosovskyi // 
Resource-saving 
technologies of raw-
material base 
development in mineral 
mining and processing. 
Multi-authored 
monograph. – 
Petroșani, Romania : 
UNIVERSITAS 
Publishing, 2020. – P. 
467-486.
5. Stanislav Popov, 
Mykola Ishchenko, 
Liudmyla Ishchenko, 
Anton Mohil and Inga 



KovnitskaThe 
Automated System For 
Selection Of Optimal 
Solutions For The 
Process Of Iron Ore 
Mining Based On 
Artificial Intelligence 
Methodology2021 IEEE 
International 
Conference on 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and 
Technology, PIC 
S&T'2021
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Банкет В.Л., 
Іващенко П.В., Іщенко 
М.О. Завадостійке 
кодування в 
телекомунікаційних 
системах: навч. посіб. 
з вивчення модуля 4 
дисципліни ТЕЗ, – 
Одеса: ОНАЗ ім. О. С. 
Попова, 2011. – 104 с.
2. Банкет В.Л., 
Иващенко П.В. , 
Ищенко Н.А. 
Помехоустойчивое 
кодирование в 
телекоммуникационн
ых системах: учеб. 
пособ. по изучению 
модуля 4 дисциплины 
ТЭС Одесса: ОНАС им. 
А.С. Попова, 2011. – 
101 с.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. . Іщенко М.О., 
Костенко В.В., Сенько 
А. О., Попов С.О., 
Іщенко Л.Ф. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт із 
дисципліни 



«Комп’ютерна 
схемотехніка Частина 
1» для студентів за 
напрямом підготовки  
123 «Комп’ютерна 
інженерія» / усіх 
форм навчання 
[Електронна версія]. 
Кривий Ріг: КНУ, 
2021. – 36 с.
2. Іщенко М.О., 
Костенко В.В., Сенько 
А. О., Попов С.О., 
Іщенко Л.Ф. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт із 
дисципліни 
«Комп’ютерна 
схемотехніка Частина 
2» для студентів за 
напрямом підготовки  
123 «Комп’ютерна 
інженерія» / усіх 
форм навчання 
[Електронний ресурс]. 
Кривий Ріг: КНУ, 
2021. – 32 с.
3. Іщенко М.О., 
Костенко В.В., Сенько 
А. О., Попов С.О., 
Іщенко Л.Ф. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи із 
дисципліни 
«Комп’ютерна 
схемотехніка» для 
студентів за напрямом 
підготовки  123 
«Комп’ютерна 
інженерія» / усіх 
форм навчання 
[Електронний ресурс]. 
Кривий Ріг: КНУ, 
2021. – 42 с.
4. Іщенко М.О., 
Костенко В.В., Сенько 
А. О., Попов С.О., 
Іщенко Л.Ф. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту із дисципліни 
«Комп’ютерна 
схемотехніка» для 
студентів за напрямом 
підготовки  123 
«Комп’ютерна 
інженерія» / усіх 
форм навчання 
[Електронний ресурс]. 
Кривий Ріг: КНУ, 
2021. – 32 с.
5. Іщенко М.О., Попов 
С.О., Сенько А.О., 
Іщенко Л.Ф. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи із 
дисципліни 
«Програмування 
промислових 
контролерів Phoenix 
Contact. Частина 1» 
для студентів за 
напрямом підготовки  
123 «Комп’ютерна 
інженерія» / усіх 
форм навчання 
[Електронний ресурс]. 
Кривий Ріг: КНУ, 



2021. – 32 с.
6. Іщенко М.О., Попов 
С.О., Сенько А.О., 
Іщенко Л.Ф. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт із 
дисципліни 
«Програмування 
промислових 
контролерів Phoenix 
Contact. Частина 2» 
для студентів за 
напрямом підготовки  
123 «Комп’ютерна 
інженерія» / усіх 
форм навчання 
[Електронний ресурс]. 
Кривий Ріг: КНУ, 
2021. – 28 с.
7. Іщенко М.О., 
Іщенко Л.Ф., Попов 
С.О., Сенько А.О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи із 
дисципліни 
«Програмування 
промислових 
контролерів Phoenix 
Contact» для студентів 
за напрямом 
підготовки  123 
«Комп’ютерна 
інженерія» / усіх 
форм навчання 
[Електронний ресурс]. 
Кривий Ріг: КНУ, 
2019. – 48 с.
8. Іщенко М.О., 
Іщенко Л.Ф., Попов С. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія 
інформації і 
кодування» для 
студентів напряму 
підготовки 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання [Електронна 
версія]. Кривий Ріг: 
КНУ, 2021. – 128 с.
9. Іщенко М.О. Іщенко 
Л.Ф., Попов С.О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт із 
дисципліни «Теорія 
інформації і 
кодування» для 
студентів за напрямом 
підготовки  123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання [Електронна 
версія]. Кривий Ріг: 
КНУ, 2021. – 48 с.
10. Іщенко М.О. 
Іщенко Л.Ф., Попов 
С.О.  Методичні 
вказівки до виконання 
самостійної роботи із 
дисципліни «Теорія 
інформації і 
кодування» для 
студентів за напрямом 
підготовки  123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання [Електронна 
версія]. Кривий Ріг: 



КНУ, 2021. – 24 с.
10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. Учасник 
міжнародного 
освітнього проекту 
EduNet компанії 
Phoenix Contact 2012-
2021 рр.  
(https://www.phoenixc
ontact.com/online/port
al/ua?
1dmy&urile=wcm%3ap
ath%3a/uauk/web/corp
orate/company/subcate
gory_pages/Edunet/93
0e72d4-4a34-4ab1-
b3c9-19cba8f40159)
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Viesielovsky D. 
Monitoring and 
managing system of 
microclimate indicators 
in educational facilities 
/ D. Viesielovsky, O. 
Ivaschenko, M. 
Ishchenko // 
Інформаційні 
технології і 
автоматизація–2020 : 
зб. доп. XIII Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
Одеса, 22–23 жовт. 
2020 р. / Одес. нац. 
акад. харч. технологій, 
Інститут 
комп'ютерних систем і 
технологій «Індустрія 
4.0» ім. П. М. 
Платонова ; орг. ком.: 
Б. В. Єгоров (голова) 
та ін. – Одеса, 2020. – 
P. 99–101
2. Вєсєловський Д.В., 
Іващенко О.Р., Іщенко 
М.О. Автоматизована 
енергоефективна 
система опалення 
житлових приміщень 
// Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2019 
р.).– Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 



університет», 2019. – 
С. 150-151.
3. Arseny Goreskul, 
Mykola Ishchenko, 
Efficiency of 
construction of a 
cellular network on the 
basis of WiMAX 
technology // 14th 
International 
Conference on  
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering (TCSET) - 
Lviv-Slavske, Ukraine 
February 20-24, 2018. 
p 347-350.
4. Ульшин М.А., 
Іщенко М.О. Модель 
інформаційної 
системи управління 
корпоративним 
підприємством в 
епоху індустрії 4.0 // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2019 
р.).– Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2018. – 
С. 129-132.
5. Садовський С.А., 
Іщенко М.О. Передача 
відеофайлів на хмарне 
сховище підвищеної 
якості за допомогою 
мобільних 
технологій// 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2019 
р.).– Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2019. – 
С. 16-18.
6. Мосін Д.О., Іщенко 
М.О., Данилейко О.К. 
Алгоритм 
автоматизованої 
системи керування 
насосними станціями 
в залізорудних 
шахтах// Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2019 
р.).– Кривий Ріг: 



ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2019. – 
С. 152-154.
7. Кікачеішвілі Б., 
Омельченко Д., 
Іщенко М.О. 
Збереження 
аналітичної 
інформації з систем 
керування насосними 
станціями в 
залізорудних 
шахтах// Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2019 
р.).– Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2019. – 
С. 154-155.
8. Гресь А.О., Іщенко 
М.О. Удосконалення 
функціоналу 
автоматизованої 
системи керування 
міським 
транспортним 
трафіком на основі 
обладнання компанії 
Phoenix Contact// 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
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underground iron ore 
extraction // Праці 
Інституту 
електродинаміки 
Національної академії 
наук України. Збірник 
наукових праць.- Вип. 
56.- Київ, 2020. С.77-
86.
16. Купин А.И., 
Ивченко Р.А. 
Исследование и 
разработка 
актуальных приемов, 
технологий и 
методик, 
применяемых при 
решении прикладных 
задач машинного 
обучения в целях 
предиктивного 
анализа // Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць.- Вип. 
2(127).- Дніпро, 2020. 
С.55-69.
17. Синчук О.Н., 
Синчук И.А., 
Козакевич И.А., 
Дозоренко О.В. 
Оптимизация 
энергопотребления в 
условиях 
железорудных шахт 
на основе применения 
нечеткой логики // 
Електричні і 
енергозберігаючі 
системи. Кременчук: 
КрНУ, 2019.  
Вип.3/2019(47).  С.58-
65.
18. Купін А.І., Сенько 
A.О., Mисько 
Б.С.Оптимізація на 
основі генетичних 
підходів для процесу 
збагачення залізної 
руди // Вчені записки 
ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки.- Том 
30 (69) №4 Частина 
1.- Київ, 2019.  С.93-99.
19. Kupin A., Senko A., 
Mysko B. Development 
of classification model 
based on neural 
networks for the 
process of iron ore 
beneficiation. 
Технічний аудит та 
резерви виробництва. 
№3/2(47). Харків, 
2019. С.15-19.
20. Купин А.И., 
Сенько А.О. 



Факторний аналіз 
часових рядів для 
визначення рівня 
персистентності 
показників процесу 
збагачення залізної 
руди. Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць. Вип. 
2(121). Дніпро, 2019. 
С.111-118.
21. Kupin A., Ivchenko 
R. Methodology for the 
Construction of 
Predictive Analysis 
Systems as Exemplified 
by the Mining 
Equipment in the Big 
Data Environment 
Using Agents and 
Cybernetic Systems. 
Advances in Cyber-
Physical Systems. Vol. 
3, No. 1.  Lviv, 2018. 
P.33-43.
22. Купін А.І., Сенько 
А.О. Нейромережеві 
моделі для 
прогнозування 
параметрів 
технологічного 
процесу подрібнення 
руди. Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць. Вип. 
2(115). Дніпро, 2018. 
С.128-134.
23. Купин А.И., 
Музыка И.О., Сенько 
А.А., Коваленко К.А., 
Мисько Б.С. 
Обобщенная 
структура 
прогнозирующей 
автоматизированной 
системы управления 
рудоподготовкой для 
стабилизации 
качественных 
показателей горно-
обогатительного 
комбината. Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Київ, 
2018. С.174-179.
24. Купин А.И., 
Сенько А.А. 
Кластеризация 
статистических 
данных работы секции 
обогащения. Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць. Вип. 
2(109). Дніпро, 2017. 
С.95-101.
25. Купин А.И., 
Поддубный Б.А., 
Музыка И.О. 
Математическая 
модель 
маршрутизации 
трафика в 
гетерогенной 
информационной 



среде. Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць. Вип. 
2(109). Дніпро, 2017. 
С.14-19.
26. Купін А.І., Музика 
І. О., Кузнєцов Д. І. 
Структура експертної 
системи 
інтелектуального 
регулювання 
мікроклімату 
житлових приміщень. 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. 2017. № 
1(40). C.171-176.
2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір:
1. Патент № 147076U 
Україна. Спосіб 
підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами шляхом 
регулювання їх 
реактивної потужності 
/ Осадчук Ю.Г., 
Учитель О.Д., Купін 
А.І., Кузнєцов Д.І.та 
ін.– № U 202007511; 
заявл. 25.11.2020.  
Опубл. 07.04.2021, 
Бюл.№22.
2. Патент 147410U 
Україна. Пристрій для 
підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами / Осадчук 
Ю.Г., Учитель О.Д., 
Кузнєцов Д.І., Купін А. 
І., Козакевич І.А., та 
ін.– № U 202007621; 
за-явл. 30.11.2020.  
Опубл. 05.05.2021, 
Бюл.№23.
3. Патент № 144873U. 
Спосіб підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами шляхом 
регулювання їх 
реактивної потужності 
// Стрілець М.О., 
Учитель О.Д., Осадчук 
Ю.Г., Козакевич І.А., 
Купін А.І., Кузнєцов 
Д.І. та ін.– № U 2020 
03749; заявл. 
22.06.2020.  Опубл. 



26.10.2020, Бюл.№20.
4. Патент 118127 
Україна, МПК: G06K 
9/00. 
Мультимодальний 
пристрій для 
розпізнавання 
об’єктів / Купін А.І., 
Кумченко Ю.О.  
Опубл. № U 2017 
00801; заявл. 
30.01.2017.  Опубл. 
25.07.2017, Бюл.№14. 
–  4 с.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Купін А.І., Чубаров 
В. А., Музика І. О., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Проектування 
комп’ютерних систем 
та мереж. Практикум : 
навч. посіб. Кривий 
Ріг : Видавець ФОП 
Сінєльніков Д. А., 
2020. -151 с.
2. Купин А.И., Сенько 
А.О., Мисько Б.С. 
Ідентифікація та 
автоматизоване 
керування в умовах 
процесів 
збагачувальної 
технології на основі 
методів 
обчислювального 
інтелекту. 
Монография.  Кривой 
Рог: Вид-во ФОП 
Чернявский Д.О., 
2018.  298с.
3. Осадчук Ю.Г., 
Учитель А.Д., Купин 
А.И., Жуков С.А., 
Вайнер А.И., 
Бригинец О.П., 
Удовенко О.А., 
Козакевич О.А., 
Ильченко Р.А. 
Повышение 
энергетической 
эффективности 
мощных 
электроприводов 
турбомеханизмов 
горно-
металлургических 
комплексов. 
Монография.  Кривой 
Рог: Вид-во РИО ГВУЗ 
«КНУ», 2018. 345с.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 



вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Купін А. І. Конспект 
лекцій з дисципліни 
«Дослідження 
комп’ютерних 
системи штучного 
інтелекту» для 
студентів спец. 123   
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання [Електронна 
версія] / Купін А. І. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. 
242 с.
2. Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
«Дослідження 
комп’ютерних систем 
штучного інтелекту» 
(для студентів спец. 
123   «Комп’ютерні 
системи та мережі» 
усіх форм навчання 
[Електронна версія]) / 
Склали: Купін А.І., 
Кумченко Ю.О., 
Кузнєцов Д.І. - 
Кривий Ріг: КНУ, 2018 
р.  40 с.
3. Конспект лекцій з 
дисципліни «Науково-
дослідна робота 
студентів» (для 
студентів спец. 123 - 
«Комп’ютерна 
інженерія» денної та 
заочної форм 
навчання) / Укладач: 
проф. Купін А.І. - 
Кривий Ріг: КНУ, 2019 
р. [Електронна версія 
розміщена в Google 
Classroom]
4. Купін А.І., Сенько 
А.О., Кумченко Ю.О. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Дослідження за 
темою» для студентів 
магістратури за спец. 
123 - «Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання [Електронна 
версія]. – Кривий Ріг: 
2019. 72 с.
6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 



наукового ступеня:
1. Науковий керівник 
2 аспірантів: Сенька 
А.О. (захист у 2020), 
Кумченка Ю.О. 
(захист у 2017).
2. Науковий 
консультант 1 
докторанта: Моркун 
Н.В. (захист у 2017).
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
1. Офіційний опонент 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня к.т.н.: Музики 
Л.В. (НУ «Дніпровська 
політехніка», м. 
Дніпро, 2021 р.), 
Ілюніна О.О. (ХНУРЕ, 
м. Харків, 2021 р.), 
Белікова О.О. 
(Чорноморський НУ 
ім. П. Могили, 
Миколаїв, 2021 р.).
2. Офіційний опонент 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня д.т.н.: 
Бублікова А.В. (НУ 
«Дніпровська 
політехніка», м. 
Дніпро, 2020 р.), 
Жученка О.А. (НТУУ 
«КПІ», м. Київ, 2019 
р.), Лорії М.Г. 
(Східноукраїнський 
НУ ім. В. Даля, м. 
Сєвєродонецьк, 2019 
р.).
3. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 09.052.03 при 
Криворізькому 
національному 
університеті (КНУ), 
Україна.
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 29.051.13 при 
Східноукраїнському 
національному 
університеті імені 
Володимира Даля, 
Україна.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 



бібліографічних 
базах:
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
(НДР) «Розробка 
засобів підвищення 
ФКП та системи 
електроспоживання 
ДФ-3 і кар’єру ПрАТ 
Північний ГЗК» 
(договір №646 від 
22.06.2021р.).
2. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка засобів 
моніторингу для 
підвищення якості 
електроенергії в 
мережах 
підприємства» 
(договір №19-39-19).
3. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка та 
впровадження 
раціональних 
науково-технічних та 
проектних рішень зі 
зменшення сплати 
підприємства за 
реактивну потужність 
та мінімізацію втрат в 
енергопостачаючих 
мережах» (договір № 
19-50-19).
4. Заступник 
головного редактора 
наукового видання 
«Computer Science, 
Information 
Technology, 
Automation», член 
редакційної колегії 
фахових збірників 
наукових праць 
«Вісник 
Криворізького 
національного 
університету», «Якість 
мінеральної 
сировини», «Advances 
in Cyber-Physical 
Systems» (НУ 
«Львівська 
політехніка»), Вісник 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського» (Серія 
«Хімічна інженерія, 
екологія та 
ресурсозбереження», 
НТУУ «КПІ»), 
«Електромеханічні і 
енергозберігаючі 
системи» 
(Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського) та 
ін. Приймає активну 
участь у роботі 
закордонних наукових 
видань, рецензент 
Jestec (індексується 
Scopus, WoS, etc.).



9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю):
1. Експерт НАЗЯВО з 
акредитації освітніх 
програм за 
спеціальностями 123, 
126, 151. У 2021 р. брав 
участь в 3-х 
акредитаціях: 
бакалаврського рівня 
в Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті та 
Державному коледжі 
зв’язку (м. Київ), а 
також доктора 
філософії у 
Державному 
університеті 
телекомунікацій (м. 
Київ).
2. Член науково-
методичної комісії 
МОНУ за 
спеціальністю 123 – 
комп'ютерна 
інженерія.
3. Експерт науково-
технічної ради МОНУ, 
секції № 2 
«Інформатика та 
кібернетика».
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 



або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Andrey Kupin, 
Dennis Kuznetsov, Ivan 
Muzy-ka and Yurii 
Kumchenko Structure 
of Intellectual System 
for Optimize Self-
consumption of Energy 
Produced by Solar 
Panels in Microgrid // 
https://openreviewhub.
org/lea/paper-
2019/structure-
intellectual-system-
optimize-self-
consumption-energy-
produced-solar-0.
2. Kupin A., Ivchenko 
R., Boddubny B. Model 
of traffic routing in a 
heterogeneous 
distributed information 
system. Computer 
Science, Information 
Technology, 
Automation, 2019, 
Vol.2, Issue 1, p.p. 14-
23.
3. Kupin A., 
Zholondiyevsky P., 
Kuznetsov D., 
Poddubny B. Selection 
and calculation of the 
main system 
components of optimal 
control of technological 
processes production 
and processing. 
International Journal of 
Engineering and 
Technical Research 
(IJETR) ISSN: 2321-
0869 (O) 2454-4698 
(P) Volume-7, Issue-9, 
September 2017, p.p. 
29-31.
4. Kupin A., Poddubny 
B., Muzyka I., Savytskyi 
O., Ruban S., 
Kharlamenko V. 
Information 
Technology for 
Processing of Industrial 
Big Data with 
Distributed 
Infrastructure on the 
Basis of Smart Agents 
and Parallel 
Algorithms. 
International Journal of 
Engineering and 
Technical Research 
(IJETR) ISSN: 2321-
0869 (O) 2454-4698 
(P) Volume-7, Issue-9, 
September 2017, p.p. 
25-28.
5. Купін А.І., Градовой 
А.В. Проектування 
енцефалографа // 
Комп'ютерне 
моделювання та 
прогнозування 
розвитку складних 
систем різної 
природи. К.: Вид-во 
НТУУ «КПІ» ім. І. 
Сікорського, 2021. 



С.68-69.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Постійний член та 
член Правління ГО 
«Українське освітньо-
наукове ІТ- 
товариство».
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
Практичний досвід 
роботи за фахом у 
банківській сфері 
(1994-1997) та ІТ 
компаніях (1998-2007) 
України.

131608 Кузнєцов 
Денис 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

0915 
Комп'ютерна 

інженерія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
091501 

Комп'ютернi 
системи та 

мережi, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
радіоелектроні

ки, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

091503 
Спецiалiзованi 

комп'ютернi 
системи, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030059, 

виданий 
30.06.2019, 

Атестат 
доцента AД 

001467, 
виданий 

18.12.2018

10 Системне 
програмування

1. Фахова вища освіта, 
СВО (бакалавр, 
спеціаліст, магістр);
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Кандидат технічних 
наук за спец. 05.13.06 - 
інформаційні 
технології.
4. Вчене звання 
доцента за кафедрою 
комп'ютерних систем 
та мереж
5. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
10 років.
6. Підвищення 
кваліфікації: Атестат 
доцента AД 001467, 
виданий 18.12.2018.
7. Виконання 7 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1)наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Kuznetsov, D  
Development of an 
Intelligent System for 
the Prognostication of 
Energy Produced by 
Photovoltaic Cells in 
Smart Grid Systems/ D. 
Kuznetsov, A. Kupin, I. 
Muzyka, I. N. 
Vdovichenko // 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies, vol. 5, no. 
8-89, 2017, pp. 4-9. 
Mode of access:  
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2017.112278 – 
Engl. (Scopus)
2. Kuznetsov, D  
Improving the 
Structure of Intellectual 
WattRouter for 



Optimize Self-
Consumption of Energy 
Produced by Solar 
Panel / D. Kuznetsov, 
A. Kupin, I. Muzyka, Y. 
Kumchenko // 2018 
INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC-
PRACTICAL 
CONFERENCE: 
PROBLEMS OF 
INFOCOMMUNICATI
ONS SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (PIC 
S&T). 2018. P.1-6. 
Mode of access: 
https://doi.org/10.1109
/INFOCOMMST.2018.8
632146 – Engl. (Web of 
Science, Scopus)
3. Kuznetsov, D  
Stochastic optimization 
method in computer 
decision support system 
/ D. Kuznetsov, A. 
Kupin, I. Muzyka, Y. 
Kumchenko // 
Advances in Computer 
Science for Engineering 
and Education, vol 
754,ICCSEEA 2018, 
pp.349-358, Springer, 
Cham. Mode of access:  
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-319-91008-6_35 – 
Engl. (Scopus)
4. Kuznetsov, D  
Information 
Technology of Data 
Protection on the Basis 
of Combined Access 
Methods / D. 
Kuznetsov, A. Kupin, I. 
Muzyka, Y. Kumchenko 
// Advances in 
Computer Science for 
Engineering and 
Education, vol 
754,ICCSEEA 2018, 
pp.498-506, Springer, 
Cham. Mode of access:  
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-319-91008-6_50 – 
Engl. (Scopus)
5. Kuznetsov, D The 
concept of a modular 
cyberphysical system 
for the early diagnosis 
of energy equipment/ 
A. Kupin, D. Kuznetsov, 
I. Muzyka, D. Paraniuk, 
O. Serdiuk, O. Suvorov, 
V. Dvornikov // 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies, vol. 4, no. 
2-94, 2018, pp. 71-79. 
Mode of access:  
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2018.139644 – 
Engl. (Scopus)
2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 



менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір:
1. Спосіб підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами шляхом 
регулювання їх 
реактивної 
потужності: пат. 
Україна № U141771 
опубл. 27.04.2020.
2. Спосіб підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами шляхом 
регулювання їх 
реактивної 
потужності: пат. 
Україна № U144873 
опубл. 26.10.2020.
3. Спосіб підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами шляхом 
регулювання їх 
реактивної 
потужності: пат. 
Україна № U147076 
опубл. 07.04.2021.
4. Пристрій для 
підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами шляхом 
регулювання їх 
реактивної 
потужності: пат. 
Україна № U147410 
опубл. 05.05.2021.
5. Пристрій для 
підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами шляхом 
регулювання їх 
реактивної 
потужності: заявка № 
U202102972 від 
02.07.2021.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Кузнєцов Д.І. 



Інформаційна 
технологія для 
групової діагностики 
асинхронних 
електродвигунів на 
основі спектральних 
характеристик та 
інтелектуальної 
класифікації / Д.І. 
Кузнєцов, А.І. Купін // 
Кривий Ріг: Видавець 
ФОП Чернявський 
Д.О., 2016. – 200 с.
2. Купін А. І., Чубаров 
В. А., Музика І. О., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Проектування 
комп’ютерних систем 
та мереж. Практикум : 
навч. посіб. Кривий 
Ріг : Видавець ФОП 
Сінєльніков Д. А., 
2020. 151 с.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Частина 1. 
Кривий Ріг : ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2017. 131 
с.
2. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Частина 2. 
Кривий Ріг : ДВНЗ 



«Криворізький 
національний 
університет», 2017. 80 
с.
3. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2017. 61 
с.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. Науковий керівник 
НДР «Збільшення 
енергоефективності 
MICROGRID мереж 
шляхом автоматизації 
процесів керування на 
основі прогнозуючих 
нейро-нечітких 
моделей». 
Держреєстрація № 
0121U109870.
2. Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної НДР 
30-111-21 
«Підвищення 
ефективності процесів 
згущення та 
дешламації продуктів 
збагачення залізної 
руди на основі 
ультразвукових 
технологій». 
Держреєстрація № 
0121U100282.
10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
ERASMUS+ 
«Development of 



practically-oriented 
student-centred 
education in the field of 
modelling of Cyber-
Physical Systems» 
(Розвиток практично 
орієнтованого 
студентоцентрованого 
навчання в області 
моделювання кібер-
фізичних систем – 
CybPhys, 609557-EPP-
1-2019-1-LV-EPPKA2-
CBHE-JP – 
ERASMUS+ CBHE). 
Терміни виконання: 
2019–2022 рр.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Kuznetsov, D  
Selection and 
calculation of the main 
system components of 
optimal control of 
technological processes 
production and 
processing / D. 
Kuznetsov, A. Kupin, P. 
Zholondiyevsky, B. 
Poddubny // 
International Journal of 
Engineering and 
Technical Research 
(IJETR) ISSN: 2321-
0869 (O) 2454-4698 
(P) Volume-7, Issue-9, 
Sep-tember 2017, pp. 
29-31.
2. Kuznetsov, D  The 
Structure of the Energy 
Management 
Information Systems of 
Household Equipment 
such as Smart House / 
D. Kuznetsov, A. Kupin 
// The Fourth 
International 
Conference on 
'Automatic Control and 
Information 
Technology' 
(ICACIT’17) December 
14-16, Cracow, Poland, 
2017, pp. 24-31
3. Kuznetsov, D The 
Features of 
construction of 
information system of 
diagnostics of houshold 
electrical equipment as 
part of IoT / D. 
Kuznetsov // The 
international research 
and practical 
conference “The 
development of 
technical sciences: 
problems and 
solutions”, April 27-28, 
Brno, The Czech 
Republic, 2018, pp. 28-



31
4. Kuznetsov, D 
Koncepcja Systemu 
Zrobotyzowanego Dla 
Osób O Ograniczonych 
Możliwościach W 
Ramach Systemu Smart 
House / D. Kuznetsov 
// Proceedings of the IV 
International Scientific 
and Practical 
Conference 
International Trends in 
Science and Technology 
July 31, 2018, Warsaw, 
Poland, pp. 15-19.
5. Кузнєцов Д.І. Огляд 
методів 
прогнозування 
виробленої 
електричної енергії 
сонячними та 
вітровими джерелами 
енергії / В.Г. Саяпін, 
Д.І. Кузнєцов// VI 
Міжнародний конгрес 
«Сталий розвиток: 
захист навколишнього 
середовища. 
Енергоощадність. 
Збалансоване 
природокористування
». - Львів, 23-25 
вересня, 2020.- с.98.

406086 Сьомочкина 
Світлана 
Володимирів
на

Викладач 
спеціальни
х 
дисциплін, 
Сумісництв
о

Циклова 
комісія 

електронних 
дисциплін

Диплом 
магістра, 

Центральноукр
аїнський 

національний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

123 
Комп’ютерна 

інженерія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 004441, 

виданий 
13.10.1999, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

015179, 
виданий 

19.10.2005

22 Організація 
баз даних 

1. Фахова вища освіта, 
СВО (магістр).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
22 роки.
4. Диплом кандидата 
наук ДК №00444, 
виданий 13.10.1999.
5. Атестат доцента 
02ДЦ №0150179, 
виданий 19.10.2005.
6. Виконання 4 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Oleg N. Sinchuk, 
Vladyslav A. Fedotoff, 
Albert B Somochkyn, 
Igor A. Kozakevich, 
Svitlana V. 
Somochkyna / 
Сomputer simulation of 
movement and accurate 
positioning of mining 
electric locomotives 
trains when unloading 
cars // Applied Aspects 
of Information 
Technology 2020; Vol.3 
No.3: С. 165–178.
2. Кальмус Д.О., 
Сьомочкин А.Б., 
Федотов В.О., 



Сьомочкина С.В., 
Сінчук О.М. 
Моделювання 
процесів при 
відключенні 
пантографу шахтного 
електровозу з 
частотним 
електроприводом // 
Науково-технічний 
журнал 
«Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика», Том 24, № 
2 (2019), с. 64-67.
3. Сьомочкин А.Б., 
Федотов В.О., 
Сьомочкина С.В. 
Додаткові можливості 
автоматичного 
керування 
розімкнутими 
системами "інвертор-
АД" шахтних 
електровозів // The 
development of 
technical sciences: 
problems and solutions. 
Proceedings of the 
Conference Transport 
2018. С. 169-172.
4. Semochkyna S.V. 
Simulation of the 
control system for the 
12-pulse bridge 
rectifiers of rolling 
mill’s drives / A.I. 
Savytskyi, A.B. 
Semochkyn, S.V. 
Semochkyna // 
Computer Science, 
Information 
Technology, 
Automation. №3. 2016. 
C.36 – 41.
5. Семочкина С.В. 
Моделирование 
системы 
автоматического 
управления 
энергетическими 
параметрами 
электроприводов 
клетей прокатных 
станов / О.І. 
Савицкий, А.Б. 
Семочкин, С.В. 
Семочкина // Вестник 
КНУ. №42. 2016. 
C.98– 104.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:



РК№ 0116U001776 
"Наукові основи 
створення сучасних 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій для 
автоматизованого 
інтелектуального 
керування 
технологічними 
процесами в умовах 
гірничого 
виробництва”.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Сьомочкина С.В. 
Можливість 
застосування 
еталонних моделей IT 
для побудови та 
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Особливості 
налаштування 
конфігурації 
системної платформи 
WONDERWARE // 
Матеріали Х 
Всеукраїнської 
науково практичної 
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університет», 2017.  С. 
115-118.
5. Primachova O.V., 
Somochkina S.V. 
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комісія 

електронних 
дисциплін
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22 роки.



рік закінчення: 
2018, 
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періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Oleg N. Sinchuk, 
Vladyslav A. Fedotoff, 
Albert B Somochkyn, 
Igor A. Kozakevich, 
Svitlana V. 
Somochkyna / 
Сomputer simulation of 
movement and accurate 
positioning of mining 
electric locomotives 
trains when unloading 
cars // Applied Aspects 
of Information 
Technology 2020; Vol.3 
No.3: С. 165–178.
2. Кальмус Д.О., 
Сьомочкин А.Б., 
Федотов В.О., 
Сьомочкина С.В., 
Сінчук О.М. 
Моделювання 
процесів при 
відключенні 
пантографу шахтного 
електровозу з 
частотним 
електроприводом // 
Науково-технічний 
журнал 
«Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика», Том 24, № 
2 (2019), с. 64-67.
3. Сьомочкин А.Б., 
Федотов В.О., 
Сьомочкина С.В. 
Додаткові можливості 
автоматичного 
керування 
розімкнутими 
системами "інвертор-
АД" шахтних 
електровозів // The 
development of 
technical sciences: 
problems and solutions. 
Proceedings of the 
Conference Transport 
2018. С. 169-172.
4. Semochkyna S.V. 
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міжвузівський збірник 
наукових праць. Вип. 
2(121). Дніпро, 2019. 
С.111-118.
21. Kupin A., Ivchenko 
R. Methodology for the 
Construction of 
Predictive Analysis 
Systems as Exemplified 
by the Mining 
Equipment in the Big 
Data Environment 
Using Agents and 
Cybernetic Systems. 
Advances in Cyber-
Physical Systems. Vol. 
3, No. 1.  Lviv, 2018. 
P.33-43.
22. Купін А.І., Сенько 
А.О. Нейромережеві 
моделі для 
прогнозування 
параметрів 
технологічного 
процесу подрібнення 
руди. Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць. Вип. 
2(115). Дніпро, 2018. 
С.128-134.
23. Купин А.И., 
Музыка И.О., Сенько 
А.А., Коваленко К.А., 
Мисько Б.С. 
Обобщенная 
структура 
прогнозирующей 
автоматизированной 
системы управления 
рудоподготовкой для 



стабилизации 
качественных 
показателей горно-
обогатительного 
комбината. Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Київ, 
2018. С.174-179.
24. Купин А.И., 
Сенько А.А. 
Кластеризация 
статистических 
данных работы секции 
обогащения. Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць. Вип. 
2(109). Дніпро, 2017. 
С.95-101.
25. Купин А.И., 
Поддубный Б.А., 
Музыка И.О. 
Математическая 
модель 
маршрутизации 
трафика в 
гетерогенной 
информационной 
среде. Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць. Вип. 
2(109). Дніпро, 2017. 
С.14-19.
26. Купін А.І., Музика 
І. О., Кузнєцов Д. І. 
Структура експертної 
системи 
інтелектуального 
регулювання 
мікроклімату 
житлових приміщень. 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. 2017. № 
1(40). C.171-176.
2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір:
1. Патент № 147076U 
Україна. Спосіб 
підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами шляхом 
регулювання їх 
реактивної потужності 
/ Осадчук Ю.Г., 
Учитель О.Д., Купін 
А.І., Кузнєцов Д.І.та 
ін.– № U 202007511; 
заявл. 25.11.2020.  
Опубл. 07.04.2021, 
Бюл.№22.
2. Патент 147410U 
Україна. Пристрій для 
підвищення 



енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами / Осадчук 
Ю.Г., Учитель О.Д., 
Кузнєцов Д.І., Купін А. 
І., Козакевич І.А., та 
ін.– № U 202007621; 
за-явл. 30.11.2020.  
Опубл. 05.05.2021, 
Бюл.№23.
3. Патент № 144873U. 
Спосіб підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами шляхом 
регулювання їх 
реактивної потужності 
// Стрілець М.О., 
Учитель О.Д., Осадчук 
Ю.Г., Козакевич І.А., 
Купін А.І., Кузнєцов 
Д.І. та ін.– № U 2020 
03749; заявл. 
22.06.2020.  Опубл. 
26.10.2020, Бюл.№20.
4. Патент 118127 
Україна, МПК: G06K 
9/00. 
Мультимодальний 
пристрій для 
розпізнавання 
об’єктів / Купін А.І., 
Кумченко Ю.О.  
Опубл. № U 2017 
00801; заявл. 
30.01.2017.  Опубл. 
25.07.2017, Бюл.№14. 
–  4 с.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Купін А.І., Чубаров 
В. А., Музика І. О., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Проектування 
комп’ютерних систем 
та мереж. Практикум : 
навч. посіб. Кривий 
Ріг : Видавець ФОП 
Сінєльніков Д. А., 
2020. -151 с.
2. Купин А.И., Сенько 
А.О., Мисько Б.С. 
Ідентифікація та 
автоматизоване 
керування в умовах 
процесів 
збагачувальної 
технології на основі 
методів 
обчислювального 
інтелекту. 



Монография.  Кривой 
Рог: Вид-во ФОП 
Чернявский Д.О., 
2018.  298с.
3. Осадчук Ю.Г., 
Учитель А.Д., Купин 
А.И., Жуков С.А., 
Вайнер А.И., 
Бригинец О.П., 
Удовенко О.А., 
Козакевич О.А., 
Ильченко Р.А. 
Повышение 
энергетической 
эффективности 
мощных 
электроприводов 
турбомеханизмов 
горно-
металлургических 
комплексов. 
Монография.  Кривой 
Рог: Вид-во РИО ГВУЗ 
«КНУ», 2018. 345с.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Купін А. І. Конспект 
лекцій з дисципліни 
«Дослідження 
комп’ютерних 
системи штучного 
інтелекту» для 
студентів спец. 123   
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання [Електронна 
версія] / Купін А. І. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. 
242 с.
2. Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
«Дослідження 
комп’ютерних систем 
штучного інтелекту» 
(для студентів спец. 
123   «Комп’ютерні 
системи та мережі» 
усіх форм навчання 
[Електронна версія]) / 
Склали: Купін А.І., 
Кумченко Ю.О., 
Кузнєцов Д.І. - 
Кривий Ріг: КНУ, 2018 
р.  40 с.
3. Конспект лекцій з 
дисципліни «Науково-
дослідна робота 



студентів» (для 
студентів спец. 123 - 
«Комп’ютерна 
інженерія» денної та 
заочної форм 
навчання) / Укладач: 
проф. Купін А.І. - 
Кривий Ріг: КНУ, 2019 
р. [Електронна версія 
розміщена в Google 
Classroom]
4. Купін А.І., Сенько 
А.О., Кумченко Ю.О. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Дослідження за 
темою» для студентів 
магістратури за спец. 
123 - «Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання [Електронна 
версія]. – Кривий Ріг: 
2019. 72 с.
6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Науковий керівник 
2 аспірантів: Сенька 
А.О. (захист у 2020), 
Кумченка Ю.О. 
(захист у 2017).
2. Науковий 
консультант 1 
докторанта: Моркун 
Н.В. (захист у 2017).
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
1. Офіційний опонент 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня к.т.н.: Музики 
Л.В. (НУ «Дніпровська 
політехніка», м. 
Дніпро, 2021 р.), 
Ілюніна О.О. (ХНУРЕ, 
м. Харків, 2021 р.), 
Белікова О.О. 
(Чорноморський НУ 
ім. П. Могили, 
Миколаїв, 2021 р.).
2. Офіційний опонент 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня д.т.н.: 
Бублікова А.В. (НУ 
«Дніпровська 
політехніка», м. 
Дніпро, 2020 р.), 
Жученка О.А. (НТУУ 
«КПІ», м. Київ, 2019 
р.), Лорії М.Г. 
(Східноукраїнський 
НУ ім. В. Даля, м. 
Сєвєродонецьк, 2019 
р.).
3. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 09.052.03 при 
Криворізькому 



національному 
університеті (КНУ), 
Україна.
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 29.051.13 при 
Східноукраїнському 
національному 
університеті імені 
Володимира Даля, 
Україна.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
(НДР) «Розробка 
засобів підвищення 
ФКП та системи 
електроспоживання 
ДФ-3 і кар’єру ПрАТ 
Північний ГЗК» 
(договір №646 від 
22.06.2021р.).
2. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка засобів 
моніторингу для 
підвищення якості 
електроенергії в 
мережах 
підприємства» 
(договір №19-39-19).
3. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка та 
впровадження 
раціональних 
науково-технічних та 
проектних рішень зі 
зменшення сплати 
підприємства за 
реактивну потужність 
та мінімізацію втрат в 
енергопостачаючих 
мережах» (договір № 
19-50-19).
4. Заступник 
головного редактора 
наукового видання 
«Computer Science, 
Information 
Technology, 
Automation», член 
редакційної колегії 
фахових збірників 
наукових праць 
«Вісник 
Криворізького 
національного 
університету», «Якість 
мінеральної 



сировини», «Advances 
in Cyber-Physical 
Systems» (НУ 
«Львівська 
політехніка»), Вісник 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського» (Серія 
«Хімічна інженерія, 
екологія та 
ресурсозбереження», 
НТУУ «КПІ»), 
«Електромеханічні і 
енергозберігаючі 
системи» 
(Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського) та 
ін. Приймає активну 
участь у роботі 
закордонних наукових 
видань, рецензент 
Jestec (індексується 
Scopus, WoS, etc.).
9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю):
1. Експерт НАЗЯВО з 
акредитації освітніх 
програм за 
спеціальностями 123, 
126, 151. У 2021 р. брав 
участь в 3-х 
акредитаціях: 
бакалаврського рівня 
в Одеському 



національному 
політехнічному 
університеті та 
Державному коледжі 
зв’язку (м. Київ), а 
також доктора 
філософії у 
Державному 
університеті 
телекомунікацій (м. 
Київ).
2. Член науково-
методичної комісії 
МОНУ за 
спеціальністю 123 – 
комп'ютерна 
інженерія.
3. Експерт науково-
технічної ради МОНУ, 
секції № 2 
«Інформатика та 
кібернетика».
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Andrey Kupin, 
Dennis Kuznetsov, Ivan 
Muzy-ka and Yurii 
Kumchenko Structure 
of Intellectual System 
for Optimize Self-
consumption of Energy 
Produced by Solar 
Panels in Microgrid // 
https://openreviewhub.
org/lea/paper-
2019/structure-
intellectual-system-
optimize-self-
consumption-energy-
produced-solar-0.
2. Kupin A., Ivchenko 
R., Boddubny B. Model 
of traffic routing in a 
heterogeneous 
distributed information 
system. Computer 
Science, Information 
Technology, 
Automation, 2019, 
Vol.2, Issue 1, p.p. 14-
23.
3. Kupin A., 
Zholondiyevsky P., 
Kuznetsov D., 
Poddubny B. Selection 
and calculation of the 
main system 
components of optimal 
control of technological 
processes production 
and processing. 
International Journal of 
Engineering and 
Technical Research 
(IJETR) ISSN: 2321-
0869 (O) 2454-4698 
(P) Volume-7, Issue-9, 
September 2017, p.p. 
29-31.
4. Kupin A., Poddubny 
B., Muzyka I., Savytskyi 



O., Ruban S., 
Kharlamenko V. 
Information 
Technology for 
Processing of Industrial 
Big Data with 
Distributed 
Infrastructure on the 
Basis of Smart Agents 
and Parallel 
Algorithms. 
International Journal of 
Engineering and 
Technical Research 
(IJETR) ISSN: 2321-
0869 (O) 2454-4698 
(P) Volume-7, Issue-9, 
September 2017, p.p. 
25-28.
5. Купін А.І., Градовой 
А.В. Проектування 
енцефалографа // 
Комп'ютерне 
моделювання та 
прогнозування 
розвитку складних 
систем різної 
природи. К.: Вид-во 
НТУУ «КПІ» ім. І. 
Сікорського, 2021. 
С.68-69.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
Постійний член та 
член Правління ГО 
«Українське освітньо-
наукове ІТ- 
товариство».
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
Практичний досвід 
роботи за фахом у 
банківській сфері 
(1994-1997) та ІТ 
компаніях (1998-2007) 
України.

19281 Чубаров 
Владислав 
Анатолійови
ч

Доцент, 
Суміщення

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000767, 
виданий 

21.05.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003584, 
виданий 

21.12.2001

24 Комп’ютерні 
мережі 

1. Основне місце 
роботи - КНУ.
2. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
24 років. 
3.Диплом кандидата 
наук, серія ДK, 
№000767, дата 1998-
05-21
4.Атестат доцента, 
серія ДЦ, №003584, 
дата 2001-12-21
*Вимога наявності 
досягнень у 
професійній 
діяльності не 
застосовується до 
фахівців-практиків, 
які працюють на 
посадах науково-
педагогічних 
(наукових) 
працівників на умовах 
сумісництва в обсязі 
0,25 або менше, або 



150 годин 
навчального 
навантаження на 
навчальний рік: 
Працює на умовах 
суміщення в обсязі 
0,25 ставки доцента.

406078 Сенько 
Антон 
Олександров
ич

Викладач 
спеціальни
х 
дисцеплін, 
Сумісництв
о

Циклова 
комісія 

електронних 
дисциплін

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0915 
Комп'ютерна 

інженерія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
091501 

Комп'ютерні 
системи та 

мережі, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058471, 

виданий 
26.11.2020

8 Комп’ютерні 
мережі 

1. Фахова вища освіта, 
СВО (бакалавр, 
спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Кандидат технічних 
наук за спец. 05.13.06 - 
інформаційні 
технології.
4. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
8 років.
5. Диплом кандидата 
наук ДK 058471, 
виданий 26.11.2020.
7. Виконання 6 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1.    Senko A., Kupin A., 
Osadchuk Y. 
Development of 
Indirect Determination 
Model Based on Neural 
Networks for the 
Process of Iron Ore 
Beneficiation 
Proceedings of the 5th 
International 
Conference on 
Computational 
Linguistics and 
Intelligent Systems 
(COLINS 2021). Vol. I, 
Lviv, Ukraine, April 22-
23, 2021, p.p.1781‑1791.
2.       Senko A., Kupin 
A., Mysko B. (2019). 
Development of 
classification model 
based on neural 
networks for the 
process of iron ore 
beneficiation. 
Technology Audit and 
Production Reserves, 
3/2(47), P. 42–47.
3.       Купін А.І., 
Сенько А.О., Мисько 
Б.С. Оптимізації на 
основі генетичних 
підходів для процесу 
збагачення залізної 
руди. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського Серія 
технічні науки Том 
30(69), №4 Ч.1. 2019 
р. С. 93-99.
4.       Сенько А.О., 



Купин А.І. 
Нейромережеві 
моделі для 
прогнозування 
параметрів 
технологічного 
процесу подрібнення 
руди // Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць. 
Випуск 2(115). – 
Дніпро, 2018 – С. 128-
134.
5.       Купін А.І., 
Музика І.О., Сенько 
А.О., Коваленко К.А., 
Мисько Б.С. 
Узагальнена структура 
прогнозуючої 
автоматичної системи 
керування 
рудопідготовкою для 
стабілізації якісних 
показників гірничо-
збагачувального 
комбінату. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського Серія 
технічні науки Том 
29(68), №1 Ч.1. 2018 р. 
С. 168-173
6.       Сенько А.О., 
Купін А.І. 
Кластеризація 
статистичних даних 
роботи секції 
збагачення // 
Системні технології. 
Регіональний 
міжвузівський зб. 
наук. праць. – Дніпро, 
2017. – № 4(81). – С. 
103–109.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Купін А. І., Чубаров 
В. А., Музика І. О., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Проектування 
комп’ютерних систем 
та мереж. Практикум : 
навч. посіб. Кривий 
Ріг : Видавець ФОП 
Сінєльніков Д. А., 
2020. 151 с.
2. Купін А.І., Сенько 
А.О., Мисько Б.С. 
Ідентифікація та 
автоматизоване 
керування в умовах 
процесів 
збагачувальної 
технології на основі 



методів 
обчислювального 
інтелекту. Кривий Ріг, 
2018. 298 с.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1.  Чубаров В. А., 
Сенько А. О 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерні 
мережі» для студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: КНУ, 2021. 50 с.
2.  Купін А. І., 
Кузнєцов Д. І., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерні 
системи». Кривий Ріг : 
КНУ, 2018. 46 с.
3.  Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
"Архітектура 
комп'ютерів" за 
спеціальністю 123 
"Комп'ютерна 
інженерія" усіх форм 
навчання. Укладачі: 
ст. викладач 
Кумченко Ю.О., асист. 
Сенько А.О. Обсяг: 35 
стор. (№ 315 від 
04.06.2018 р.)
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня:
Диплом кандидата 
наук ДK 
058471,виданий 
26.11.2020 р.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 



редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
НДР "Наукові основи 
створення сучасних 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій для 
автоматизованого 
інтелектуального 
керування 
технологічними 
процесами в умовах 
гірничого 
виробництва" (№ 
98С-15, сумісно з 
Криворізьким 
інститутом 
автоматики, держ. 
реєстр. № 
0116U001776). 
Керівник теми проф. 
Купін А.І., 
відповідальні 
виконавці – Кумченко 
Ю.О., Сенько А.О., 
Мисько Б.С., 
Піддубний Б.А. 
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1.       Сенько А.О., 
Купін А.І. Методи 
хаотичної динаміки в 
задачах дослідження 
технологічних 
характеристик секції 
збагачення. 
Інформаційні 
технології в металургії 
та машинобудуванні: 
Міжнар. наук.-техн. 
конф., 24-26 березня 
2019 р.: тези доп. 
Дніпро, НМетАУ, 
2019. С. 63-64.
2.       Мисько Б.С., 
Сенько А.О., 
Коваленко К.А. 
Принципи побудови 
системи керування 
рудопідготовкою в 
умовах 
збагачувального 
комбінату. Матеріали 
V міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених, аспірантів і 
студентів 
«Автоматизація і 
комп’ютерно-
інтегровані 



технології» (АКІТ-
2018), м.Київ, 11-12 
квітня 2018 р. Київ, 
НТУУ «КПІ» 
ім.І.Сікорського, 2018. 
С.9-10.
3.       Мисько Б.С., 
Сенько А.О., 
Коваленко К.А. 
Автоматизована 
система 
прогнозування 
якісних показників 
рудопідготовки. 
Інформаційні 
технології в металургії 
та машинобудуванні: 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 27-29 березня 
2018 р.: тези доп. 
Дніпро, НМетАУ, 
2018. С. 148.
4.       Сенько А. О. 
Система контролю 
доступу з RFID 
маркером / А. О. 
Сенько, Р. І. Лобко, // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі: Х 
Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція, 22-24 
березня 2017 р.: тези 
доп. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С. 176–178.
5.       Сенько А. О. 
Відеоспостереження із 
розширеними 
можливостями / А. О. 
Сенько, Р. І. Лобко, // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі: IХ 
Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція, 22-24 
березня 2016 р.: тези 
доп. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
С. 57–59.

343412 Костенко 
Владислав 
Володимиро
вич

Асистент, 
Сумісництв
о

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.05010201 

комп’ютерні 
системи та 

мережі

4 Комп’ютерні 
мережі 

*Вимога наявності 
досягнень у 
професійній 
діяльності не 
застосовується до 
фахівців-практиків, 
які працюють на 
посадах науково-
педагогічних 
(наукових) 
працівників на умовах 
сумісництва в обсязі 
0,25 або менше, або 
150 годин 
навчального 
навантаження на 
навчальний рік: 
Працює на умовах 
сумісництва в обсязі 
0,25 ставки асистента.

20181 Костюк 
Світлана 
Сергіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

17 Іноземна мова 1. Фахова вища освіта, 
СВО (спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
17 років. 



1998, 
спеціальність: 

030502 
Українська 

мова і 
література та 

англійська 
мова, Диплом 

кандидата наук 
ДK 051233, 

виданий 
05.03.2019

4.Диплом кандидата 
наук, серія ДK, 
№051233, дата 2019-
03-05
5. Виконання 7 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. Костюк 
С., Бакум З., 
Пальчикова О., 
Лапіна В. Intercultural 
competence of 
personality while 
teaching foreign 
languages. Revista 
Espacios. 2019.Vol. 40 
(number 23). P. 24 
(Міжнародна 
наукометрична база 
SCOPUS). 2. Розвиток 
міжкультурної 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців у 
сфері інформаційних 
технологій у процесі 
навчання іноземних 
мов Науковий вісник 
Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Педагогіка та 
психологія». 2020. 6 
(2). С. 103-112. 3. 
Лінгвокультурологічн
ий компонент мовної 
підготовки іноземних 
студентів у процесі 
навчання української 
мови. Науковий 
вісник 
Миколаївського 
національного 
університету імені В. 
О. Сухомлинського. 
Педагогічні науки. 
2019. №4(67). С. 82-
88. 4. Українська 
мова: критерії, 
показники, рівні 
сформованості 
міжкультурної 
компетентності 
міжкультурної 
комунікації студентів-
іноземців. Філологічні 
студії : Науковий 
вісник Криворізького 
державного 
педагогічного 
університету : зб. наук. 
праць. Кривий Ріг. 
2019. Вип. 19. С. 157-
178. 5. Міжкультурна 
комунікація студентів-
іноземців: система 
компетентностей. 
Вісник Глухівського 
національного 
педагогічного 
університету імені 



Олександра 
Довженка. Глухів. 
2018. Вип. 2. Т. 1. С. 
201–208. 6. Система 
вправ для 
формування 
компетентностей 
міжкультурної 
комунікації студентів-
іноземців. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету ім. 
Михайла 
Остроградського. 
Серія Педагогічні 
науки. Кременчук. 
2018. Вип. 2. Ч. 2. С. 
71–77. 7. Підходи та 
принципи 
формування 
компетентностей 
міжкультурної 
комунікації студентів-
іноземців у процесі 
навчання української 
мови. Викладання мов 
у вищих навчальних 
закладах освіти на 
сучасному етапі. 
Міжпредметні 
зв’язки. Харків. 2018. 
Вип. 32. С. 46–61. 8. 
Підходи до 
формування 
компетентностей 
міжкультурної 
комунікації студентів-
іноземців. Наукові 
записки Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія 
Педагогічні науки. 
2017. Вип. 2. С. 156–
162.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Бакум З. П., 
Пальчикова О. О., 
Костюк С. С. Навчання 
іноземних мов: крос-
культурний підхід : 
монографія. 
Тернопіль : ФОП 
Осадца Ю. В., 2019, 
288 с. 2. Костюк С. С. 
Міжкультурне 
спілкування: навч. 
посіб. Кривий Ріг : 
Вид. Р. А. Козлов, 
2018. 154 с. 3. Голівер 
Н. О., Костюк С. С., 
Куц М. О. Англійська 
мова для інженерів-
електриків : 
навчальний посібник 
/ Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «Криворізький 



національний 
університет», 2017. – 
147 с.; 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Контрольні завдання 
для самостійної 
роботи студентів 1-4 
курсу факультету 
інформаційних 
технологій за 
дисциплін «Іноземна 
мова», «Іноземна 
мова за професійним 
спрямуванням», 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
заочної форми 
навчання. Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2021. 123 с. 
Костюк С. С., 
Кругленко Л.В. 2. 
Методичні вказівки 
для самостійної та 
індивідуально-
самостійної роботи 
студентів ІІ- IVкурсів 
факультету 
інформаційних 
технологій з 
дисципліни «Іноземна 
мова за професійним 
спрямуванням», 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням». 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2021. 96 с. 
Костюк С. С., 
Шалацька Г. М., 
Бондар І.Г. 3. 
Методичні вказівки 
Mastering English. 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2021. 94 с. 
Голівер Н. О., Костюк 
С. С. 4. Збірка текстів, 
завдань та тестів для 
аудиторної та 
самостійної роботи з 
опрацювання 
лексичних та 
граматичних модулів 
з дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів І-ІІ 
курсів ФІТ денної 
форми навчання. 



Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. 100 с. 
Костенко Л.І.. Костюк 
С.С. 5. Тексти та 
завдання для 
самостійної та 
індивідуально-
самостійної роботи 
студентів 3-4 курсів 
факультету 
інформаційних 
технологій з 
дисципліни «Іноземна 
мова за професійним 
спрямуванням». 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. 114 с. 
Голівер Н. О.. Костюк 
С. С. 6. Crossing 
cultural barriers: a 
collection of materials 
for the development of 
intercultural 
competence. Кривий 
Ріг : Видавничий 
центр КНУ. 2019. 105 
р. Костюк С. С., 
Пальчикова О. О.; 5) 
захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня: 1. Розвиток 
компетентностей 
міжкультурної 
комунікації студентів-
іноземців на 
основному етапі 
навчання української 
мови. Дисертацію 
захищено 20 грудня 
2018 року у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.133.05 
Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка, 
отримано диплом ДК 
№ 051233.; 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 1. Дирда 
І.А. Розвиток 
полікультурної 
компетентності 
іноземних студентів 
на основному етапі 
навчання української 
мови : дис. … канд. 
пед. наук. 13.00.02 / 
Київський університет 
імені Бориса 
Грінченка. Київ. 2019. 
253 с. 2. Московчук 
Н.М. Українськомовна 
підготовка майбутніх 
іноземних фахівців 
технічних 
спеціальностей: дис. … 
канд. пед. наук. 
13.00.02 / 
Південноукраїнський 
національний 
педагогічний 
університет імені К.Д. 



Ушинського. Одеса. 
2019. 220 с. 3. 
Шалаєва В.С. 
Формування 
професійно 
зорієнтованих 
аксіологічних 
комунікативних умінь 
в іноземних студентів 
немовних 
спеціальностей : дис. 
… канд. пед. наук. 
13.00.02 / 
Херсонський 
державний 
університет. Херсон. 
2021. 307 с.; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Formation of culture-
universal competence 
of non-linguistic 
specialties students in 
the process of teaching 
the English language. 
Revista Espacios. 
2020.Vol. 41 (number 
6). P. 22 2. Проблеми 
розвитку 
компетентностей 
міжкультурної 
комунікації студентів-
іноземців під час 
навчання української 
мови. Globalne aspekty 
Ekonomii Swiatowej і 
Stosunkow 
Miedzynarodowych w 
warunkach 
niestabilnosci 
gospodarczej: 
monografia 
Miedzynarodowej 
Konferencij Naukowo-
Practycznej, 
Czestochowa, Akademia 
Plonijna, s. 289–295. (6 
с.) 3. Методика 
розвитку 
міжкультурних 
компетентностей у 
процесі вивчення 
української мови як 
іноземної. Social 
Education Project of 
Improving Knowledge 
in Economics, 19, 
Frankfurt, pp. 8–12. (4 
с.)(2019) 4. 
Психологічні фактори 
розвитку 
компетентностей 
міжкультурної 
комунікації студентів-
іноземців у процесі 
навчання української 
мови. Association 
agreement : from 
partnership to 
cooperation (collective 
monograph), ed. M. 



Dey, O. Rudenko, 
Hamilton, Ontario, pp 
232–236. (5 с.) (2019) 
5. Навчання студентів-
іноземців на 
компетентнісній 
основі. Філологічні 
студії : Науковий 
вісник Криворізького 
державного 
педагогічного 
університету : зб. наук. 
праць. 2017. Вип. 16. 
С. 465–473. 6. 
Лінгводидактичні 
основи формування 
компетентностей 
міжкультурної 
комунікації студентів-
іноземців у процесі 
навчання української 
мови. Філологічні 
студії : Науковий 
вісник Криворізького 
державного 
педагогічного 
університету : зб. наук. 
праць. 2016. Вип. 15. 
С. 267–277. 7. 
Компетентності 
міжкультурної 
комунікації студентів-
іноземців у навчанні 
української мови. 
Філологічні студії : 
Науковий вісник 
Криворізького 
державного 
педагогічного 
університету : зб. наук. 
праць. 2015. Вип. 13. 
С. 442–447. 8. 
Міжкультурна 
комунікативна 
компетентність як 
складник мовної 
підготовки іноземних 
студентів. Актуальні 
питання організації 
навчання іноземних 
студентів в Україні : 
матеріали між нар. 
наук.-метод. конф. (м. 
Тернопіль, 14-16 
жовтня 2020р.). 
Тернопіль, 2020. С. 
122-125. 9. Структурні 
компоненти 
міжкультурної 
комунікативної 
компетентності. 
Українська мова серед 
інших слов’янських: 
етнологічні та 
граматичні параметри 
: матеріали доповідей 
між нар. наук. конф. 
(м. Кривий Ріг, 9-10 
жовтня 2020 р.). 
Кривий Ріг, 2020. С. 
80-84. 10. Формування 
аудіативних навичок 
студентів технічних 
спеціальностей. 
Восточнославянские 
языки и литературы в 
европейском 
контексте – VI: 
Міжнародна наукова 
конференція, 25 
жовтня 2019 р. 



Могілев, 2019. 11. 
Культурологічні 
підходи до навчання 
української мови як 
іноземної. 
Філологічна освіта: 
компетентнісна 
парадигма: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної заочної 
інтернет конференції 
(15 лист 2019 р.). 
Миколаїв: МНУ імені 
В. О, Сухомлинського. 
2019 р. С. 99-101. 12. 
Психологічні чинники 
впливу на емоційний 
стан студентів-
іноземців у процесі 
формування 
міжкультурної 
комунікації. Молодий 
науковець ХХІ 
століття : зб. 
матеріалів Міжнар. 
наук.-практ. конф., 16 
листопада 2017 р. 
Кривий Ріг, 2017. С. 
45–47. 13. 
Міжкультурна 
комунікація як основа 
вивчення іноземної 
мови. Шляхи 
подолання мовних та 
комунікативних 
бар’єрів : методика 
викладання 
гуманітарних 
дисциплін студентам 
немовних 
спеціальностей : зб. 
наук. праць. Київ : 
Талком, 2015. С. 75–
82. 14. Формування 
компетентностей 
міжкультурної 
комунікації – основа 
навчання студентів-
іноземців. Якісна 
мовна освіта у 
сучасному 
глобалізованому світі: 
тенденції, виклики, 
перспективи : 
матеріали І Всеукр. 
наук.-практ. конф., 
23–24 листопада 2017 
р. Суми, 2017. С. 53–
57. 15. 
Лінгводидактичні 
принципи розвитку 
компетентностей 
міжкультурної 
комунікації студентів-
іноземців у процесі 
вивчення української 
мови. Іноземна мова 
як засіб мобільності 
майбутніх фахівців : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 1–
2 березня 2017 р. 
Кривий Ріг, 2017. С. 
107–109.

210975 Музика Іван 
Олегович

Доцент, 
Суміщення

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

11 Паралельні та 
розподілені 
обчислення

1. Відповідна вища 
освіта, СВО (бакалавр, 
магістр);
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Кандидат технічних 



2007, 
спеціальність: 

0914 
Комп'ютеризов

ані системи, 
автоматика і 
управління, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

091401 
Системи 

управління і 
автоматики, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009180, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента AД 
001468, 
виданий 

18.12.2018

наук за спец. 05.13.06 - 
інформаційні 
технології.
4. Вчене звання 
доцента за кафедрою 
комп'ютерних систем 
та мереж
5. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
11 років.
6. Підвищення 
кваліфікації: 
Державний заклад 
вищої освіти
«Університет  
менеджменту  освіти» 
НАПН України, 
освітньо-професійна 
програма «Директори 
(заступники 
директорів) 
інститутів, декани 
(заступники деканів) 
факультетів 
університетів, 
академій, інститутів».
Свідоцтво СП № 
35830447/0758-21 від 
11.06.2021 р.
7. Виконання 5 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Kupin A., Kumchenko 
Y., Muzyka I., 
Kuznetsov D. 
Information 
Technology of Data 
Protection on the Basis 
of Combined Access 
Methods. International 
Conference on Theory 
and Applications of 
Fuzzy Systems and Soft 
Computing. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing. 2018. 
Vol. 754. P. 498–506.
2. Kupin A., 
Kumchenko Y., Muzyka 
I., Kuznetsov D. 
Stochastic Optimization 
Method in Computer 
Decision Support 
System. International 
Conference on Theory 
and Applications of 
Fuzzy Systems and Soft 
Computing. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing. 2018. 
Vol. 754. P. 349–358.
3. Kupin A., Kuznetsov 
D., Muzyka I., Paraniuk 
D., Serdiuk O., Suvorov 
O., Dvornikov V. The 
concept of a modular 
cyberphysical system 
for the early diagnosis 
of energy equipment. 



Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. 
Vol. 4. No 2(84). P. 72–
79.
4. Kuznetsov D., Kupin 
A., Muzyka I., 
Kumchenko Y. 
Improving the 
Structure of Intellectual 
WattRouter for 
Optimize Self-
Consumption of Energy 
Produced by Solar 
Panel. 2018 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T). Kharkiv, 
Ukraine, 2018. P. 1–6.
5. Kupin A., Muzyka I., 
Ivchenko R. 
Information 
Technologies of 
Processing Big 
Industrial Data and 
Decision-Making 
Methods. 2018 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T). Kharkiv, 
Ukraine, 2018. P. 303–
307.
6. Kupin A. I., Tarasova 
O. V., Sulyma T. S., 
Sokolova S. V., Muzyka 
I. O., Tron V. V. 
Defining and modeling 
of students’ 
professional thinking 
development 
dependence on their 
training process 
organization. Cloud 
Technologies in 
Education. Proceedings 
of the 6th Workshop 
CTE 2018. Kryvyi Rih, 
Ukraine. 2018. Vol. 
2433. P. 33–47.
7. Fedko M. B., Muzyka 
I. O., Pysmennyi S. V., 
Kalinichenko O. V. 
Determination of 
drilling and blasting 
parameters considering 
the stress-strain state of 
rock ores. Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. 2019. 
Issue 1. P. 37–41.
8. Panchenko L. F., 
Muzyka I. O. Analytical 
review of augmented 
reality MOOCs. CEUR 
Workshop Proceedings. 
2020. No. 2547. P. 168–
180.
9. Shapovalov V. B., 
Shapovalov Y. B., Bilyk 
Z. I., Megalinska A. P., 
Muzyka I. O. The 
Google Lens analyzing 
quality: An analysis of 
the possibility to use in 



the educational process. 
CEUR Workshop 
Proceeding. 2020. No. 
2547. P. 117–129.
10. Petrenko L., Kravets 
S., Bazeliuk O., 
Maiboroda L., Muzyka 
I. Analysis of the 
current state of distance 
learning in the 
vocational education 
and training 
institutions. E3S Web 
of Conferences 166. The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Vol. 166. 
P. 1–7.
11. Kramarenko T. H., 
Pylypenko O. S., 
Muzyka I. O. 
Application of 
GeoGebra in 
Stereometry teaching. 
CEUR Workshop 
Proceedings 2643. 
2020. P. 705–718. 
(Scopus).
12. Shalatska H. M., 
Zotova-Sadylo O. Y., 
Muzyka I. O. Moodle 
course in teaching 
English language for 
specific purposes for 
masters in mechanical 
engineering. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2643. 2020. P. 416–
434.
13. Martyniuk O. O., 
Martyniuk O. S., 
Muzyka I. O. Formation 
of informational and 
digital competence of 
secondary school 
students in laboratory 
work in physics. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2879. 2020, P. 366–
383.
14. Neroda T. V., 
Slipchyshyn L. V., 
Muzyka I. O. Adaptive 
toolkit of branch-
oriented workshop 
environment for 
enlargement the cloud-
based e-learning media 
platform. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2879. 2020, P. 423–
437.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
Купін А. І., Чубаров В. 



А., Музика І. О., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Проектування 
комп’ютерних систем 
та мереж. Практикум : 
навч. посіб. Кривий 
Ріг : Видавець ФОП 
Сінєльніков Д. А., 
2020. 151 с.
 
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І.  
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Частина 1. 
Кривий Ріг : ДВНЗ 
«КНУ», 2018. 155 с.
2. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Частина 2. 
Кривий Ріг : ДВНЗ 
«КНУ», 2018. 111 с.
3. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
61 с.
4. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 



Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Паралельні та 
розподілені 
обчислення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
138 с.
5. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Паралельні та 
розподілені 
обчислення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
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WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23-25 березня 2021 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2021. С. 
97–99.
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6. Виконання 4 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 



України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. 
Рашевський М.О. 
Асимптотичне 
розв’язування задачі 
оптимального 
керування 
нестаціонарними 
системами. 
Математичне 
моделювання. 2020, 
№2(43). С. 14-20. 2. 
Рашевський М.О. Про 
асимптотичне 
iнтегрування слабко 
нелiнiйних 
сингулярно збурених 
систем звичайних 
диференцiальних 
рiвнянь. Збiрник 
наукових праць 
фiзико-
математичного 
факультету ДДПУ. 
Слов’янськ : ДДПУ, 
2021 . Випуск № 11. 
228 с. С. 39-47. 3. 
Рашевський М.О. Про 
викладання 
комбінаторики у 
закладах вищої освіти 
/ Н. А. Рашевский // 
Фізико-математична 
освіта. 2018. Випуск 
4(18). С. 136-142. 2. 
Рашевський М. О. 
Асимптотичний 
аналіз нестаціонарних 
систем автоматичного 
керування. / Н. А. 
Рашевский // 
Математичне 
моделювання. 2018. 
№2(39). С. 72-78. 4. 
Рашевский Н.А. 
Графы как наглядные 
модели задач на 
условную вероятность 
/ Н. А. Рашевский // 
Математическое 
образование. 2018. № 
4 (88). – С. 50-60. 5. 
Рашевський М. О. 
Наочне моделювання 
при вивченні курсу 
теорії ймовірностей / 
Н. А. Рашевский // 
Математика. 
Інформаційні 
технології. Освіта. 
Збірник статей. – 
Луцьк: Друк ПП 
Іванюк В.П., 2018. –
167 с. – С. 112-119. 6. 
Рашевский Н. А. 
Асимптотическое 
представление 
матрицы импульсных 
переходных функций 
системы 
автоматического 
управления с 
медленно 
меняющимися 
параметрами / Н. А. 
Рашевский // 
Актуальные 
направления научных 



исследований XXI 
века: Теория и 
практика. – 2018. – 
Том 6, № 6(42). – C. 
296-298. 7. Рашевский 
Н. А. Об 
асимптотических 
решениях линейных 
систем 
дифференциально-
разностных 
уравнений / Н. А. 
Рашевский // 
Актуальные 
направления научных 
исследований XXI 
века. – 2017. – Том 5, 
№ 10(36). – C. 423-
426. 8. Рашевский Н. 
А. Об 
асимптотических 
решениях линейных 
систем 
дифференциально-
разностных 
уравнений / Н. А. 
Рашевский // 
Актуальные 
направления научных 
исследований XXI 
века. – 2017. – Том 5, 
№ 10(36). – C. 423-
426. 9. Рашевський М. 
О. Графові моделі в 
задачах теорії 
ймовірностей 
/Рашевский М.О.// 
Фізико-математична 
освіта : науковий 
журнал. – 2017. – 
Випуск 3(13). – С. 125-
129.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Рашевська Н. В. 
Вища математика : 
Довідник для 
студентів технічних 
навчальних закладів / 
Н. В. Рашевська, М. О. 
Рашевський. – 
Кривий Ріг : 
Книжкове 
видавництво 
Кирєєвського, 2013. – 
191 с.; 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Рашевський М. О., 
Гуцалюк С. П., 
Рашевська А. М. Про 



метод траєкторій у 
комбінаториці та 
теорії ймовірностей. 
Україна - ЄС: 
проблеми наукової та 
галузевої інтеграції : 
Матеріали І 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції «Україна 
- ЄС:проблеми 
наукової та галузевої 
інтеграції» (м. Харків, 
21 – 22 грудня 2018 
року)/ Наукове 
партнерство «Центр 
наукових технологій». 
– Харків: НП «ЦНТ», 
2019. – 86 с. – С. 46-51. 
2. Рашевський М. О. 
Дослідження 
нестаціонарних 
систем керування з 
післядією. Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
дистанційної 
всеукраїнської 
наукової конференції 
«Математика у 
технічному 
університеті ХХI 
сторіччя», 15-16 
травня 2019 р., 
Донбаська державна 
машинобудівна 
академія, м. 
Краматорськ : ДДМА, 
2019. – 231 с. – С. 50-
52. 3. Рашевський М. 
О. Про вивчення 
комбінаторики у ВЗО 
// Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
Том 2. – Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
С. 193. 4. Рашевський 
М. О. Асимптотичний 
аналіз нестаціонарних 
систем автоматичного 
керування // Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
Том 2 – Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
С. 143. 5. Рашевський 
М. О. Асимптотичний 
аналіз нестаціонарних 
систем автоматичного 
керування // 
Матеріали 
міжнародної науково-
методичної Інтернет-
конференції 
«Проблеми 
математичної освіти: 
виклики сучасності 
(2018)» [Електронне 
мережне наукове 
видання] : збірник 
матеріалів. – Вінниця: 



ВНТУ, 2018. – 14,1 Мб. 
– С. 275-276. 6. 
Рашевський М. О. 
Вивчення 
комбінаторики у 
закладах вищої освіти 
// Матеріали VІІ 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції «Освіта і 
наука в Україні: 
шляхи розвитку та 
напрямки взаємодії» 
(м. Харків, 11 – 12 
травня 2018 року) / 
Наукове партнерство 
«Центр наукових 
технологій». – Харків: 
НП «ЦНТ», 2018. –
138 с. – С. 98-102. 7. 
Рашевський М. О. 
Наочне моделювання 
при вивченні курсу 
теорії ймовірностей // 
Тези доповідей VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Математика. 
Інформаційні 
технології. Освіта» 
(Луцьк - Світязь, 3 – 5 
червня 2018 року). – 
Луцьк: Друк ПП 
Іванюк В.П., 2018. –
200 с. – С. 172-173. 8. 
Рашевский Н. А. Об 
асимптотических 
решениях линейных 
систем 
дифференциально-
разностных 
уравнений // Materials 
of the XIII 
International scientific 
and practical 
conference “Cutting-
edge science-2017”, 30 
April – 07 May, 2017. – 
Volume 5. – Sheffield: 
Science and Educations 
Ltd. – 88 c. – C. 34-37. 
9. Рашевський М. О., 
Моря І. Є. Про 
використання графів у 
теорії ймовірностей // 
Теоретичні та 
прикладні аспекти 
розвитку науки 
(частина ІІІ): 
матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції м. Київ, 
6-7 грудня 2017 року. 
– Київ.: МЦНД, 2017. 
– 68 с. – С. 57-60. 10. 
Рашевський М. О. 
Асимптотичне 
зображення розв’язків 
лінійних систем зі 
сталим запізненням 
аргументу // Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
дистанційної 
всеукраїнської 
наукової конференції 
«Математика у 
технічному 



університеті XXI 
сторіччя», 15 – 16 
травня, 2017 р., 
Донбаська державна 
машинобудівна 
академія, м. 
Краматорськ. – 
Краматорськ : ДДМА, 
2017. – 350 с. – С. 257-
259. 11. Sraichuk I.R., 
Rashevs’kyi M.O. About 
the Asymptotic 
Solutions of a Linear 
System of Integro-
Differential Equations 
// Materials of XII 
International Research 
and Practice 
Conference “Areas of 
Scientific Thought – 
2015/2016”. – Volume 
16. Mathematics. 
Physics. Modern 
information 
technologies. – 
Sheffield: Science and 
Education LTD. – 112 p. 
– P. 7-10. 12. 
Рашевський М.О. 
Асимптотичне 
інтегрування лінійних 
систем з двома 
параметрами // 
Materials of the XI 
International scientific 
and practical 
conference «Trends of 
modern science – 
2015». Volume 21. 
Mathematics. Physics. 
Physical culture and 
sport. – Sheffield: 
Science and education 
LTD. – 96 p. – C. 7-10.; 
15) 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 III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня): 
студент Сидоренко 
К.О. (1 місце в групі 
гірничих та 
металургійних ВНЗів, 
2012 р., нагороджений 



дипломом ІІІ ступеня 
МОН), студент 
Томашевський А.В. (3 
місце в групі гірничих 
та металургійних 
ВНЗів, 2013 р.); 
студент Срайчук І.Р., 
(учасник ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі «Математичні 
науки», грамота за 
успіхи в наукових 
дослідженнях, без 
призового місця); 
робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади (2009-2013 
рр.); керівник 
наукового гурта з 
математики у гімназії 
91 підготовки науково-
дослідницьких робіт 
МАН України 
(отриманні призові 
місця на ІІ етапі 
конкурсу), Учениця 
КГ № 91 Гуцалюк С.П. 
призер ІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (2019 р., секція 
«Математика», 2 
місце).
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9. Виконання 7 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Маркова О.М., 
Ткачук В.В., Семеріков 
С.О., Єчкало Ю.В., 
Мінтій М.М. Засоби 
розробки доповненої 
реальності для Web: 
порівняльний аналіз 
Фізико-математична 
освіта. – 2020. – 
Випуск 2(24). – С. 159-
167. – DOI : 
10.31110/2413-1571-
2020-024-2-021.
2. Markova Oksana, 
Modlo Yevhenii, 
Semerikov Serhiy. 
Мобільні інтернет-
пристрої у 
формуванні 
компетенції із 
розв’язання 
професійних задач 
засобами 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій Теорія і 
практика управління 
соціальними 
системами. – 2020. – 
В.4. – С.105-120.
3. Markova O., 
Semerikov S., 
Teplytskyi I., Yechkalo 
Y., Soloviev V., Kiv A., 
Using spreadsheets as 
learning tools for 
computer simulation of 
neural networks. SHS 
Web of Conferences. – 
2020. – Volume 75. – 
Р.1-14. – Access mode : 
https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/abs/2020/03/
contents/contents.html, 
ISSN 2261-2424.
4. Markova O., 
Semerikov S., 
Teplytskyi I., Yechkalo 
Y., Soloviev V., Kiv A. 
Computer simulation of 
neural networks using 
spreadsheets: Dr. 
Anderson, welcome 
back / CEUR Workshop 
Proceedings 2019, 
2393, с. 833-848, ISSN 
1613-0073.
5. Markova O.M., 
Semerikov S.O., Striuk 
A.M., Shalatska H.M., 
Nechypurenko P.P., 
Tron V.V., 
Implementation of 
cloud service models in 
training of future 
information technology 



specialists. Proceedings 
of the 6th Workshop on 
Cloud Technologies in 
Education (CTE 2018), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
December 21, 2018. 
CEUR Workshop 
Proceedings. T. 2433, 
2019/9/9. – p. 499-515, 
ISSN 1613-0073.
6. Oksana Markova, 
Serhiy Semerikov, 
Maiia Popel. CoCalc as 
a Learning Tool for 
Neural Network 
Simulation in the 
Special Course 
“Foundations of 
Mathematic 
Informatics” 
[Electronic resource]. 
ICT in Education, 
Research and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer 
2018 : Proceedings of 
the 13th International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. 
Volume II: Workshops 
(ICTERI, 2018). Kyiv, 
Ukraine, May 14-17, 
2018 / Edited by : 
Vadim Ermolayev, Mari 
Carmen Suárez-
Figueroa, Vitaliy 
Yakovyna, Vyacheslav 
Kharchenko, Vitaliy 
Kobets, Hennadiy 
Kravtsov, Vladimir 
Peschanenko, Yaroslav 
Prytula, Mykola 
Nikitchenko, 
Aleksander 
Spivakovsky. P. 388-
403. (CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2104). 
URL: http://ceur-
ws.org/Vol-
2104/paper_204.pdf 
http://lib.iitta.gov.ua/7
10720 / 
http://elibrary.kdpu.ed
u.ua/handle/0564/225
0.
7. Markova O., Tkachuk 
V., Yechkalo Y. 
Augmented reality in 
education of students 
with special educational 
needs Cloud 
Technologies in 
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 Work-shop 
Proceedings (CEUR-



WS.org), Vol. 2168). – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2168/paper9.pdf.
8. Markova O. The tools 
of cloud technology for 
learning of 
fundamentals of 
mathematical 
informatics for students 
of technical universities 
CEUR Workshop 
Proceedings 2017, 2168, 
hh. 27-33.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
Маркова О.М., 
Шокалюк С.В., 
Семеріков С.О. 
SageMathCloud як 
засіб хмарних 
технологій 
комп’ютерно-
орієнтованого 
навчання 
математичних та 
інформатичних 
дисциплін 
Моделювання в освіті: 
Стан. Проблеми. 
Перспективи : 
монографія / 
Міністерство освіти і 
науки України, ДВНЗ 
«Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет», 
Черкаський 
національний 
університет імені 
Богдана 
Хмельницького, 
Південно-український 
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського ; за заг. 
ред. Соловйова В. М. – 
Черкаси : Брама, 
видавець Вовчок 
О.Ю., 2017. – С. 130-
142.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці



й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Маркова О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Програмування» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс], 2020.
2. Маркова О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи 
інформаційних 
технологій» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс], 2020.
3. Маркова О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
для студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс], 2020.
4. Маркова О. М. 
Тести з дисципліни 
«Основи 
інформаційних 
технологій» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс]: 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQL
SfU5JC84kP-
guow76g7RxTv4mNPn
hYs_IP13RlmmQCI3ys5
aQ/viewform?
usp=sf_link. – 2019.
5. Маркова О. М. 
Тести з дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
для студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс]: 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQL
SfLBAITEVs8gv_0CGQ
iVu5N14vAks9X8Es0k6
BXo36ReLKUYw/viewf
orm?usp=sf_link. – 
2019.
6. Кузнєцов Д. І., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 



дисципліни «Web 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
76 с.
7. Маркова О. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Основи 
інформаційних 
технологій» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
32 с.
8. Маркова О. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни «Основи 
інформаційних 
технологій» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
22 с.
9. Чубаров В. А., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
129 с.
10. Чубаров В. А., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
27 с.
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня;
У 2019 році у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 29.053.01 
Державного закладу 
„Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка” (м. 
Старобільськ) 
захистила дисертацію 
на тему: «Хмарні 
технології як засіб 
навчання основ 
математичної 
інформатики 
студентів технічних 
університетів» та 
здобула науковий 



ступінь кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.10 
– інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті (01 
– Освіта/Педагогіка). 
Диплом №052579 від 
20 червня 2019 р.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах;
Взяла участь у 
комплексній темі 
«Теоретико-методичні 
основи використання 
мобільних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
навчанні» (ДР № 
0116U001867) 
відповідно до плану 
спільної науково-
дослідної лабораторії 
з питань 
використання 
хмарних технологій в 
освіті Криворізького 
національного 
університету та 
Інституту 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Катеруша Р. К., 
Маркова О. М. 
Створення моделі 
електронно-освітньої 
системи ВНЗ. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали XI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 



р.). Міністерство 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кафедра 
комп’ютерних систем 
та мереж. Кривий Ріг. 
Видавничий центр 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2018.
2. Маркова О. 
Загальна структура 
засобів хмарних 
технологій навчання 
основ математичної 
інформатики. Новітні 
комп’ютерні 
технології. Кривий 
Ріг. ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2017. Т. 
ХV. С. 231-234.
3. Катеруша Р. К., 
Маркова О. М. 
Електронно-
інформаційне 
середовище кафедри 
КСМ ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
матеріали X 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(22-24 березня 2017 
р.). Міністерство 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кафедра 
комп’ютерних систем 
та мереж. Кривий Ріг. 
Видавничий центр 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2017. С. 
71-73.
4. Халимова Б. А., 
Маркова О. М. Хмарні 
обчислення і 
технології: тенденції 
розвитку. Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали IX 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(22-24 березня 2016 
р.). Міністерство 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кафедра 
комп’ютерних систем 
та мереж. Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «Криворізький 



національний 
університет», 2016. С. 
25-26.
5. Маркова О. 
Теоретичні засади 
навчання основ 
математичної 
інформатики 
студентів технічних 
університетів з 
використанням 
хмарних технологій. 
Новітні комп’ютерні 
технології. Кривий 
Ріг. ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2016. Т. 
ХІV. С. 63-64.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях;
 Член Громадської 
організації 
«Українське науково-
освітнє IT 
товариство». 

210975 Музика Іван 
Олегович

Доцент, 
Суміщення

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0914 
Комп'ютеризов

ані системи, 
автоматика і 
управління, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

091401 
Системи 

управління і 
автоматики, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009180, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента AД 
001468, 
виданий 

18.12.2018

11 Системне 
програмне 
забезпечення

1. Відповідна вища 
освіта, СВО (бакалавр, 
магістр);
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Кандидат технічних 
наук за спец. 05.13.06 - 
інформаційні 
технології.
4. Вчене звання 
доцента за кафедрою 
комп'ютерних систем 
та мереж
5. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
11 років.
6. Підвищення 
кваліфікації: 
Державний заклад 
вищої освіти
«Університет  
менеджменту  освіти» 
НАПН України, 
освітньо-професійна 
програма «Директори 
(заступники 
директорів) 
інститутів, декани 
(заступники деканів) 
факультетів 
університетів, 
академій, інститутів».
Свідоцтво СП № 
35830447/0758-21 від 
11.06.2021 р.
7. Виконання 5 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 



Collection:
1. Kupin A., Kumchenko 
Y., Muzyka I., 
Kuznetsov D. 
Information 
Technology of Data 
Protection on the Basis 
of Combined Access 
Methods. International 
Conference on Theory 
and Applications of 
Fuzzy Systems and Soft 
Computing. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing. 2018. 
Vol. 754. P. 498–506.
2. Kupin A., 
Kumchenko Y., Muzyka 
I., Kuznetsov D. 
Stochastic Optimization 
Method in Computer 
Decision Support 
System. International 
Conference on Theory 
and Applications of 
Fuzzy Systems and Soft 
Computing. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing. 2018. 
Vol. 754. P. 349–358.
3. Kupin A., Kuznetsov 
D., Muzyka I., Paraniuk 
D., Serdiuk O., Suvorov 
O., Dvornikov V. The 
concept of a modular 
cyberphysical system 
for the early diagnosis 
of energy equipment. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. 
Vol. 4. No 2(84). P. 72–
79.
4. Kuznetsov D., Kupin 
A., Muzyka I., 
Kumchenko Y. 
Improving the 
Structure of Intellectual 
WattRouter for 
Optimize Self-
Consumption of Energy 
Produced by Solar 
Panel. 2018 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T). Kharkiv, 
Ukraine, 2018. P. 1–6.
5. Kupin A., Muzyka I., 
Ivchenko R. 
Information 
Technologies of 
Processing Big 
Industrial Data and 
Decision-Making 
Methods. 2018 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T). Kharkiv, 
Ukraine, 2018. P. 303–
307.
6. Kupin A. I., Tarasova 
O. V., Sulyma T. S., 
Sokolova S. V., Muzyka 
I. O., Tron V. V. 
Defining and modeling 



of students’ 
professional thinking 
development 
dependence on their 
training process 
organization. Cloud 
Technologies in 
Education. Proceedings 
of the 6th Workshop 
CTE 2018. Kryvyi Rih, 
Ukraine. 2018. Vol. 
2433. P. 33–47.
7. Fedko M. B., Muzyka 
I. O., Pysmennyi S. V., 
Kalinichenko O. V. 
Determination of 
drilling and blasting 
parameters considering 
the stress-strain state of 
rock ores. Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. 2019. 
Issue 1. P. 37–41.
8. Panchenko L. F., 
Muzyka I. O. Analytical 
review of augmented 
reality MOOCs. CEUR 
Workshop Proceedings. 
2020. No. 2547. P. 168–
180.
9. Shapovalov V. B., 
Shapovalov Y. B., Bilyk 
Z. I., Megalinska A. P., 
Muzyka I. O. The 
Google Lens analyzing 
quality: An analysis of 
the possibility to use in 
the educational process. 
CEUR Workshop 
Proceeding. 2020. No. 
2547. P. 117–129.
10. Petrenko L., Kravets 
S., Bazeliuk O., 
Maiboroda L., Muzyka 
I. Analysis of the 
current state of distance 
learning in the 
vocational education 
and training 
institutions. E3S Web 
of Conferences 166. The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Vol. 166. 
P. 1–7.
11. Kramarenko T. H., 
Pylypenko O. S., 
Muzyka I. O. 
Application of 
GeoGebra in 
Stereometry teaching. 
CEUR Workshop 
Proceedings 2643. 
2020. P. 705–718. 
(Scopus).
12. Shalatska H. M., 
Zotova-Sadylo O. Y., 
Muzyka I. O. Moodle 
course in teaching 
English language for 
specific purposes for 
masters in mechanical 
engineering. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2643. 2020. P. 416–
434.



13. Martyniuk O. O., 
Martyniuk O. S., 
Muzyka I. O. Formation 
of informational and 
digital competence of 
secondary school 
students in laboratory 
work in physics. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2879. 2020, P. 366–
383.
14. Neroda T. V., 
Slipchyshyn L. V., 
Muzyka I. O. Adaptive 
toolkit of branch-
oriented workshop 
environment for 
enlargement the cloud-
based e-learning media 
platform. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2879. 2020, P. 423–
437.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
Купін А. І., Чубаров В. 
А., Музика І. О., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Проектування 
комп’ютерних систем 
та мереж. Практикум : 
навч. посіб. Кривий 
Ріг : Видавець ФОП 
Сінєльніков Д. А., 
2020. 151 с.
 
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І.  
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» за 



спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Частина 1. 
Кривий Ріг : ДВНЗ 
«КНУ», 2018. 155 с.
2. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
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WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23-25 березня 2021 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2021. С. 
14–16.
19. Кузьменко А. І., 
Музика І. О. Модель 
кросплатформної 
інформаційної 
системи для 
організації бізнес-
процесів. Матеріали 
XІV Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23-25 березня 2021 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2021. С. 
32–35.
20. Беркова К. О., 
Музика І. О. 
Програмне 
забезпечення для 
перевірки знань 
студентів у 
навчальних закладах. 
Матеріали XІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23-25 березня 2021 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2021. С. 
94–96.
21. Бухало Т. Р., 
Музика І. О. 
Використання 3D 



графіки у Web-
середовищі. 
Матеріали XІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23-25 березня 2021 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2021. С. 
97–99.
 

153702 Сердюк 
Ірина 
Станіславівн
а

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
бакалавра, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
2010, 

спеціальність: 
0101 

Педагогічна 
освіта

35 Фізичне 
виховання

1. Фахова вища освіта, 
СВО (спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
35 років. 
4. Виконання 5 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Гордієнко І.А. Рухливі 
ігри в легкій атлетиці: 
методичні 
рекомендації / І.А. 
Гордієнко, О.П. 
Муратова, І.С. 
Сердюк. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2019. – 44 с. 2. 
Муратова О.П. 
Пропоновані 
комплекси вправ для 
студентів спеціальної 
медичної групи з 
порушеннями 
серцево-судинної та 
опорно- рухової 
систем (індивідуальні 
заняття за вибором 
студентів): методичні 
рекомендації / О.П. 
Муратова, І.А. 
Гордієнко, І.С. 
Сердюк, О.П. 
Остренська. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2018. – 20 
с. 3. Муратова О.П. 
Пропоновані 
комплекси вправ для 
студентів спеціальної 
медичної групи з 
порушеннями 



дихальної та зорової 
систем (індивідуальні 
заняття за вибором 
студентів): методичні 
рекомендації / О.П. 
Муратова, І.А. 
Гордієнко, І.С. 
Сердюк, О.П. 
Остренська. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2018. – 36 
с. 4. Сердюк І.С. 
Волейбол. Спеціальні 
вправи для навчання 
техніки виконання 
подачі м’яча: 
методичні 
рекомендації / І.С. 
Сердюк, І.А. 
Гордієнко, О.П. 
Муратова. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2018. – 32 
с. 5. Гордієнко І.А. 
Легка атлетика у 
фізичному вихованні 
студентів: методичні 
рекомендації / І.А. 
Гордієнко, О.П. 
Муратова, І.С. 
Сердюк. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2018. – 36 с. 6. 
Муратова О.П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
самостійних занять 
для студентів, 
віднесених за станом 
здоров’я до основної 
медичної групи з 
фізичного виховання 
/ О.П. Муратова, І.А. 
Гордієнко, І.С. 
Сердюк. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2017. – 20 с.; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Більше п’яти 
публікацій; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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: Тренер 
жіночої збірної 
команди "КНУ" з 
волейболу.; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: Член 



суддівської колегії 
міської федерації 
волейболу. 
Відповідальна за 
студентський 
волейбол в м. Кривий 
Ріг.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Викладач з 
фізичного виховання, 
тренер, більше п’яти 
років.
Технології 
проектування 
комп'ютерних систем; 
Організація баз даних; 
Об'єктно-орієнтоване 
програмування 
Python; Надійність та 
діагностика 
комп'ютерних систем; 
Надійність та 
діагностика 
комп'ютерних мереж

65461 Ланова 
Ірина 
Вікторівна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

32 Українська 
мова за 
професійним 
спрямуванням

1. Фахова вища освіта, 
СВО (спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
32 роки. 
4. Виконання 5 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, 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 Indexing 
Services, Academic 
Resource Index 
"ResearchBib", 
WorldCat, Eurasian 
Scientific Journal 
Index). 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. 
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. 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. 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 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням 
[навчальний посібник 
для студентів закладів 
вищої освіти] / Л.В. 
Козак, О.В. Пасічна, 
І.В. Ланова. – Кривий 
Ріг: КНУ, 2018. – 202 
с.; 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 



освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1.Тестові завдання з 
курсу «Ділова 
українська мова» для 
студентів І курсу всіх 
спеціальностей 
заочної форми 
навчання. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
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 
професійним 
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 
професійним 
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 
професійним 
спрямуванням)» для 
студентів І курсу 
денної і заочної форм 
навчання всіх 
спеціальностей / Л.В. 
Козак, І.В. Ланова, 
О.В. Пасічна та ін. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 



КНУ, 2015. – 90 с. 6. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
курсу «Комп’ютерне 
документознавство» зі 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології)» галузі 
знань 01 «Освіта» 
денної та заочної 
форм здобуття освіти 
/ (укладачі: В.В. 
Ткачук, І.В. Ланова). – 
Кривий Ріг, 2019. – 45 
с. 7. Ланова І. В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
курсу «Комп’ютерні 
технології в 
навчальному процесі» 
для студентів 3 курсу 
cпеціальності 015 
«Професійна освіта. 
Комп’ютерні 
технології» денної та 
заочної форм 
навчання (укладачі: 
В.В. Ткачук, І.В. 
Ланова). – Кривий Ріг, 
2019. – 38 с. 8. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)» для 
студентів І курсу 
денної та заочної 
форм навчання всіх 
спеціальностей 
(укладачі: Гладир Я. 
С., Ланова І.В., 
Пасічна О. В.). – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2021. – 67 с.; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Ланова І.В. 
Гуманітарна складова 
при викладанні 
дисципліни 
«Комп’ютерне 
документознавство» / 
І.В. Ланова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
Інтернет-конференції 
«Ресурсно-
орієнтоване навчання 
у вищій школі: 
проблеми, досвід, 
перспективи», 22 – 26 
лютого 2016 р. – 
Полтава, 2016. – С. 
250 – 253. 2. Ланова 



І.В. Особливості 
професійного 
спілкування як 
специфічної форми 
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п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1.Кадол 
О.М. Політика 
царизму і радянського 
керівництва щодо 
етнічних німців часів 
першої та другої 
світових воєн / Кадол 
О.М. //Науковий 
збірник 
«Східноєвропейський 
історичний вісник». - 
вип. 10. – 2019. – С. 
111-118 / індексується 
в міжнародній базі 
Web of Science / 2. 
Кадол О.М. 
Регіональний аспект 
«німецького питання» 
у політиці царської 
влади / Кадол О. М. 
//Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського. Серія. 
Історичні науки, 2019, 
№ 2 – том 30(69) – 
С.117-124. 3. Кадол 
О.М. Історичні 
паралелі 
антинімецької 
кампанії часів 
російської імперії та 



радянського 
керівництва /Кадол 
О.М. // Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського. Серія. 
Історичні науки, 2019, 
№1 – том 30(69). – 
С.62-68. 4. Кадол О.М. 
Історія методології 
оподаткування 
нерухомості // 
Електронне наукове 
фахове видання 
«Економіка та 
суспільство» / О.М., 
Кадол Л.В., Кравчук 
Л.М Кадол. // 
Мукачев: Мук.ДУ, 
2018. – вип. 15.– С. 11-
15 5. Кадол О.М. 
Міжнародний фактор 
в антинімецькій 
кампанії у роки 
першої світової війни 
/Кадол О.М. // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського. Серія. 
Історичні науки, 2018, 
№ 4, том 29(68). – С. 
62-68. 6. Кадол О. М. 
Проблеми 
історіографії, 
націоналізму та 
етнополітики в 
антинімецькій 
кампанії царизму, 
1914-1917 рр. // 
Вопросы германской 
истории: сб. научных 
тр. – Днепропетровск: 
2015. Изд-во ДНУ. – С. 
122-130. 7. Кадол О. М. 
«Німецьке питання» в 
ідеології та практиці 
загальноросійських 
правих партій часів 
Першої світової війни 
// Вопросы 
германской истории: 
сб. научных тр. – [Отв. 
ред. С. И. Бобылева]. – 
Днепропетровск: Изд-
во Лира, 2014. – С. 106 
– 116; 2) наявність 
одного патенту на 
винахід або п’яти 
деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір: 1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 
№85246 від 
04.02.2019 року. 2. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 
№85247 від 
04.02.2019 року. 3. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 



№85248 від 
04.02.2019 року. 4. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 
№85249 від 
04.02.2019 року. 5. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 
№85250 від 
04.02.2019 року. 6. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 
№85251 від 
04.02.2019 року.; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Кадол О.М. 
Сучасний погляд на 
антинімецьку 
кампанію у роки 
Першої світової війни 
// SOCIAL SCIENCES: 
DEVELOPMENT 
PROSPECTS IN 
COUNTRIESOF 
EUROPE AT THE 
BEGINNING OF THE 
THIRD MILLENNIUM 
/ Колективна 
монографія: 
«Суспільні науки: 
перспективи розвитку 
в країнах Європи на 
початку третього 
тисячоліття»: ДВНЗ 
«Ужгородський 
національний 
університет» та Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва. – 
Stalowa Wola, Poland, 
2018. – С. 58-76. 2. 
Кадол О.М. 
Підвищення 
енергетичної 
ефективності шляхом 
ресурсозбереження / 
О.М. Кадол, Л.В. 
Кадол, Л.М. Кравчук. 
// 
«Енергоефективність 
та енергозбереження: 
економічний, 
технічний та 
агроекологічний 
аспекти»: 
МОНОГРАФІЯ. - м. 
Полтава: Полтавська 
державна аграрна 
академія, 2018. – С. 
505-510. 3. Кадол О. 
М. Доля російських 
німців часів Першої 
світової війни у 



російській суспільній 
думці / О.М. Кадол, 
С.Й. Бобилєва // 
Перша світова війна у 
фокусі історії 
(Дипломатичні та 
політичні колізії 
Великої війни). – К.: 
«Кондор». 
Дипломатична 
академія Міністерства 
закордонних справ 
України, 2016. – С. 
125-140. 4. Україна: 
нариси історії 
державотворення: 
Навч. посібник / Дояр 
Л. В., Кадол О. М., 
Ленська В. В. 
Стецкевич В. В., 
Чорнодід Л. В. / За 
ред. проф. В.В. 
Стецкевича. - Кривий 
Ріг, Видавничий дім 
КТУ, 2011 р. 
Рекомендовано 
Міністерством освіти 
та науки України 
(лист № 1 / 11 - 6302 
від 12 липня 2010 р.; 
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1.Кадол О.М. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення теми 
«КОЗАЦЬКА 
ДЕРЖАВА В ЧАСИ 
НАЦІОНАЛЬНО-
ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 
УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ ПІД 
ПРОВОДОМ 
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
(1648-1657 рр.)» з 
дисципліни «Історія 
України та української 
культури» для 
студентів I курсу 
першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх 
спеціальностей та 
форм навчання - 
Кривий Ріг: КНУ, 
2019. – 29 с. 2. Кадол 
О.М. Методичні 
вказівки до 
самостійного 
вивчення теми 
«КУЛЬТУРА 



СТАРОДАВНІХ 
НАРОДІВ ТА 
ЦИВІЛІЗАЦІЙ НА 
ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ» 
з дисципліни «Історія 
України та української 
культури» для 
студентів I курсу 
першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх 
спеціальностей та 
форм навчання - 
Кривий Ріг: КНУ, 
2019. – 33 с. 3. Кадол 
О.М. Методичні 
вказівки до 
самостійного 
вивчення теми 
«ГЕТЬМАНЩИНА – 
УКРАЇНСЬКА 
КОЗАЦЬКА 
ДЕРЖАВА КІНЦЯ 
XVII - XVIII ст.» з 
дисципліни «Історія 
України та української 
культури» для 
студентів I курсу 
першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх 
спеціальностей та 
форм навчання – 
Кривий Ріг: КНУ, 
2019. – 27 с. 4. Кадол 
О.М. Методичні 
вказівки до виконання 
індивідуальної роботи 
з дисципліни «Історія 
України та української 
культури» для 
студентів І курсу 
денної форми 
навчання усіх 
спеціальностей» / 
Білецька В.С., 
Горбенко Л.Л., Дояр 
Л.В., Івасик О.М., 
Ленська В.В., Парнак 
С.М., Стецкевич В.В., 
Кадол О.М., Чорнодід 
Л.В., Ю. Ю. Фасольняк 
Ю.Ю. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
68 с. 5. Кадол О. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних 
(семінарських) занять 
з дисципліни «Історія 
України та української 
культури» для 
студентів І курсу 
денної форми 
навчання усіх 
спеціальностей./ 
Стецкевич В.В., 
Чорнодід Л.В., Дояр 
Л.В., Кадол О.М, 
Фасольняк Ю.Ю. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2015. – 14 с. 6. 
Кадол О.М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Історія 
України та української 
культури» для 
студентів усіх 
напрямків підготовки 
для усіх факультетів 
денної та заочної 



форми навчання / 
Стецкевич В.В., Кадол 
О.М., Фасольняк Ю.Ю. 
– Криворізький 
національний 
університет. 
18.10.2018.; 10) участь 
у міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”: Модератор 
суспільно-історичних 
дебатів між містами 
Люблін (Польща) – 
Кривий Ріг (Україна) в 
рамках реалізації 
проекту ЄС "Від 
Люблінської Унії до 
Європейського Союзу" 
та співпраці 
муніципалітетів міст 
Любліна та Кривого 
Рогу. ТЕМА дебатів у 
Кривому 
Розі:"Люблінська унія 
1569 р. й інтеграційні 
процеси в регіоні 
Центрально-Східної 
Європи" 15.10.2019, м. 
Кривий Ріг 
http://www.knu.edu.ua
/muzei/muzey-istorii-
ktu/hromads-ki-zahody 
https://rudana.com.ua/
videos/vid-
lyublinskoyi-uniyi-do-
yevropeyskogo-soyuzu-
u-misti-vidbulys-
debaty-mizh-
predstavnykamy; 11) 
наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою): Наукове 
консультування в 
«Інституті 
підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
кадрів» підтверджує, 
що з 1.09.2016 по 
теперішній час Кадол 
О.М. за питаннями 
сучасних українсько – 
польських, українсько 
– німецьких та 
українсько – 
англійських відносин.; 
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 



Кадол О.М. 
Класифікації 
історіографічного 
огляду дослідження 
антинімецької 
кампанії царизму 
1914-1917 рр // Key 
issues of social 
sciences: prospects for 
the development of 
Ukraine and EU 
countries: international 
scientific and practical 
conference. Romania. - 
Baia-Mare. June 28-29, 
2019 / Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«КЛЮЧОВІ 
ПИТАННЯ 
СУСПІЛЬНИХ НАУК: 
ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ДЛЯ 
УКРАЇНИ ТА КРАЇН 
ЄС», місто Бая-Маре, 
Румунія, 28-29 червня 
2019 року. – С. 59-63. 
Наявний сертифікат 
англійською мовою). 
2. Кадол О. М. 
Особливості сучасного 
стану бізнес – освіти в 
Україні // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, травень 
2019р. – том 2. – 180 с. 
3. Кадол О.М. Богдан 
Хмельницький – 
фундатор української 
козацької держави // 
Міжнародна науково 
– практична 
конференція «Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, травень 
2018 р. – том 2. – 199 
с. 4. Кадол О.М. 
Історія оподаткування 
майна // Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, травень 
2018 р. – том.1. – 143 с. 
5. Кадол О.М. 
Реалізація бізнес-
освіти в Україні // 
Дистанційна наукова 
конференція 
«Антикризове 
управління: держава, 
регіон, місто. – Ле-
Ман, Франція, 23 
листопада 2018 року. 
– С. 127-130. 6. Кадол 
О. М. 
КРИВОРІЗЬКИЙ 
ПРОМЕТЕЙ – 
ЕДУАРД ФУКС: ДО 
148 РІЧНИЦІ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ 
ОДНОГО З 



ФУНДАТОРІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», КНУ, 26 
– 28 05. 2021. Кривий 
Ріг. – 2021 р. – С. 134 
// 
http://www.knu.edu.ua
/mizhnarodni-naukovo-
tehnichni-konferencii-
rozvytok-
promyslovosti-ta-
suspil-
stva/mizhnarodna-
naukovo-tehnichna-
internet-konferenciya-
rozvytok-
promyslovosti-ta-
suspil-stva-2021-r 
7.Розвиток механізмів 
місторегулювання / 
Кадол О. М., Кадол Л. 
В., Лашкун Г.А. / 
«Актуальні економіко 
– правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства»: 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково – практичної 
інтернет-конференції 
(1-31- березня 2020р) 
/ Кривий Ріг: КНУ. – 
С. 51 – 56 8.Кадол 
О.М. Проблеми та 
переваги 
дистанційного 
навчання / Кадол 
О.М., Левіна Л. Ю. // 
ХІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«SCIENTIFIC 
ACHIEVEMENTS OF 
MODERN SOCIETY» 
24 – 26. 06. 2020. 
Liverpool, United 
Kingdom. – С. 291 – 
295. Наявний 
сертифікат 
англійською мовою 9. 
Кадол О.М. Музей 
історії Криворізького 
національного 
університету / 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
(22-24 травня 2020 
року)/ Кривий Ріг: 
КНУ, 2020. – С. 274 
10. Кадол О. М. 
Гетьманування Івана 
Мазепи: здобутки та 
недоліки // Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 24-26 
травня 2017 року., 
Кривий Ріг, ДВНЗ 



«КНУ». – Кривий Ріг, 
2017. – С. 421 11. 
Кадол А. Н. Немецкие 
погромы в Российской 
империи в годы 
Первой мировой 
войны // Вестник 
Брестского ГТУ. Сер. 
Гуманитарные науки. 
– № 6. – 2014 – 2015. 
– С. 20 – 22 12. Кадол 
О. М. Етнічні німці у 
світлі воєнної 
політики Російської 
імперії та СРСР: 
історичні паралелі // 
Дослідження і 
розвідки з всесвітньої 
історії і 
правознавства. Зб. 
Науп. Праць. / Гол. 
Ред. Кожухарь О.І. – 
Вип. 13. Кривий Ріг, 
2015. – С. 67 – 79 13. 
Кадол О. М. 
ІСТОРИЧНІ 
ПЕРЕДУМОВИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕН
НЯ В БУДІВНИЦТВІ / 
Кадол О.М., Кадол 
Л.В., Кравчук Л.М., 
«Актуальні економіко 
– правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства»: 
матеріали 
всеукраїнської 
науково – практичної 
інтернет-конференції 
(1-31 березня 2021р) 
https://eoup.knu.edu.u
a/ Кривий Ріг: КНУ 
[с.50-52]; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 



журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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: Керівництво 
проблемною групою 
«Історія України». 
Зокрема, підготував 
10 студентів до участі 
у всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції з 
міжнародною участю 
"Молодий науковець 
XXI століття" 
14.11.2019 р., м. 
Кривий Ріг, 
Криворізький 
національний 
університет.; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
Членство у 
міжнародній асоціації 
дослідників історії та 



культури російських 
німців (з лютого 2015 
р.)

209573 Рожненко 
Жанна 
Георгіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046649, 
виданий 

21.05.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027165, 

виданий 
20.01.2011

26 Теорія 
електричних і 
магнітних кіл

1. Фахова вища освіта, 
СВО (спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
26 років. 
4.Диплом кандидата 
наук, серія ДK, 
№046649, дата 2008-
05-21
5.Атестат доцента, 
серія 12ДЦ, №027165, 
дата 2011-01-20
6. Виконання 7 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Данилейко 
О.К. Використання 
мікропроцесорів на 
базі ARM Cortex в 
електромеханіці / 
Данилейко О.К., 
Коломіц А.В., 
Рожненко Ж.Г. // 
Гірничий вісник. 
Криворізького 
національного 
університету. Випуск 
109. Кривий Ріг 2021. 
– С. 98–106.; В.К. 
Применение теории 
обобщенного 
электромеханического 
преобразователя к 
анализу статических 
характеристик 
асинхронного 
двигателя / В.К. 
Тытюк, М.Л. 
Барановская, Ж.Г. 
Рожненко А.П. 
Черный, Е.В. 
Бурдильная, Б.Б. 
Кобылянский // 
Електромеханічні 
енергозберігаючі 
системи. № 2/2020 
(50). – С. 16 – 
24.;Tytiuk V., 
Rozhnenko Z., 
Baranovska M., Chornyi 
O., Saravas V. Soft 
Starters of Powerful 
Electric Motors and 
Economic Aspects of 
Their Application / 
Proceedings of the 25th 
IEEE International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020, 
9240859;Lutsenko I. A 
method to form control 



over queuing systems 
taking into 
consideration the 
probabilistic character 
of demand / Lutsenko 
I., Dmytriiev, N. 
Avanesova, I. 
Semenyshyna, Zh . 
Rozhnenko, O. 
Danileyko. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2019.–
№ 1/3 (97) – рр. 28-36. 
DOI: 10.15587/1729-
4061.2019.157201; 
Lutsenko I. 
Development of the 
method for determining 
optimal parameters of 
the process of 
displacement of 
technological objects / 
I. Lutsenko, V. Tytyuk, 
I. Oksanych, Zh. 
Rozhnenko // 
Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. – 2017. – 
№6/3(90), – pp. 41-48. 
DOI: 10.15587/1729-
4061.2017.116788; 
Тытюк В.К. 
Применение теории 
обобщенного 
электромеханического 
преобразователя к 
анализу статических 
характеристик 
асинхронного 
двигателя / В.К. 
Тытюк, М.Л. 
Барановская, Ж.Г. 
Рожненко А.П. 
Черный, Е.В. 
Бурдильная, Б.Б. 
Кобылянский // 
Електромеханічні 
енергозберігаючі 
системи. № 2/2020 
(50). – С. 16 – 
24.;Чорний О.П. 
Параметрична та 
чисельна стійкість 
розв’язків 
математичної моделі 
синхронного двигуна 
при невизначенності 
його параметрів та їх 
вплив на розрахунки 
динамічних режимів / 
О. П. Чорний О.П., Є. 
В. Бурдільна, В. К. 
Титюк, Ж. Г. 
Рожненко // 
Електромеханічні і 
енергозберігаючі 
системи № 1/2019 
(45). – С. 25-
39.;Бондаревський 
С.Л. Використання 
систем стільникового 
зв’язку для 
віддаленого обміну 
даними в системах 
автоматизації. / 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г. // 
Матеріали 



міжнародної наукова-
технічної конеренці. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, травень 
2019 р.; 6. 
Бондаревський С.Л. 
Використання 
крокових двигунів в 
позиційних системах 
електроприводу. / 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г. // 
Матеріали 
міжнародної наукова-
технічної конеренці. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, травень 
2019 р.; . 
Бондаревський С.Л. 
Використання gsm-
модемів для 
віддаленого зв’язку в 
системах з 
програмованими 
контролерами. / 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. // Матеріали IV 
науково-практичної 
конференції «Теорія і 
практика актуальних 
наукових 
досліджень», м. 
Дніпро, 2019. – С. 51; 
Бондаревський С.Л. 
Кроковий двигун як 
засіб позиціонування 
засувкою в стенді для 
дослідження режимів 
роботи відцентрового 
вентилятора. / 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. // Матеріали IV 
науково-практичної 
конференції «Теорія і 
практика актуальних 
наукових 
досліджень», м. 
Дніпро, 2019. – С. 
48Данилейко О.К. 
Аналіз системи 
дистанційного обліку 
теплової енергії 
«NAVI-COUNT» / О.К. 
Данилейко, Ж.Г. 
Рожненко // 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг, 2018. – С. 124; 
;Бондаревський С.Л. 
Експериментальне 
дослідження 
коефіцієнта пульсації 
світлового потоку 
джерел штучного 
освітлення / С.Л. 
Бондаревський, О.К. 
Данилейко, Ж.Г. 
Рожненко // 
Міжнародна науково-



технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг, 2017. – С. 341; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Толмачов С.Т. 
Електронний 
практикум з ТОЕ: 
Навчальний посібник. 
Видання друге, 
перероб. і доп. / 
Толмачов С.Т., 
Ільченко О.В., 
Рожненко Ж.Г., 
Бондаревський С.Л. – 
Кривий Ріг: 
Редакційно-
видавничий відділ 
«КНУ», 2018. – 384 с.; 
2. С.Т. Толмачов. 
Комп‘ютерна 
програма 
«Електронний 
практикум з ТОЕ» / 
С.Т. Толмачов, О.В. 
Ільченко, Ж.Г. 
Рожненко, С.Л. 
Бондаревський. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір АПС/2815-19. 
Дата реєстрації 
04.04.2019.; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
електротехніки» для 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» усіх 
форм навчання. 
Частина 1 (співавтори 



Ільченко О.В, 
Толмачов С.Т., 
Данилейко О.К.).; 
Методичні вказівки 
для підготовки к 
лабораторним 
роботам з дисципліни 
«Мікропроцесорні 
системи обробки та 
відображення 
інформації» 
Сенсорний панельний 
контролер СПК-107. 
Частина 1. (співавтор 
Данилейко О.К.).; 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
««Теоретичні основи 
електротехніки» для 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» усіх 
форм навчання. 
Частина 3 (співавтори 
Ільченко О.В., 
Толмачов С.Т., 
Данилейко О.К.).; 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту за темою 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи для здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) рівня 
зі спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» за 
ОПП 
«Електромеханічне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв» 
(співавтори Ільченко 
О.В., Толмачов С.Т., 
Титюк В.К. 
Барановська М.Л.).; 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
електротехніки» для 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 
скороченої форми 
навчання. Частина 3 
(співавтори Ільченко 
О.В., Данилейко О.К.). 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
електротехніки» для 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» усіх 
форм навчання. Ч. 1 
(співавтори Толмачов 
С.Т., Ільченко О.В., 
Данилейко О.К.), 54 с. 
– 2020 р.; Методичні 
вказівки до виконання 



лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
електротехніки» для 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» усіх 
форм навчання. Ч. 2 
(співавтори Толмачов 
С.Т., Ільченко О.В., 
Данилейко О.К.), 64 с. 
– 2020 р.; Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
електротехніки» для 
студентів скороченої 
форми навчання 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» усіх 
форм навчання Ч. 1. 
(співавтори Ільченко 
О.В., Данилейко О.К.), 
28 с. – 2020 р.; 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
електротехніки» для 
студентів скороченої 
форми навчання 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» усіх 
форм навчання Ч. 2. 
(співавтори Ільченко 
О.В., Данилейко О.К.), 
61 с. – 2020 
р.Конспект лекцій з 
дисципліни «ТОЕ» ч. 
3 «Перехідні процеси 
в лінійних 
електричних колах» 
для студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка». 
Ільченко О.В., 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К. – 2019 
р.; Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Електротехніка, 
електроніка та 
мікропроцесорна 
техніка». Барановська 
М.Л., Бондаревський 
С.Л., Ільченко О.В. 
Данилейко О.К., 
Коломіц Г.В. – 2019 р.; 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
електротехніки». 
Частина 2. 
Чотириполюсники. 
Трифазні кола. 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Ільченко О.В., 
Рожненко Ж.Г. – 2018 



р.; Методичні 
вказівки до виконання 
кваліфікаційної 
магістерської роботи 
для студентів усіх 
форм навчання 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 
спеціалізації 
«Електромеханічне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв». 
Толмачов С.Т., 
Ільченко О.В.; 
Рожненко Ж.Г., 
Барановська М.Л. – 
2018 р.; Методичні 
вказівки для 
самостійної роботи 
студентів при 
підготовці до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Мікропроцесорні 
засоби в 
електромеханіці» 
Програмноапаратна 
платформа Arduino. 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г. – 2018 
р.; 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Відповідальний 
виконавець «Розробка 
та впровадження 
пристроїв 
автоматизації для 
підвищення 
енергоефективності 
електромеханічних 
систем» (№ 
держреєстрації 
РК0116U001828) – 
2018.; «Розробка 
комплексу 
лабораторних робіт на 
основі системи 
графічного 
програмування 
LabVIEW» (№ 
держреєстрації 
РК0116U001826) – 
2018.; 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Kuznetsov V., Tryputen 
M., Tytiuk V, 
Rozhnenko Zh., 
Levchenko S., 
Kuznetsov V. Modeling 
of Thermal Process in 
the Energy System 
"Electrical Network - 
Asynchronous Motor". 
Міжнародна наукова 
конференція з питань 
сталого майбутнього 
ICSF 2021.; Данилейко 
О.К., Рожненко Ж.Г. 
Дистанційний зв'язок 
розподілених 
пристроїв 
автоматизованих 
систем керування на 
базі хмарного сервісу 
OwenCloud. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Збірник 
тез доповідей. / 
Кривий Ріг: КНУ, 
2020. – С. 222.; 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г. 
Розробка 
автоматизованої 
системи керування 
шахтним 
водовідливом на базі 
scada системи indusoft 
web studio. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Збірник 
тез доповідей. / 
Кривий Ріг: КНУ, 
2020. – С. 224.; 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. Автоматизоване 
робоче місце для 
проектування систем 
штучного освітлення. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» Збірник 
тез доповідей. / 
Кривий Ріг: КНУ, 
2020. – С. 223.; 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., 
Коломіц Г.В. Розробка 
та підготовка стенду 
для дослідження 
параметрів роботи 
лічильників 
електричної енергії. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» Збірник 
тез доповідей./ 
Кривий Ріг: КНУ, 
2021. – С. 53.; 



Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. Використання 
мікропроцесорів на 
базі Аrm cortex в 
електромеханіці. 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні питання 
гірничо-
металургійного 
виробництва». / 
Кривий Ріг: КНУ, 
2020. – С. 20-21.; 
Рожненко Ж.Г., 
Романчук А.В. 
Автоматизація 
процесу крупного 
подрібнення на 
дільниці дробарно-
транспортного 
комплексу ПАТ 
«Південний ГЗК», 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні питання 
гірничо-
металургійного 
виробництва». / 
Кривий Ріг: КНУ, 
2020. – С. 32.; 
Данилейко О.К., 
Ільченко О.В., 
Мрачковський Д.В., 
Рожненко Ж.Г. 
Розробка стенду для 
дослідження 
параметрів роботи 
лічильників 
електричної енергії. 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
«Інтеграція науки та 
практики як механізм 
ефективного розвитку 
суспільства». (м. 
Львів, 26-27 лютого 
2021 р.). – Херсон: 
Видавництво 
«Молодий вчений», 
2021. – Ч. 2. – С. 106 – 
109.; Данилейко О.К., 
Мрачковський Д.В., 
Рожненко Ж.Г. 
Реалізація мережі по 
протоколу MODBUS 
RTU на базі 
мікроконтролера 
STM32. Матеріали 
науково-практичної 
конференції 
«Інтеграція науки та 
практики як механізм 
ефективного розвитку 
суспільства». (м. 
Львів, 26-27 лютого 
2021 р.). – Херсон: 
Видавництво 
«Молодий вчений», 
2021. – Ч. 2. – С. 109 – 
112.; Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., 
Романчук А.В. 
Система керування 
дробарки КРД 
700/100 з 
використанням 
програмованого 
логічного контролера 



ОВЕН ПЛК-100 та 
операторської панелі 
АВВ СР-635. 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
«Інтеграція науки та 
практики як механізм 
ефективного розвитку 
суспільства». (м. 
Львів, 26-27 лютого 
2021 р.). – Херсон: 
Видавництво 
«Молодий вчений», 
2021. – Ч. 2. – С. 113 – 
115. О.К. Система 
керування приводом 
змін-ного струму з 
операторської панелі. 
/Данилейко О.К., 
Коломіц Г.В., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. // Матеріали ІІ 
Науково практичної 
конференції Теорія і 
практика актуальних 
наукових досліджень. 
(м. Дніпро, 28-29 
лютого 2020 року). – 
С. 109.; Данилейко 
О.К. Автоматизована 
система 
диспетчерського 
управління роботою 
шахтного 
водовідливу. 
/Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. // Матеріали ІІ 
Науково практичної 
конференції Теорія і 
практика актуальних 
наукових досліджень. 
(м. Дніпро, 28-29 
лютого 2020 року). – 
С. 113.; Данилейко 
О.К. Віртуальний 
лабораторний стенд 
для аналізу 
енергоефективності 
сучасних джерел 
освітлення. 
/Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
// Матеріали ІІ 
Науково практичної 
конференції Теорія і 
практика актуальних 
наукових досліджень. 
(м. Дніпро, 28-29 
лютого 2020 року). – 
С. 116.; Бондаревський 
С.Л. Кроковий двигун 
як засіб 
позиціонування 
засувкою в стенді для 
дослідження режимів 
роботи відцентрового 
вентилятора. / 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. // Матеріали IV 
науково-практичної 
конференції «Теорія і 
практика актуальних 
наукових 
досліджень», м. 
Дніпро, 2019. – С. 48; 
Бондаревський С.Л. 
Використання gsm-



модемів для 
віддаленого зв’язку в 
системах з 
програмованими 
контролерами. / 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. // Матеріали IV 
науково-практичної 
конференції «Теорія і 
практика актуальних 
наукових 
досліджень», м. 
Дніпро, 2019. – С. 51; 
Бондаревський С.Л. 
Використання систем 
стільникового зв’язку 
для віддаленого 
обміну даними в 
системах 
автоматизації. / 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г. // 
Матеріали 
міжнародної наукова-
технічної конференції. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т.2, м. 
Кривий Ріг, травень 
2019 р. – С. 92; 
Бондаревський С.Л. 
Використання 
крокових двигунів в 
позиційних системах 
електроприводу. / 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г. // 
Матеріали 
міжнародної наукова-
технічної конференції. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2, м. 
Кривий Ріг, травень 
2019 р. – С. 91; 
Бондаревський С.Л. 
«Навчальний стенд 
«Керування 
асинхроним двигуном 
приладами ТОВ 
Промфактор». /; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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: «Розробка 
навчального 
лабораторного стенду 
для дослідження 
процесів 
енергозбереження у 
вентиляційній 
установці» 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузі 
«Електротехніка та 
електромеханіка». 
Диплом другого 



ступеня, м. 
Кам’янське, 2021р. 
(студент гр. ЕММ-18 
Дуденко Г.В.).;Студент 
Ятчук А.В. «Розробка 
віртуального 
лабораторного стенду 
для аналізу 
енергоефективності 
штучного 
освітлення»отримав 
диплом II ступеня на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
галузі 141 
«Електротехніка та 
електромеханіка» 
Кам’янське, 2020 р. 
;Студент Ятчук А.В. 
Розробка стенда для 
керування 
асинхронним 
двигуном на базі 
приладів ТОВ 
«Промфактор». 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузі 
«Електротехніка та 
електромеханіка», м. 
Кам’янське, 2019 р. 
Диплом третього 
ступеня.; Студент 
Яценко О.Д. Аналіз 
систем дистанційного 
обліку теплової та 
електричної енергії. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузі 
«Електротехніка та 
електромеханіка», м. 
Кам’янське, 2018 р. 
Диплом другого 
ступеня; Студент 
Устименко В.А. 
Розробка стенда для 
дослідження роботи 
асинхронних двигунів. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузі 
«Електротехніка та 
електромеханіка», м. 
Ка’мянське, 2017 р. 
Диплом третього 
ступеня; Студент 
Устименко В.А. 
Розробка та 
налаштування 
системи керування 
ліфтом» 
Міжнародний конкурс 
студентських 
наукових робіт за 
спеціальністю 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка», 
Кременчуг, 2017 р. 
Диплом третього 
ступеня; Студент 
Головацький І.В. 
Розробка 
лабораторного стенда 
для дослідження 
характеристик ламп 



загального 
призначення. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузі 
«Електротехніка та 
електромеханіка», м. 
Дніпродзержинськ, 
2016 р.; Диплом 
другого ступеня.; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: Член 
Української Асоціації 
Інженерів Електриків. 
Членський квиток 
№452.Участь в роботі 
журі другого туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі 
«Електротехніка та 
електромеханіка» (м. 
Кам’янське, 2021р.); 
Член робочої групи за 
спеціальністю 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» за 
ОПП 
«Електромеханічне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв» за 
ступенем 
«бакалавр».Член 
галузевої конкурсної 
комісії 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі 
«Електротехніка та 
електромеханіка», м. 
Кам’янське, у 2017, 
2018, 2019 роках.; 
член конкурсної 
комісії на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
галузі 
«Електротехніка та 
електромеханіка», м. 
Дніпродзержинськ у 
2016 році.
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1. Фахова вища освіта, 
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6. Виконання 4 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 



виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. 
Рашевський М.О. 
Асимптотичне 
розв’язування задачі 
оптимального 
керування 
нестаціонарними 
системами. 
Математичне 
моделювання. 2020, 
№2(43). С. 14-20. 2. 
Рашевський М.О. Про 
асимптотичне 
iнтегрування слабко 
нелiнiйних 
сингулярно збурених 
систем звичайних 
диференцiальних 
рiвнянь. Збiрник 
наукових праць 
фiзико-
математичного 
факультету ДДПУ. 
Слов’янськ : ДДПУ, 
2021 . Випуск № 11. 
228 с. С. 39-47. 3. 
Рашевський М.О. Про 
викладання 
комбінаторики у 
закладах вищої освіти 
/ Н. А. Рашевский // 
Фізико-математична 
освіта. 2018. Випуск 
4(18). С. 136-142. 2. 
Рашевський М. О. 
Асимптотичний 
аналіз нестаціонарних 
систем автоматичного 
керування. / Н. А. 
Рашевский // 
Математичне 
моделювання. 2018. 
№2(39). С. 72-78. 4. 
Рашевский Н.А. 
Графы как наглядные 
модели задач на 
условную вероятность 
/ Н. А. Рашевский // 
Математическое 
образование. 2018. № 
4 (88). – С. 50-60. 5. 
Рашевський М. О. 
Наочне моделювання 
при вивченні курсу 
теорії ймовірностей / 
Н. А. Рашевский // 
Математика. 
Інформаційні 
технології. Освіта. 
Збірник статей. – 
Луцьк: Друк ПП 
Іванюк В.П., 2018. –
167 с. – С. 112-119. 6. 
Рашевский Н. А. 
Асимптотическое 
представление 
матрицы импульсных 
переходных функций 
системы 
автоматического 
управления с 
медленно 
меняющимися 
параметрами / Н. А. 



Рашевский // 
Актуальные 
направления научных 
исследований XXI 
века: Теория и 
практика. – 2018. – 
Том 6, № 6(42). – C. 
296-298. 7. Рашевский 
Н. А. Об 
асимптотических 
решениях линейных 
систем 
дифференциально-
разностных 
уравнений / Н. А. 
Рашевский // 
Актуальные 
направления научных 
исследований XXI 
века. – 2017. – Том 5, 
№ 10(36). – C. 423-
426. 8. Рашевский Н. 
А. Об 
асимптотических 
решениях линейных 
систем 
дифференциально-
разностных 
уравнений / Н. А. 
Рашевский // 
Актуальные 
направления научных 
исследований XXI 
века. – 2017. – Том 5, 
№ 10(36). – C. 423-
426. 9. Рашевський М. 
О. Графові моделі в 
задачах теорії 
ймовірностей 
/Рашевский М.О.// 
Фізико-математична 
освіта : науковий 
журнал. – 2017. – 
Випуск 3(13). – С. 125-
129.; 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Рашевська Н. В. 
Вища математика : 
Довідник для 
студентів технічних 
навчальних закладів / 
Н. В. Рашевська, М. О. 
Рашевський. – 
Кривий Ріг : 
Книжкове 
видавництво 
Кирєєвського, 2013. – 
191 с.; 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 



Рашевський М. О., 
Гуцалюк С. П., 
Рашевська А. М. Про 
метод траєкторій у 
комбінаториці та 
теорії ймовірностей. 
Україна - ЄС: 
проблеми наукової та 
галузевої інтеграції : 
Матеріали І 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції «Україна 
- ЄС:проблеми 
наукової та галузевої 
інтеграції» (м. Харків, 
21 – 22 грудня 2018 
року)/ Наукове 
партнерство «Центр 
наукових технологій». 
– Харків: НП «ЦНТ», 
2019. – 86 с. – С. 46-51. 
2. Рашевський М. О. 
Дослідження 
нестаціонарних 
систем керування з 
післядією. Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
дистанційної 
всеукраїнської 
наукової конференції 
«Математика у 
технічному 
університеті ХХI 
сторіччя», 15-16 
травня 2019 р., 
Донбаська державна 
машинобудівна 
академія, м. 
Краматорськ : ДДМА, 
2019. – 231 с. – С. 50-
52. 3. Рашевський М. 
О. Про вивчення 
комбінаторики у ВЗО 
// Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
Том 2. – Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
С. 193. 4. Рашевський 
М. О. Асимптотичний 
аналіз нестаціонарних 
систем автоматичного 
керування // Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
Том 2 – Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
С. 143. 5. Рашевський 
М. О. Асимптотичний 
аналіз нестаціонарних 
систем автоматичного 
керування // 
Матеріали 
міжнародної науково-
методичної Інтернет-
конференції 
«Проблеми 
математичної освіти: 
виклики сучасності 
(2018)» [Електронне 



мережне наукове 
видання] : збірник 
матеріалів. – Вінниця: 
ВНТУ, 2018. – 14,1 Мб. 
– С. 275-276. 6. 
Рашевський М. О. 
Вивчення 
комбінаторики у 
закладах вищої освіти 
// Матеріали VІІ 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції «Освіта і 
наука в Україні: 
шляхи розвитку та 
напрямки взаємодії» 
(м. Харків, 11 – 12 
травня 2018 року) / 
Наукове партнерство 
«Центр наукових 
технологій». – Харків: 
НП «ЦНТ», 2018. –
138 с. – С. 98-102. 7. 
Рашевський М. О. 
Наочне моделювання 
при вивченні курсу 
теорії ймовірностей // 
Тези доповідей VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Математика. 
Інформаційні 
технології. Освіта» 
(Луцьк - Світязь, 3 – 5 
червня 2018 року). – 
Луцьк: Друк ПП 
Іванюк В.П., 2018. –
200 с. – С. 172-173. 8. 
Рашевский Н. А. Об 
асимптотических 
решениях линейных 
систем 
дифференциально-
разностных 
уравнений // Materials 
of the XIII 
International scientific 
and practical 
conference “Cutting-
edge science-2017”, 30 
April – 07 May, 2017. – 
Volume 5. – Sheffield: 
Science and Educations 
Ltd. – 88 c. – C. 34-37. 
9. Рашевський М. О., 
Моря І. Є. Про 
використання графів у 
теорії ймовірностей // 
Теоретичні та 
прикладні аспекти 
розвитку науки 
(частина ІІІ): 
матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції м. Київ, 
6-7 грудня 2017 року. 
– Київ.: МЦНД, 2017. 
– 68 с. – С. 57-60. 10. 
Рашевський М. О. 
Асимптотичне 
зображення розв’язків 
лінійних систем зі 
сталим запізненням 
аргументу // Збірник 
наукових праць за 
матеріалами 
дистанційної 
всеукраїнської 



наукової конференції 
«Математика у 
технічному 
університеті XXI 
сторіччя», 15 – 16 
травня, 2017 р., 
Донбаська державна 
машинобудівна 
академія, м. 
Краматорськ. – 
Краматорськ : ДДМА, 
2017. – 350 с. – С. 257-
259. 11. Sraichuk I.R., 
Rashevs’kyi M.O. About 
the Asymptotic 
Solutions of a Linear 
System of Integro-
Differential Equations 
// Materials of XII 
International Research 
and Practice 
Conference “Areas of 
Scientific Thought – 
2015/2016”. – Volume 
16. Mathematics. 
Physics. Modern 
information 
technologies. – 
Sheffield: Science and 
Education LTD. – 112 p. 
– P. 7-10. 12. 
Рашевський М.О. 
Асимптотичне 
інтегрування лінійних 
систем з двома 
параметрами // 
Materials of the XI 
International scientific 
and practical 
conference «Trends of 
modern science – 
2015». Volume 21. 
Mathematics. Physics. 
Physical culture and 
sport. – Sheffield: 
Science and education 
LTD. – 96 p. – C. 7-10.; 
15) 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 III—IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня): 
студент Сидоренко 
К.О. (1 місце в групі 



гірничих та 
металургійних ВНЗів, 
2012 р., нагороджений 
дипломом ІІІ ступеня 
МОН), студент 
Томашевський А.В. (3 
місце в групі гірничих 
та металургійних 
ВНЗів, 2013 р.); 
студент Срайчук І.Р., 
(учасник ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі «Математичні 
науки», грамота за 
успіхи в наукових 
дослідженнях, без 
призового місця); 
робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади (2009-2013 
рр.); керівник 
наукового гурта з 
математики у гімназії 
91 підготовки науково-
дослідницьких робіт 
МАН України 
(отриманні призові 
місця на ІІ етапі 
конкурсу), Учениця 
КГ № 91 Гуцалюк С.П. 
призер ІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (2019 р., секція 
«Математика», 2 
місце).

147197 Капіца 
Володимир 
Федорович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
доктора наук 

ДT 013702, 
виданий 

10.04.1992, 
Диплом 

кандидата наук 
ФC 004227, 

виданий 
10.02.1982, 

Атестат 
доцента ДЦ 

073782, 
виданий 

25.07.1984, 
Атестат 

професора ПP 
0011638, 
виданий 

26.06.1994

41 Філософія 1. Фахова вища освіта, 
СВО (спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
41 рік. 
4.Диплом доктора 
наук, серія ДT, 
№013702, дата 1992-
04-10
5.Атестат професора, 
серія ПP, №0011638, 
дата 1994-06-26
6. Виконання 7 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. Капіца 
В.Ф. Ноосферна 
епістемологія та ноо-
методологія 
представлення знання 
і здійснення пізнання 
на засадах ноо-науки. 
Вісник Львівського 
університету // Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 



праць 2020. – Вип. 
28.– Видав. дім 
«Гельветика», 2020. – 
230 с. – С. 43-52. 2. 
Капіца В.Ф. 
Ноосферно-
методологічні засади 
інноваційного 
дослідження в 
програмно-
номонологічній 
реалізації 
ноосферного зросту 
знань. Вісник 
Львівського 
університету // Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць 2020. – Вип. 30. 
– Видав. дім 
«Гельветика», 2020. – 
250 с. – С. 23-32. 
Капіца В.Ф. 
Ноосферогенезис 
буття та онтологічна 
структура ноосферної 
реальності як 
культуросфери і 
креатосфери 
ноосферного 
світорозуміння. 
Науково-практичний 
журнал «Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології». – Одеса: 
Видав. НУ «Одеська 
юридична академія». 
– Вип.14 . – 2016. – 
С.52-57 3. Капіца В.Ф. 
Розвиток ноосферного 
світорозуміння і 
мислення в процесі 
світоглядної 
трансформації 
ментальної рефлексії 
творчих суб’єктів. 
Науково-практичний 
журнал «Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології». – Одеса: 
Видав. НУ «Одеська 
юридична академія». 
– Вип. 20. - 2017. – 
С.37-41 4. Капіца В.Ф 
Креативно-
онтологічний вимір 
ноосферного 
розуміння світу та 
розвиток ноо-
мислення в процесі 
світоглядної 
трансформації 
//Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць, 2018. Вип. 20. 
– 228 с. – С. 46-52. 5. 
Володимир Капіца. 
Ноосферно-
епістемологічна 
реальність наукового 
знання, ноосферного 
мислення і 
ноопізнання// Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філос-політичні 
студії: збірник 



наукових праць, 2019. 
Вип. 27, С. 7-17. 6. 
Капіца В.Ф. 
Ноосферно-
методологічні засади 
інноваційного 
дослідження в 
програмно-
номонологічній 
реалізації 
ноосферного зросту 
знань// Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць 2020. Вип. 30. - 
Видав. дім 
«Гельветика», 2020. – 
250 с. – С. 23-32. 7. 
Капіца В.Ф. 
Навчально-довідкове 
видання «Філософія: 
терміни, поняття. 
Енциклопедичний 
словник-довідник», 
наук. ред. докт. 
філософ. н., проф. 
В.Л. Петрушенко. 
Львів: видавництво 
«Новий Світ-2000» , 
2020. – 492 с.- С. 251.; 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1.Капіца В.Ф. 
Філософія науки і 
ноосферо-наукові 
інновації в мисленні і 
пізнанні. – 
Монографія. - Книга 1. 
– Кривий Ріг: Видав. 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 623с. ISBN 
978-966-132-037-5. 2. 
Капіца В.Ф. Філософія 
науки як ноосфера 
інноваційного 
мислення і ноо-
пізнання – 
Монографія. - Книга 
2. Кривий Ріг: Видав. 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2018. – 797с. ISBN 
978-966-132-043-6. 
3.Капіца В.Ф. 
Філософія науки: 
інноваційна 
методологія та 
епістемологія 
ноосферного зросту 
знань – Монографія. - 
Книга 3. Кривий Ріг: 
Видав. центр ДВНЗ 
«КНУ», 2018 – 731 с. 
ISBN 978-966-132-010-
8. 4. Капіца В.Ф. 
Філософія і 
методологія ноо-



науки: дослідні 
програми з 
ноосферних 
технологій та їх НТ-
праксіси в проектних 
ноо-інноваціях – 
Монографія. Книга 
4.– Кривий Ріг: Видав. 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2019. – 939 с. ISBN 
978-966-132-009-2; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1.Капіца В.Ф. 
Філософія науки та 
інновацій. 
Структурно-
конспективна 
розробка базових тем 
лекцій з 
основоположень 
філософії науки та 
інновацій (для 
аспірантів усіх 
спеціальностей та 
форм навчання). 
2020. - 438с. 
Затверджено на 
засіданні вченої ради 
КНУ ( Пр.№ 6 від 
27.02.2020 р.). ISBN 
978-966-132-011-5. 2. 
Капіца В.Ф. Робоча 
навчальна програма 
дисципліни 
«Філософія науки та 
інновації» складена на 
основі освітньо-
наукової програми 
вищої освіти для 
підготовки аспірантів 
усіх спеціальностей, 
2020. – 27 с. 3. Капіца 
В.Ф. Робоча програма 
дисципліни Філософія 
та методологія науки» 
складена на основі 
освітньо-професійних 
програм вищої освіти 
для підготовки 
магістрів, 2019. - 31с. 
4. Капіца В.Ф. Робоча 
програма з курсу 
«Професійна кар’єра 
успішного фахівця» 
складена на основі 
освітньо-наукової 
програми вищої 
освіти для підготовки 
бакалаврів, 2020. – 21 
с. 5.Социальная 



философия: духовно-
ценностный аспект. 
Учеб.пособие. Ч.ІІ - 
Кривой Рог: Минерал, 
2000. - 224 с. 
6.Філософія:духовно-
ціннісний аспект. 
Навч. посібник. Ч.1. 
Онтологія. 
Структурно-
конспективна 
розробка блоку 
базових тем 
лекційного курсу 
філософії для 
студентів технічних 
вузів. – К.: ІСДО 
України, 1995. – 220с.; 
6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом): Аспіранти, 
що отримали диплом 
кандидата 
філософських наук: 
Підготовлено 2 
кандидатських 
дисертацій (Веденєєв 
В.О., 2004 р.; Моргун 
О.А., 2005р.) 
1.Захищена одна 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
політичних наук: 
2004 р. – Веденєєв 
В.О. «Політичні 
традиції як чинник 
сталості й наступності 
у функцію ванні та 
розвитку політичної 
системи» 
(Дніпропетровський 
національний 
університет МОН 
України) 2. Захищена 
одна дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук: 
2005 р. – Моргун О.А. 
«Соціально - 
філософські засади 
становлення 
національної 
суспільної свідомості 
на підґрунті 
етнорегіональної 
культури» 
(Дніпропетровський 
національний 
університет МОН 
України); 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 



головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 1. Науковий 
керівник НДР 
«Розвиток 
ноосферного 
світорозуміння і 
мислення, створення 
ноосферно-
інноваційних засад 
ноонауки і пізнання, 
ноо-методології з 
розробки ноосферних 
технологій і НТ-
програмування» 
(2016-2019рр). 
Держреєстрація № 
0119U002885. 2. 
Науковий керівник 
НДР «Дослідження 
ноосферних 
пізнавальних 
онтологій і ноо-
гносеометрики 
епістемологічного 
зросту знань та 
створення освітніх 
ноо-технологій в 
гуманізованих НТ-
праксісах і 
логономосах 
ноосферного 
мислення та 
інноваційного 
навчання» (2020-
2022рр). 
Держреєстрація № 
0120U002165.; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Капіца В.Ф. 
Філософсько-
методологічні засади 
філософії ноонауки в 
аспекті онтологічних і 
гносеологічних 
досліджень 
//Професійно-творча 
самореалізація в 
успішній 
життєдіяльності. 
Методичні матеріали 
новітніх операційних 
практик з розвитку 
громадянської, 
науково-творчої і 
професійно-творчої 
активності молодих 
фахівців та науковців 
– Кривий Ріг, Видав. 



центр КНУ, 2016. – С. 
73-81. 2. Капіца В.Ф. 
Творча самореалізація 
у професійній 
діяльності і творчо-
діяльнісні сили 
професійного 
самоздійснення // 
Професійно-творча 
самореалізація в 
успішній 
життєдіяльності. 
Методичні матеріали 
новітніх операційних 
практик з розвитку 
громадянської, 
науково-творчої і 
професійно-творчої 
активності молодих 
фахівців та науковців 
– Кривий Ріг, Видав. 
центр КНУ, 2016. – С. 
184 - 205. 3.Капіца 
В.Ф. Проблема 
антигуманізму в 
сучасному розвитку 
науки і суспільства// 
Інновації філософії 
науки і подолання 
антигуманних 
тенденцій в розвитку 
сучасного суспільства: 
Матеріали 
міжвузівської 
науково-методичної 
конференції – Кривий 
Ріг, Видав. центр КНУ, 
2017 – С. 6 -21. 4. 
Капіца В.Ф. 
Ноосферно-
технологічне 
проектування 
розвитку науки і 
суспільства на 
гуманістичній основі 
епістемологічного 
ноосферогенезису 
знань// Інновації 
філософії науки і 
подолання 
антигуманних 
тенденцій в розвитку 
сучасного суспільства: 
Матеріали 
міжвузівської 
науково-методичної 
конференції – Кривий 
Ріг, Видав. центр КНУ, 
2017 – С.76--115. 5. 
Капіца В.Ф. Створення 
стандартизованих 
ноосферних програм з 
розробки ноо-
кібернетичних 
технологій»// 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 23-25 
травня 2018 р. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», Т.2., 
2018. – С. 201. 6. 
Капіца В.Ф. 
Конструктивна 
номонологія 
ноосферного 
мислення та 



імпрінтінг 
логономосів дослідних 
програм в ноосферних 
технологіях з НТ-
виробництва ноо-
інновацій // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 22-24 
травня, Т.2. – Кривий 
Ріг: Вид-во КНУ, 2019. 
– 198 с. – С. 172. 7. 
Капіца В.Ф. 
Номонологічні 
кластери 
інноваційних програм 
з ноосферно-
технологічних НТ-
досліджень процесів 
енактивно-
виробничого розвитку 
промисловості і 
суспільства»// 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 17-20 
листопада, Т.2. – 
Кривий Ріг: Вид-во 
КНУ, 2020. – 290 с. – 
С.277 . 8. Капіца В.Ф 
Ноосферно-
програмуюча 
методологія 
інноваційного зросту 
знань в конструктах 
менталокогнітивних 
паттернів 
випереджаючої 
аференції та в онтосах 
їх ноо-реалізації// 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 26 -28 
травня, Т.2. – Кривий 
Ріг: Вид-во КНУ, 2021. 
178 с. – С. 135. 
9.Капіца В.Ф 
Технологічний 
комплекс з розвитку 
творчо-продуктивних 
здібностей, 
пізнавальних сил та 
інноваційних 
діяльностей в системі 
ноонаукового 
виробництва // The 
10th International 
scientific and practical 
conference “Results of 
modern scientific 
research and 
development” 
(December 12-14, 2021) 
Barca Academy 
Publishing, Madrid, 
Spain. 2021. 784 p. - Р. 
611-619. 10. .Капіца 
В.Ф Ноосферно-
наукові дослідження 
та інноваційний 
форсайт розвитку 
філософії ноо-освіти в 



гносеометриці 
ноосферно-освітніх 
технологій // The 5th 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
scientific research: 
achievements, 
innovations and 
development prospects” 
(October 24-26, 2021) 
MDPC Publishing, 
Berlin, Germany. 2021. 
686 p. - Р. 531-540. 11. 
Капіца В.Ф 
Ноосферно-наукові 
інновації і створення 
філософсько-
інноваційних засад 
онтології та 
гносеології ноо-науки 
// The 2nd 
International scientific 
and practical 
conference “Modern 
science: innovations 
and prospects” 
(November 7-9, 2021) 
SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 
2021. 804 p. – Р. 661-
670.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Досвід 
роботи у вищих 
навчальних закладах 
четвертого рівня 
акредитації – 46 років 
(з 1976 року).

209024 Моргун 
Олена 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(російська та 
англійська), 

Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

053 
Психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

19 Філософія 1. Фахова вища освіта, 
СВО (магістр).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
19 років. 
4.Диплом кандидата 
наук, серія ДK, 
№031404, дата 2005-
12-15
5.Атестат доцента, 
серія 12ДЦ, №026926, 
дата 2011-01-20
6. Виконання 6 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1.Моргун 
О.А. Інноваційно-
технологічна 
реалізація ноо-
ментальних 



ДK 031404, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026926, 
виданий 

20.01.2011

здібностей творчих 
суб’єктів Вісник 
Львівського 
університету // Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць 2020. Вип. 29. - 
Видав. дім 
«Гельветика», 2020. – 
264 с. – С. 106-112 2. 
Моргун О.А. 
Пізнавально-
ціннісний аспект 
процесу формування 
когнітивної свідомості 
Науково-практичний 
журнал // Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології» Вип. 30 - 
Видав. дім 
«Гельветика», 2021. – 
с.115 – С. 45-49 3. 
Моргун О.А. Розвиток 
креативних здібностей 
творчих суб’єктів в 
процесі 
синергопереходу до 
ноосферного 
розуміння світу// 
Науково-практичний 
журнал «Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології». – Одеса: 
Видав. НУ «Одеська 
юридична академія». 
– Вип.11.– 2016. – 
С.98-104 4. Моргун 
О.А. Перспективні 
напрями розвитку 
інноваційної наукової 
теорії в 
метафізичному 
аспекті 
епістемологічної 
єдності знання і буття. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць. – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019. 
Вип 23. - 215 с. – С. 60-
65. 5. Моргун О.А. 
Синергетична 
парадигма 
метафізичного 
світорозуміння 
всеєдності мислення і 
буття. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць. – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2019. 
Вип 24. – 228.с. – С. 
70-77 6. Моргун О.А. 
Інноваційно-
технологічна 
реалізація ноо-
ментальних 
здібностей творчих 



суб’єктів Вісник 
Львівського 
університету // Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць 2020. Вип. 29. - 
Видав. дім 
«Гельветика», 2020. – 
264 с. – С. 106-112; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
Розвиток 
національної 
суспільної свідомості 
на філософсько-
світоглядних засадах 
європейського вибору 
України: Навч. посіб. 
– Кривий Ріг: Видав. 
Центр, 2010 - 160с. 
ISBN 978-966-7830-
10-7; 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Конспект лекцій з 
філософії для 
студентів усіх 
спеціальностей та 
форм навчання. 
Розглянуто на 
засіданні кафедри, 
протокол №3 від 24 
жовтня 2017 р. 2. 
Плани семінарських 
занять з курсу 
«Філософія і 
методологія науки» 
для магістрантів усіх 
спеціальностей. 
Розглянуто на 
засіданні кафедри, 
протокол № 1 від 30 
серпня 2018р. 3. 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з курсу 
«Політичні еліти та 
лідерство». 
Розглянуто на 



засіданні кафедри, 
протокол №1 від 30 
серпня 2018р. 4. 
Моргун О.А. Робоча 
програма дисципліни 
Філософія та 
методологія науки» 
складена на основі 
освітньо-професійних 
програм вищої освіти 
для підготовки 
магістрів, 2019. - 31с. 
5. Моргун О.А. Робоча 
програма дисципліни 
«Філософія» складена 
на основі освітньо-
професійних програм 
вищої освіти для 
підготовки студентів 
всіх спеціальностей, 
2019р. - 37 с.; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Відповідальний 
виконавець 1. НДР 
«Розвиток 
ноосферного 
світорозуміння і 
мислення, створення 
ноосферно-
інноваційних засад 
ноонауки і пізнання, 
ноо-методології з 
розробки ноосферних 
технологій і НТ-
програмування» 
(2016-2019рр). 
Держреєстрація № 
0119U002885. 2. НДР 
«Дослідження 
ноосферних 
пізнавальних 
онтологій і ноо-
гносеометрики 
епістемологічного 
зросту знань та 
створення освітніх 
ноо-технологій в 
гуманізованих НТ-
праксісах і 
логономосах 
ноосферного 
мислення та 
інноваційного 
навчання» (2020-
2022рр). 
Держреєстрація № 
0120U002165.; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 



(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
1.Моргун О.А. 
Онтологічна 
концептуалізація 
буття в аспекті 
трансформованого 
буттєвістного 
світорозуміння. 
Новости передовой 
науки – 2016. 
Материалы XI 
Международной 
научно-практической 
конференции. 15-22 
мая 2016 г. – 
Болгария: Изд-во Бял 
ГРАД-БГ (г.София, 
Болгария), – С. 81-86 
2. Моргун О.А. 
Комунікативна 
макроетика в умовах 
формування 
інтегрованого 
комунікативно-
практичного 
світогляду сучасного 
українського 
суспільства. 
Актуальные проблемы 
современных наук -
2016. Материалы XI 
Международной 
научно-практической 
конференции. 12-19 
июня 2016 г. – Чехия: 
Изд-во Publishing 
House “Education and 
Science” s.r.o. (Чехия, 
Прага), – С.113-117 3. 
Моргун О.А. 
Інноваційний аспект 
філософії 
людиноцентризму. 
Інновації філософії 
науки і подолання 
антигуманних 
тенденцій в розвитку 
сучасного суспільства. 
Матеріали 
міжвузівської 
науково-методичної 
конференції. 11 квітня 
2017р. – ДВНЗ 
«КНУ». – Кривий Ріг. 
– 2017. – С.42-47. 4. 
Моргун О.А. 
Філософсько-
світоглядний зміст 
трансформацій 
освітньої свідомості. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
24-26 травня 2018 р. – 
ДВНЗ «КНУ». – 
Кривий Ріг, 2018. Т.2. 
– 220 с. – С.203. 5. 
Моргун О.А. 
Синергодинаміка 
соціальних 
перетворень 
креативно-



інтелектуальної 
діяльності людини. 
Соціальні науки ХХІ 
століття: перспективні 
та пріоритетні 
напрями досліджень. 
Збірник тез наукових 
робіт учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. 3-4 
серпня 2018р.- 
Дніпро.- Вид. НО 
«Відкрите 
суспільство», 2018.- 
С.68-74 6. Моргун О.А. 
Инновационные 
модели 
трансформации 
социодинамики 
коммуникаций 
современного 
общества.// Key issues 
of social sciences: 
prospects for the 
development of Ukraine 
and EU countries: 
Conference 
proceedings, June 28-
29. 2019. Baia Mare: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing”, 132с., - 
С.31-34 7. Моргун О.А. 
Розвиток ноосферного 
світорозуміння на 
філософсько-
методологічних 
засадах філософії 
науки.Розвиток 
промисловості та 
суспільства. 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Т. 2 – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2019. – С. 173. 8. 
Моргун О.А. 
Соціально-
філософські засади 
розвитку 
національного 
культурогенезу 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства//Матеріал
и Міжнародної 
науково-технічної 
конференції. Кривий 
Ріг: Вид-во КНУ, 
2020. - 290 с. – С.278. 
9. Моргун О.А. 
Реалізація 
компетентнісного 
підходу у викладанні 
філософії в процесі 
оновлення системи 
освіти Розвиток 
промисловості та 
суспільства//Матеріал
и Міжнародної 
науково-технічної 
конференції. Кривий 
Ріг: Вид-во КНУ, 2021. 
- 178 с. – С. 136. 10. 
Моргун О.А. 
Соціокультурне 
регулювання 
трансформаційних 
процесів в сучасному 
суспільстві Суспільні 



науки: виклик і 
сьогодення// 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Одесса. 
2021. - с. – С. 70-75 11. 
Моргун О.А. 
Самоідентифікація 
особистості в творчо-
реалізаційних 
процесах» Нові 
завдання суспільних 
наук у ХХІ столітті// 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Київ. 
2021 с. – С.48-53; 20) 
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Досвід 
роботи у вищих 
навчальних закладах 
четвертого рівня 
акредитації – 20 років 
(з 2002 року).

208427 Ткаченко 
Галина 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046884, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028279, 
виданий 
10.11.2011

27 Фізика 1. Фахова вища освіта, 
СВО (спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
27 років. 
4.Диплом кандидата 
наук, серія ДK, 
№046884, дата 2008-
07-02
5.Атестат доцента, 
серія 12ДЦ, №028279, 
дата 2011-11-10
6. Виконання 7 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. 
Герасимова К.В. 
Практичні заняття з 
фізики із залученням 
демонстрацій у 
закладах вищої освіти 
/ К.В. Герасимова, Г.І. 
Ткаченко // Фізико-
математична освіта. 
Вип. 4(30), 2021. 
(Фахове наукове 
видання категорії Б, 
Directory of Open 
Access Journals 
(DOAJ), Google 
Академія, Index 
Copernicus) 2. 



Герасимова К.В. 
Статистичні ідеї в 
курсі фізики 
технічних 
університетів / К.В. 
Герасимова, Г.І. 
Ткаченко // Фізико-
математична освіта: 
наук. журнал. - Суми: 
СумДПУ ім. А.С. 
Макаренка. Вип. 
4(22), 2019. - С. 22-27. 
DOI: 10.31110/2413-
1571-2019-022-4-004. 
(Фахове наукове 
видання категорії Б, 
Google Академія, Index 
Copernicus) 3. 
Несмашний Є.О. 
Використання 
чисельних методів 
моделювання 
фізичних процесів в 
закладах вищої освіти 
/ Є.О. Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. - Кривий Ріг: 
КНУ. - № 48. - 2019. – 
С. 88 - 94. 4. 
Несмашный Е.А. 
Геомеханическое 
обоснование 
устойчивых 
параметров отвалов 
карьера № 4 ПАО 
«ЦГОК» / 
Несмашный Е.А., Е.В. 
Герасимова, Г.И. 
Ткаченко// Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2016.- 
№ 43.- С. 127-132. 5. 
Несмашный Е.А. 
Геомеханическое 
обоснование 
геометрических 
параметров бортов 
карьера ЧАО 
«ИнГОК» на 
предельном контуре/ 
Несмашный 
Е.А.,Ткаченко Г.И., 
Болотников А.В. // 
Вісник Криворізького 
технічного 
університету. Збірник 
наукових праць. - 
Кривий Ріг: КНУ. - № 
46.-2018.- С. 19-25 6. 
Nesmashnyi IE.A. 
Stability evaluation of 
JSC "yugok"eastern pit 
wall taking into account 
seismic mass blasting 
effect / Nesmashnyi 
IE.A., Tkachenko G.I 
//Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць.- Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ»,- 2017.- 
№ 44.- С.27-32. 7. 
Ткаченко Г.І. 



Прогнозування та 
попередження зсувів в 
зовнішніх відвалах з 
випадково 
розподіленими 
властивостями 
розкривних порід/ Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова// 
Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації: ХХІ 
Міжнар. наук.- практ. 
конф., 2017 р.- 
Переяслав-
Хмельницький: ДВНЗ 
«Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім. Григорія 
Сковороди», 2017 - № 
21. – С. 784-787.; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Герасимова К.В. 
Лабораторний 
практикум з фізики. 
Частина ІІІ. Оптика та 
атомна фізика: для 
студентів інженерно-
технічних 
спеціальностей усіх 
форм навчання / К.В. 
Герасимова, Г.І. 
Ткаченко. - Кривий 
Ріг, вид-во КНУ, 2021, 
- 71 с. 2. Герасимова 
К.В. Методичні 
вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Фізика 
(вибрані розділи)» 
для студентів 
спеціальності 
121«Інженерія 
програмного 
забезпечення» / К.В. 
Герасимова, Г.І. 
Ткаченко. - Кривий 
Ріг, вид-во КНУ, 2021, 
- 52 с. 3. Герасимова 
К.В. Загальна фізика в 
таблицях і формулах. 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» / 
К.В. Герасимова, Г.І. 



Ткаченко. - Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2018. – 92 с. 4. 
Герасимова К.В. 
Фізика в таблицях і 
формулах. Методичні 
вказівки для 
самостійної роботи 
студентів гірничих і 
металургійних 
спеціальностей. / К.В. 
Герасимова , Г.І. 
Ткаченко. - Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 90 с.; 7) участь 
в атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: Участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента здобувача, 
який одержав 
документ про 
присудження 
наукового ступеня за 
спеціальністю 05.15.09 
– «Геотехнічна і 
гірнича механіка». 
Спеціалізована вчена 
рада Д 08.080.04 при 
Національному 
технічному 
університеті 
«Дніпровська 
політехніка» 
Міністерства освіти і 
науки України 
(17.12.2021р); 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 1. НДР 
«Дослідження 
процесу зсуву земної 
поверхні в зоні впливу 
гірничих робіт шахти 
ім. Орджонікідзе 
ПРАТ «ЦГЗК», 
Реєстраційний номер 
№0120U103886. 
Термін виконання 
2020-
2021рр.Науковий 
керівник теми Долгіх 
О.В. 2. НДР 
«Моделювання 



гідрогеологічної 
обстановки в районі 
верхніх уступів 
західного борту 
кар’єру №1 , західного 
борту кар’єру №4 і 
східного борту кар’єру 
№3 ПРАТ «ЦГЗК» № 
8-77-20. Термін 
виконання 
2020р.Науковий 
керівник теми Бровко 
Д.В. 3. НДР 
«Дослідження 
процесу зсуву земної 
поверхні в зоні впливу 
гірничих порід шахти 
ім. Орджонікідзе 
ПРАТ «ЦГЗК». №7-
70-20. Термін 
виконання 2020р. 
Науковий керівник 
теми Долгіх О.В. 4. 
НДР Договір № 8-59-
19 з ПРАТ «ЦГЗК» з 
КНУ «Визначення 
швидкості, кінетичної 
енергії та ймовірного 
радіуса розльоту 
кусків гірської породи, 
що скочуються з 
відкосу висотою понад 
30 м» Науковий 
керівник проф. 
Є.О.Несмашний.; 11) 
наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою): Наукове 
консультування КП 
«Академічний дім» 
(м. Кривий Ріг, ідент. 
код 30339818) на 
посаді ведучого 
інженера за 
сумісництвом з 
01.08.2015 – 
01.12.2017; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
А.Ю. Антоновов, /Дія 
середовища при 
вибухових 
навантаженнях 
гірських порід/ А.Ю. 
Антоновов, О. В. 
Нестеренко, Г.І. 
Ткаченко // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кр. Ріг, 26-28 травня 
2021 р.): тези доп. - 
Кривий Ріг: КНУ, 
2021. С. 43. 2. 



.Несмашний Є.О. 
Досвід роботи 
дистанційного 
викладання фізики у 
Криворізькому 
національному 
університеті / Є.О. 
Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова 
//Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 26-28 
травня 2021 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
КНУ, 2021. С. 163. 3. 
Ткаченко Г.І. 
/Дистанційне 
викладання 
лабораторного 
практикуму з фізики 
(із досвіду роботи) / 
Г.І. Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 23 -25 
травня 2020 р.): тези 
доп. – Кр.Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2020. С. 271. 4. 
Несмашний Є.О. 
Розроблення фізико-
математичної моделі 
скочування бутів 
гірської породи з 
породних відкосів/ 
Є.О. Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 23 -25 
травня 2020 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2020. С. 
91. 5. Несмашний Є.О. 
Розрахунок стійкості 
уступів кар’єру №4 
прат «ЦГЗК» висотою 
понад 30 м з 
додатковим 
навантаженням від 
обвалування 
автодоріг/ Є.О. 
Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 23 -25 
травня 2020 р.) : тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2020. С. 
8. 6. Несмашний Є.О. 
Методи та засоби для 
захисту транспортних 
берм від падіння 
каменів в кар'єрі / 
Є.О. Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 



суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 23 -25 
травня 2020 р.) : тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2020. С. 
9. 7. Несмашний Є.О. 
Використання 
чисельних методів 
моделювання 
фізичних процесів в 
закладах вищої освіти 
/ Є.О. Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 22 - 24 
травня 2019 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2019. – 
Т. 2. – С. 128. 8. 
Несмашный Е.А. 
Применение метода 
конечних элементов 
для оценки степени 
устойчивых групп и 
бортов карьера № 3 
ЧАО «ЦГОК» / Е.А. 
Несмашный, Е.В. 
Герасимова, Г.И. 
Ткаченко. // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 22-24 
травня 2019 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2019. – 
Т. І. – С. 3. 9. 
Герасимова К.В. 
Особливості 
викладання фізики в 
умовах 
«інформаційного 
вибуху» / К.В. 
Герасимова, Г.І. 
Ткаченко // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 23-25 
травня 2018 р.), 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2018. –Т. 2.– 
С. 194. 10. Герасимова 
К.В. Прогнозування та 
попередження зсувів в 
зовнішніх відвалах з 
випадково 
розподіленими 
властивостями 
розкривних порід/ 
Катерина Герасимова, 
Галина Ткаченко // 
Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації: ХХІ 
Міжнар. наук.- практ. 
інтернет - конф., 2017 
р.- Переяслав-
Хмельницький: ДВНЗ 
«Переяслав-
Хмельницький ДПУ 



ім. Григорія 
Сковороди», 2017. – 
№ 21. – С. 784-787. 11. 
Ткаченко Г.І. Шляхи 
вирішення 
екологічної проблеми 
утилізації та дегазації 
наземних звалищ 
Кривбасу/ Глебенко 
Н.О. Г.І. Ткаченко // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 23-25 
травня 2017 р.), 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2017. – Т. 2. – 
С. 190.; 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади 
та строку роботи на 
цій посаді: Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 
«Фізична 
електроніка» – 5 р. 
(1981 – 1986 рр)

406078 Сенько 
Антон 
Олександров
ич

Викладач 
спеціальни
х 
дисцеплін, 
Сумісництв
о

Циклова 
комісія 

електронних 
дисциплін

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0915 
Комп'ютерна 

інженерія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
091501 

Комп'ютерні 
системи та 

мережі, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058471, 

виданий 
26.11.2020

8 Алгоритми та 
методи 
обчислень

1. Фахова вища освіта, 
СВО (бакалавр, 
спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Кандидат технічних 
наук за спец. 05.13.06 - 
інформаційні 
технології.
4. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
8 років.
5. Диплом кандидата 
наук ДK 058471, 
виданий 26.11.2020.
7. Виконання 6 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1.    Senko A., Kupin A., 
Osadchuk Y. 
Development of 
Indirect Determination 
Model Based on Neural 
Networks for the 
Process of Iron Ore 
Beneficiation 
Proceedings of the 5th 
International 
Conference on 
Computational 
Linguistics and 
Intelligent Systems 
(COLINS 2021). Vol. I, 
Lviv, Ukraine, April 22-



23, 2021, p.p.1781‑1791.
2.       Senko A., Kupin 
A., Mysko B. (2019). 
Development of 
classification model 
based on neural 
networks for the 
process of iron ore 
beneficiation. 
Technology Audit and 
Production Reserves, 
3/2(47), P. 42–47.
3.       Купін А.І., 
Сенько А.О., Мисько 
Б.С. Оптимізації на 
основі генетичних 
підходів для процесу 
збагачення залізної 
руди. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського Серія 
технічні науки Том 
30(69), №4 Ч.1. 2019 
р. С. 93-99.
4.       Сенько А.О., 
Купин А.І. 
Нейромережеві 
моделі для 
прогнозування 
параметрів 
технологічного 
процесу подрібнення 
руди // Системні 
технології. 
Регіональний 
міжвузівський збірник 
наукових праць. 
Випуск 2(115). – 
Дніпро, 2018 – С. 128-
134.
5.       Купін А.І., 
Музика І.О., Сенько 
А.О., Коваленко К.А., 
Мисько Б.С. 
Узагальнена структура 
прогнозуючої 
автоматичної системи 
керування 
рудопідготовкою для 
стабілізації якісних 
показників гірничо-
збагачувального 
комбінату. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського Серія 
технічні науки Том 
29(68), №1 Ч.1. 2018 р. 
С. 168-173
6.       Сенько А.О., 
Купін А.І. 
Кластеризація 
статистичних даних 
роботи секції 
збагачення // 
Системні технології. 
Регіональний 
міжвузівський зб. 
наук. праць. – Дніпро, 
2017. – № 4(81). – С. 
103–109.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 



(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Купін А. І., Чубаров 
В. А., Музика І. О., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Проектування 
комп’ютерних систем 
та мереж. Практикум : 
навч. посіб. Кривий 
Ріг : Видавець ФОП 
Сінєльніков Д. А., 
2020. 151 с.
2. Купін А.І., Сенько 
А.О., Мисько Б.С. 
Ідентифікація та 
автоматизоване 
керування в умовах 
процесів 
збагачувальної 
технології на основі 
методів 
обчислювального 
інтелекту. Кривий Ріг, 
2018. 298 с.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1.  Чубаров В. А., 
Сенько А. О 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерні 
мережі» для студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: КНУ, 2021. 50 с.
2.  Купін А. І., 
Кузнєцов Д. І., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерні 
системи». Кривий Ріг : 
КНУ, 2018. 46 с.
3.  Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 



"Архітектура 
комп'ютерів" за 
спеціальністю 123 
"Комп'ютерна 
інженерія" усіх форм 
навчання. Укладачі: 
ст. викладач 
Кумченко Ю.О., асист. 
Сенько А.О. Обсяг: 35 
стор. (№ 315 від 
04.06.2018 р.)
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня:
Диплом кандидата 
наук ДK 
058471,виданий 
26.11.2020 р.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
НДР "Наукові основи 
створення сучасних 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій для 
автоматизованого 
інтелектуального 
керування 
технологічними 
процесами в умовах 
гірничого 
виробництва" (№ 
98С-15, сумісно з 
Криворізьким 
інститутом 
автоматики, держ. 
реєстр. № 
0116U001776). 
Керівник теми проф. 
Купін А.І., 
відповідальні 
виконавці – Кумченко 
Ю.О., Сенько А.О., 
Мисько Б.С., 
Піддубний Б.А. 
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1.       Сенько А.О., 
Купін А.І. Методи 
хаотичної динаміки в 
задачах дослідження 
технологічних 



характеристик секції 
збагачення. 
Інформаційні 
технології в металургії 
та машинобудуванні: 
Міжнар. наук.-техн. 
конф., 24-26 березня 
2019 р.: тези доп. 
Дніпро, НМетАУ, 
2019. С. 63-64.
2.       Мисько Б.С., 
Сенько А.О., 
Коваленко К.А. 
Принципи побудови 
системи керування 
рудопідготовкою в 
умовах 
збагачувального 
комбінату. Матеріали 
V міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених, аспірантів і 
студентів 
«Автоматизація і 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології» (АКІТ-
2018), м.Київ, 11-12 
квітня 2018 р. Київ, 
НТУУ «КПІ» 
ім.І.Сікорського, 2018. 
С.9-10.
3.       Мисько Б.С., 
Сенько А.О., 
Коваленко К.А. 
Автоматизована 
система 
прогнозування 
якісних показників 
рудопідготовки. 
Інформаційні 
технології в металургії 
та машинобудуванні: 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 27-29 березня 
2018 р.: тези доп. 
Дніпро, НМетАУ, 
2018. С. 148.
4.       Сенько А. О. 
Система контролю 
доступу з RFID 
маркером / А. О. 
Сенько, Р. І. Лобко, // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі: Х 
Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція, 22-24 
березня 2017 р.: тези 
доп. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С. 176–178.
5.       Сенько А. О. 
Відеоспостереження із 
розширеними 
можливостями / А. О. 
Сенько, Р. І. Лобко, // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі: IХ 
Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція, 22-24 
березня 2016 р.: тези 
доп. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
С. 57–59.

331202 Шалацька доцент, інформаційних Диплом 13 Іноземна мова 1. Фахова вища освіта, 



Ганна 
Миколаївна

Основне 
місце 
роботи

технологій бакалавра, 
Криворізький 

державний 
педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
0101 

Педагогічна 
освіта, Диплом 

магістра, 
Криворізький 

державний 
педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

"Луганський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка", рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008728, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента AД 
001469, 
виданий 

18.12.2018

СВО (магістр).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
13 років. 
4.Диплом кандидата 
наук, серія ДK, 
№008728, дата 2012-
09-26
5.Атестат доцента, 
серія AД, №001469, 
дата 2018-12-18
6. Виконання 4 
пункти ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. 
Zahorodko, P.V., 
Semerikov, S. O., 
Soloviev, V.N., Striuk, 
A.M., Striuk, M.I. and 
Shalatska, H. M. 
Comparisons of 
performance between 
quantum-enhanced and 
classical machine 
learning algorithms on 
the IBM Quantum 
Experience // Journal 
of Physics: Conference 
Series 1840 (1), 012021, 
p. 1-12. Scopus 2. 
Semerikov, S. O., 
Striuk, A.M., Striuk, 
L.B., Striuk, M.I. and 
Shalatska, H. M. 
Sustainability in 
Software Engineering 
Education: a case of 
general professional 
competencies // E3S 
Web of Conferences. 
The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters. 
- (ICSF 2020) (166). pp. 
1-13. ISSN 2267-1242. 
Scopus 3. Shalatska, 
H.M., Zotova-Sadylo, 
O.Yu., Makarenko, O., 
Dzevytska L. 
Implementation of E-
assessment in Higher 
Education // ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. - 
ICTERI 2020, Volume 
II: Workshops, Ukraine, 
October 06-10, 2020. – 
pp. 1172-1186. Scopus 4. 
Shalatska, H.M., 
Zotova-Sadylo, O.Yu., 
Muzyka, I.O. Moodle 
course in teaching 



English language for 
specific purposes for 
masters in mechanical 
engineering // 
Proceedings of the 7th 
Workshop on Cloud 
Technologies in 305 
Education. - Kryvyi Rih, 
Ukraine, December 20, 
2019, CEUR-WS.org, 
online (2020, in press) 
pp. 416-434. Scopus 5. 
Shyshkina M.P., Striuk 
A. M., Striuk M.I., 
Shalatska H.M. When 
cloud technologies 
ruled the education // 
The 7th Workshop on 
Cloud Technologies in 
Education. - Kryvyi Rih, 
Ukraine, December 20, 
2019, online (2020, in 
press). – pp. 1-59. 
Scopus 6. Шалацька 
Г.М. Дистанційне 
навчання іноземної 
мови за професійним 
спрямуванням // 
Вісник Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Філологічні науки. - 
№ 3 (334) (2020). – С. 
213-221. 
https://doi.org/10.1295
8/2227-2844-2019-
3(334)-213-221. 7. 
Implementation of 
cloud service models in 
training of future 
information technology 
specialists [Electronic 
resource] / Oksana M. 
Markova, Serhiy O. 
Semerikov, Andrii M. 
Striuk, Hanna M. 
Shalatska, Pavlo P. 
Nechypurenko, Vitaliy 
V. Tron // Cloud 
Technologies in 
Education : Proceedings 
of the 6th Workshop on 
Cloud Technologies in 
Education (CTE 2018), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
December 21, 2018 / 
Edited by : Arnold E. 
Kiv, Vladimir N. 
Soloviev. – P. 499-515. 
– (CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2433). – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2433/paper34.pdf 
(Scopus) 8. Shalatska 
H. The efficiency of 
MOOCS 
implementation in 
teaching English for 
professional purposes 
[Electronic resource] / 
H. Shalatska // 
Information 
Technologies and 
Learning Tools. – 2018. 
– Vol 66. – №4. – p. 
186-196. – Режим 
доступу: 
https://journal.iitta.gov



.ua/index.php/itlt/artic
le/view/2106/1367 
(Web of Science) 9. ІКТ 
як інструмент 
реалізації 
індивідуальних 
проектів у процесі 
вивчення іноземної 
мови // Англістика та 
американістика: [зб. 
наук. пр.] / ред. кол.: 
А.І. Анісімова, Т.М. 
Потніцева. – Дніпро: 
ЛІРА, 2018. – Вип. 15. 
– С.81-86. 10. Флеш-
презентації на 
заняттях з іноземної 
мови як засіб 
розвитку 
міжкультурної 
комунікативної 
компетентності // 
Вісник Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Філологічні науки. – 
№7 (321) жовтень 
2018. – С. 208-219. 11. 
Навчальна 
дисципліна “Іноземна 
мова за професійним 
спрямуванням” у 
закладах вищої освіти 
// Вісник Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Філологічні науки. – 
№2 (316) квітень 
2018. – С. 276-283. 12. 
Мотиваційна 
доцільність 
використання 
інтернет-ресурсів під 
час навчання 
англійській мові 
студентів-програмістів 
// Педагогіка вищої та 
середньої школи: зб. 
наук пр. – Кривий Ріг, 
2017. – Вип. 50. – С. 
317-325. 13. Новітні 
підходи до 
викладання ділової 
іноземної мови за 
професійним 
спрямуванням: 
інформаційні 
технології // 
Педагогіка вищої та 
середньої школи: зб. 
наук пр. – Кривий Ріг, 
2016. – Вип. 48. – С. 
97-102.; 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 



інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної та 
індивідуально-
самостійної роботи 
студентів ІІ-ІV курсів 
факультету 
інформаційних 
технологій з 
дисципліни «Іноземна 
мова за професійним 
спрямуванням», 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» // 
Бондар І.Г., Костюк 
С.С., Шалацька Г.М. // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2021. 2. 
Методичні 
рекомендації з 
організації 
самостійної та 
індивідуальної 
самостійної роботи 
при вивченні 
дисципліни «Іноземна 
мова (за професійним 
спрямуванням)» для 
студентів з усіх 
напрямів підготовки 
та форм навчання / 
Н.О. Голівер, Г.М. 
Шалацька // Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2020. – 40 с. 3. Збірка 
текстів та завдань для 
аудиторного 
опрацювання та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Англійська мова (за 
професійним 
спрямуванням)» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання факультету 
інформаційних 
технологій // Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2018. – 80 с. 4. Англо-
український 
довідковий словник з 
обчислювальної 
техніки та 
програмування для 
студентів денної 
форми навчання 
галузей знань 12 
«Інформаційні 
технології» та 15 
«Автоматизація та 
приладобудування» // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
64 с. 5. Методичні 
рекомендації з 
організації 
індивідуальної та 
самостійної роботи 
студентів при 
вивченні дисципліни 



«Ділова іноземна 
мова» для студентів 3 
курсу денної форми 
навчання факультету 
інформаційних 
технологій // 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», м. 
Кривий Ріг. – 2017. – 
82 с.; 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Гінцар В.А., Шалацька 
Г.М. IT terms used in 
international trade // 
Збірник матеріалів 
VІІІ Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції «Романо-
германські мови в 
сучасному 
міжкультурному 
просторі». – Полтава-
Старобільськ, 2021. – 
С. 15-17. 2. Могіль 
А.К., Шалацька Г.М. 
The use of mobile 
applications in learning 
// Збірник матеріалів 
VІІІ Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції «Романо-
германські мови в 
сучасному 
міжкультурному 
просторі». – Полтава-
Старобільськ, 2021. – 
С. 90-92. 3. Пасічна 
Є.В., Шалацька Г.М. 
Семантика термінів на 
позначення 
апаратного 
забезпечення 
комп’ютерів / Пасічна 
Є.В., Шалацька Г.М. 
Збірник матеріалів VІ 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції «Романо-
германські мови в 
сучасному 
міжкультурному 
просторі». – Полтава-
Старобільськ, 2020. – 
С. 55-57. 4. Коробіцин 
Л.В., Шалацька Г.М. 
Neologisms with prefix 
–BREX // Збірник 
матеріалів VІІ 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції «Романо-
германські мови в 
сучасному 
міжкультурному 
просторі». – Полтава-
Старобільськ, 2020. – 
С. 16-19. 5. Етапи 



формування 
міжкультурної 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх філологів/ 
Шалацька Г.М., 
Шехавцова С.О. // ІV 
Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
з питань методики 
викладання іноземної 
мови: «Дослідження 
та впровадження в 
навчальний процесс 
сучасних моделей 
викладання іноземної 
мови за фахом»: 19 
березня 2018 р. : 
Збірник матеріалів 
конференції. – Одеса: 
2018. – С. 199-202. 6. 
Специфіка 
використання ІКТ під 
час вивчення 
іноземної мови за 
професійним 
спрямуванням / 
Шалацька Г.М., 
Шехавцова С.О. // 
Збірник матеріалів ІІ 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції «Романо-
германські мови в 
сучасному 
міжкультурному 
просторі». ? 
Старобільськ: Вид-во 
ДЗ „ЛНУ імені Тараса 
Шевченка”, 2018. – С. 
173-175. 7. A multi-
method approach to 
learning a foreign 
language / Hrebeniuk 
B., Shalatska H.M. // 
Іноземна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 1-2 
березня 2017 р. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С. 71-72. – Режим 
доступу: 
http://ktu.edu.ua/uplo
ads/files/konferentsyi/2
016/inoz_mov/tezu060
32017.pdf. 8. Possible 
future of foreign 
languages / Myronenko 
A., Shalatska H.M. // 
Іноземна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 1-2 
березня 2017 р. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С. 142-143. – Режим 
доступу: 
http://ktu.edu.ua/uplo
ads/files/konferentsyi/2
016/inoz_mov/tezu060



32017.pdf. 9. Modern 
trends in online 
learning / Turchyk B., 
Shalatska H.M. // 
Іноземна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 1-2 
березня 2017 р. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С. 181-183. – Режим 
доступу: 
http://ktu.edu.ua/uplo
ads/files/konferentsyi/2
016/inoz_mov/tezu060
32017.pdf. 10. Зміст 
поняття 
«міжкультурна 
компетентність» у 
контексті вивчення 
іноземної мови за 
професійним 
спрямуванням / 
Шалацька Г.М., 
Шехавцова С.О. // Зб. 
Матеріалів 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної 
конференції «Романо-
германські мови в 
сучасному 
міжкультурному 
просторі». – Полтава-
Старобільськ, 2017. – 
С. 227-230.; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 



провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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: І місце в 
олімпіаді з 
англійської мови 
(Кробіцин Лев КІ-19, 
2019 рік)
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роботи - КНУ.
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6. Виконання 10 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 



наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. 
Обґрунтування 
ефективності 
контекстного підходу 
при навчанні у ВНЗ 
гірничого профілю. 
Науковий журнал 
«ScienceRise» 
Педагогічна освіта. 
НВП ПП 
«Технологічний 
центр». Харків 2016. – 
С. 44-47. Швагер Н. 
Ю. Комісаренко Т.А., 
Домнічев М.В., 
Нестеренко О.В. 2. 
Аналіз способів і 
засобів гасіння 
рудникових пожеж. 
Науковий журнал 
«ScienceRise», НВП 
ПП «Технологічний 
центр». – Харків, 
2018. – С. 44-47. 
Швагер Н. Ю. 
Комісаренко Т.А., 
Домнічев М.В., 
Нестеренко О.В.; 1. 
Моніторинг виносу 
пилу з поверхонь 
діючих хвостосховищ і 
відвалів. VІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція ДНВЗ 
«ДонНТУ», м. 
Покровськ. 
«Технології і процеси 
в гірництві та 
будівництві» 23-25 
квітня 2019р. 
Домнічев М.В., 
Близнюкова О.Ю., 
Маленко Я.В. 3. 
Скороченнявиносу 
пилуз поверхонь 
автодорiг та складiв 
сипучих матерiалiв 
ПАТ 
«Кривбасзалiзрудком
». Екологiчний Вiсник 
Криворiжжя. 2019. 
Випуск 4. C. 98–103. 
Домнічев М.В., 
Близнюкова, О. Ю., 
Маленко Я. В., 
Скакальський О. М. 4. 
Nehrii Serhii, 
Surzhenko Andrii, 
Nehrii Тetiana, Toporov 
Andrii, Fesenko 
Eduard, Pavlov Yevhen 
Determining the 
efficiency and 
parameters of rubble 
strip reinforcement 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 3 (7 
(111)), 74–83. doi: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2021.235416 5. 
Домнічев М.В., М. 
І.Малаховський 
Т.О.Негрій 
О.В.Нестеренко О.Ю. 
Близнюкова 



Проведення 
біологічної 
рекультивації діючих 
хвостосховищ VІІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція ДНВЗ 
«ДонНТУ», м. 
Покровськ «ВІСТІ 
Донецького гірничого 
інституту» №1 (46), 
2020 6. Домнічев М.В., 
Нестеренко О.В. 
Близнюкова О.Ю., 
Марич В.М.Огляд 
сучасного стану 
пожежної безпеки та 
розробка 
рекомендацій щодо 
захисту працівників 
офісних приміщень 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. Збірник 
наукових праць – 
Кривий Ріг: КНУ. – 
2020. – Випуск 51. 
Фахове видання 7. 
Домнічев М.В., 
Нестеренко О.В., 
Близнюкова О.Ю. 
Елементи біологічної 
рекультивації узбіч, як 
спосіб зменшення 
пилового 
навантаження на 
працівників Гірничий 
вісник : зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг: 
КНУ. – 2020. – 
Вип.108. – С.50-57 8. 
Домнічев М.В., 
Маленко Я.В., Негрій 
Т. О., Шепеленко Р.М. 
Скорочення виносу 
пилу з поверхонь 
хвостосховищ як 
елемент підготовки до 
рекультивації ВІСТІ 
Донецького гірничого 
інституту №1 (48), 
2021 С.91-101; 2) 
наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір: Домнічев М.В., 
Гурін А.О., Шевченко 
О.В., Саітгареєв Л.Н. 
Спосіб закріплення 
сухих поверхонь 
відвалів пустих порід 
Пат. на корисну 
модель № 86514 № 
U2012 12230 заявлено 
25.10.2012; 
опубліковано 
10.01.2014, Бюл. №1 
Домнічев М.В. Заікіна 
Д.П., Швагер Н.Ю., 
Нестеренко О.В. 
Спосіб закріплення 
сухих поверхонь 
діючих хвостосховищ 
Пат. на корисну 



модель №116406. № 
U2016 09411 заявлено 
12.09.2016; 
опубліковано 
25.05.2017. - Бюл. No 
10. Нестеренко О.В. 
Домнічев М.В., 
Блізнюкова О.Ю., 
Нестеренко О.В., 
Білаш В.В.Джгут 
кровоспинний / Пат. 
на корисну модель № 
U201909345 заявлено 
15.08.2019. 
Нестеренко О.В. 
Спосіб попередження 
пилення 
прикар’єрних і 
внутрішньокар’єрних 
доріг з нежорстким 
покриттям/ Домнічев 
М.В ., Блізнюкова 
О.Ю., Нестеренко О.В/ 
Пат. на корисну 
модель № 
U201909438 заявлено 
20.09.2019.; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Монографія і 
посібник у стадії 
видання 
«Обгрунтування 
використання 
розчину природного 
бішофіту для обробки 
пилячих поверхонь» 
(співавтори 
Нестеренко О.В. та 
Близнюкова О.Ю.) та 
«Деякі сучасні 
питання безпеки 
життєдіяльності».; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
Розслідування 
нещасних випадків, 
професійних 
захворювань та аварій 



на виробництві до 
курсу «Цивільний 
захист та охорона 
праці в галузі» Метод. 
вказівки Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ»,, 2016. – 
44 с. 44 Швагер Н.Ю., 
Нестеренко О.В., 
Комісаренко Т.А., 
Худик М.В. Методичні 
вказівки для 
практичних занять з 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці» для 
студентів освітнього 
рівня «бакалавр» для 
усіх напрямів 
підготовки 
«Розрахунок 
відшкодування шкоди 
при пошкодженні 
здоров’я на 
підприємстві». Метод. 
вказівки Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
24 с. 24 Нестеренко 
О.В., Методичні 
вказівки для 
виконання 
практичних робіт з 
курсу «Цивільний 
захист» на тему: 
«Оцінка радіаційної 
обстановки в 
надзвичайних 
умовах» для студентів 
електротехнічного 
факультету денної та 
заочної форм 
навчання Метод. 
вказівки Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
13 с.( у стадії видання) 
13 Нестеренко О.В., 
Блізнюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Розрахунки 
протипожежного 
водопостачання та 
евакуації персоналу» з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання 
Метод. вказівки 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
22 с.( у стадії видання) 
22 Нестеренко О.В., 
Блізнюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Перша 
невідкладна допомога 
при пораненнях» з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання 
Метод. вказівки 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 



15 с.( у стадії видання) 
15 Нестеренко О.В., 
Блізнюкова О.Ю.; 7) 
участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 
Офіційний опонент 
Сербінової Л.А. на 
захисті кандидатської 
дисертації 
«Нормалізація 
концентрації пилу в 
робочих зонах при 
механічному 
руйнуванні гірських 
порід в гранітних 
кар’єрах» 
Національний 
науково-дослідний 
інститут промислової 
безпеки та охорони 
праці, Київ 2014.; 8) 
виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: Керівник 
ініціативної науково-
дослідної роботи 
«Розробка методики 
закріплення пилу в 
умовах ПАТ «КЗРК»»; 
11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою): Договори 
про співпрацю і 
консультації з 
Спортивним клубом 
«Цунамі» 2016 р. та 
КСЗШ №20 2019р.; 
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 



Сучасні проблеми 
викладання 
вибухобезпеки Стаття 
Соціально-гуманітарні 
науки та сучасні 
виклики. Матеріали ІІ 
всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ. : 
ДНУ імені Олеся 
Гончара, 2017. – С. 32-
34. Нестеренко О.В. 
Білаш В. В. 2. Питання 
актуальності 
самооборони в 
нашому суспільстві. 
використання 
елементів статистики 
при проведенні 
дослідження. Стаття ІІ 
Всеукраїнська наукова 
конференція «ОСВІТА 
І НАУКА В УМОВАХ 
ГЛОБАЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ» 
Дніпровський 
національний 
університет ім. Олеся 
Гончара. Дніпро 2018. 
315 с. Нестеренко О.В., 
Білаш В. В. Сердюкова 
Ю.В. Домнічев М.В 3. 
Вибухонебезпечні 
предмети сучасності, 
особливості навчання 
населення Стаття 
Журнал «УкрНДІПБ» 
«Актуальні проблеми 
моделювання ризиків 
і загроз виникнення 
надзвичайних 
ситуацій на об’єктах 
критичної 
інфраструктури» 
Матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Київ, 
2016. – С. 162-172. 
Нестеренко О.В. 4. 
Актуальність 
самооборони для 
молоді. Використання 
елементів 
статистичного 
дослідження. Стаття 
«ЕКОЛОГІЯ 
ЗДОРОВ’Я» Збірник 
матеріалів 
регіональної науково-
практичної 
конференції 
Автотранспортного 
коледжу ДВНЗ «КНУ» 
– Кривий Ріг. : 2018. – 
С 46-48. Макарук Л. 5. 
«Надання 
невідкладної 
допомоги при 
пораненнях. Набір 
надання першої 
допомоги» Стаття 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
НЕПЕРЕРВНА 
ОСВІТА ДЛЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ: 
філософсько-
теоретичні контексти 



та педагогічна 
практика. 
Комунальний заклад 
вищої освіти 
«Дніпровська 
академія неперервної 
освіти» ДОР». Дніпро 
2018 Нестеренко О. В. 
Близнюкова О.Ю. 
Білаш В.В. Сердюкова 
Ю.В. 6. «Зоозахист» 
як загроза для 
біорізноманіття. 
Стаття Філософсько-
світоглядні та 
культурологічні 
контексти 
неперервної освіти: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. 12-13 
квітня 2019 р., м. 
Дніпро, КЗВО 
«ДАНО» ДОР». / 
Наук. ред. О.Є. 
Висоцька. – Дніпро: 
СПД «Охотнік», 2019. 
– 390 с. 3 Нестеренко 
О.В., Маленко Я.В. 
Домнічев М.В 7. 
Nesterenko O.V. 
Bliznyukova O.Yu Use 
of natural bischofite 
water solution for 
warning of air dusting,- 
2 international 
scientifik and tehnical 
internet conference 
«Innovative 
development of 
resourse-saving 
tehnologies of mineral 
mining and 
progressing” Petrosani 
2019 8. Використання 
нетипового озброєння 
на прикладі 
саморобних 
протипіхотних шипів 
Стаття 
МІНІСТЕРСТВО 
ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ 
СУХОПУТНИХ 
ВІЙСЬК ІМЕНІ 
ГЕТЬМАНА ПЕТРА 
САГАЙДАЧНОГО 
НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
"ЗБРОЯРНЯ: ІСТОРІЯ 
РОЗВИТКУ 
ОЗБРОЄННЯ ТА 
ВІЙСЬКОВОЇ 
ТЕХНІКИ" 27 лютого 
2020 року 9. «Шляхи 
привернення уваги 
студентів. Практичні 
рекомендації» Стаття 
V International 
Scientific and Practical 
Conference “SCIENCE, 
SOCIETY, 
EDUCATION: 
TOPICAL ISSUES AND 
DEVELOPMENT 
PROSPECTS” 
KHARKIV 12-14 April 
2020 5 Нестеренко О. 



В., Близнюкова О. Ю., 
10. «Психологія 
безпеки. питання 
підготовки людини до 
дій під час пожежі» 
Стаття XI 
Международная 
научно-практическая 
конференция 
“SCIENTIFIC 
ACHIEVEMENTS OF 
MODERN SOCIETY”, 
24-26 июня 2020 года 
Ливерпуль, 
Великобритания 8 
Нестеренко О. В., 
Близнюкова О. Ю., 
Мостова О.С.; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 



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: Науковий 
керівник лауреата ІІ 
етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих 
технічних і 
гуманітарних наук 
2017-2018 рр.» за 
напрямом «Охорона 
праці», ст.. гр.. ОПГ-15 
Білаш. В.В. Робота під 
гаслом «Джгут». 
Кривий Ріг 2018р.; 19) 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
Співзасновник 
Первинної 
профспілкової 
прганізації 
«Незалежна 
профспілка 
працівників сиилових 
структур»

187621 Маркова 
Оксана 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052579, 
виданий 

20.06.2019, 
Атестат 

доцента AД 
007674, 
виданий 

29.06.2021

18 Основи 
інформаційних 
технологій 

1. Фахова вища освіта.
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Кандидат 
педагогічних наук за 
спец. 13.00.10 - 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті.
4. Вчене звання 
доцента кафедри 
комп’ютерних систем 
та мереж.
5. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
20 років.
6. Підвищення 
кваліфікації:   
     Атестат доцента АД 
007674 від 29.06.2021 
р
    Міжнародний курс 
професійного 



розвитку освітнього 
проекту «The 
innovative Methods and 
Technologies of 
Teaching: The Newest 
in the European 
Education Practice» 
(Information and 
Communication 
Technologies) 
(Польща) (180 годин). 
Свідоцтво КРК 
20/10/41 від 02.10.20 
р.
Сертифікат KJ-P 
№20/10/31, володіння 
польською мовою від 
20.10.20 р.

9. Виконання 7 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Маркова О.М., 
Ткачук В.В., Семеріков 
С.О., Єчкало Ю.В., 
Мінтій М.М. Засоби 
розробки доповненої 
реальності для Web: 
порівняльний аналіз 
Фізико-математична 
освіта. – 2020. – 
Випуск 2(24). – С. 159-
167. – DOI : 
10.31110/2413-1571-
2020-024-2-021.
2. Markova Oksana, 
Modlo Yevhenii, 
Semerikov Serhiy. 
Мобільні інтернет-
пристрої у 
формуванні 
компетенції із 
розв’язання 
професійних задач 
засобами 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій Теорія і 
практика управління 
соціальними 
системами. – 2020. – 
В.4. – С.105-120.
3. Markova O., 
Semerikov S., 
Teplytskyi I., Yechkalo 
Y., Soloviev V., Kiv A., 
Using spreadsheets as 
learning tools for 
computer simulation of 
neural networks. SHS 
Web of Conferences. – 
2020. – Volume 75. – 
Р.1-14. – Access mode : 
https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/abs/2020/03/
contents/contents.html, 
ISSN 2261-2424.
4. Markova O., 
Semerikov S., 



Teplytskyi I., Yechkalo 
Y., Soloviev V., Kiv A. 
Computer simulation of 
neural networks using 
spreadsheets: Dr. 
Anderson, welcome 
back / CEUR Workshop 
Proceedings 2019, 
2393, с. 833-848, ISSN 
1613-0073.
5. Markova O.M., 
Semerikov S.O., Striuk 
A.M., Shalatska H.M., 
Nechypurenko P.P., 
Tron V.V., 
Implementation of 
cloud service models in 
training of future 
information technology 
specialists. Proceedings 
of the 6th Workshop on 
Cloud Technologies in 
Education (CTE 2018), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
December 21, 2018. 
CEUR Workshop 
Proceedings. T. 2433, 
2019/9/9. – p. 499-515, 
ISSN 1613-0073.
6. Oksana Markova, 
Serhiy Semerikov, 
Maiia Popel. CoCalc as 
a Learning Tool for 
Neural Network 
Simulation in the 
Special Course 
“Foundations of 
Mathematic 
Informatics” 
[Electronic resource]. 
ICT in Education, 
Research and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer 
2018 : Proceedings of 
the 13th International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. 
Volume II: Workshops 
(ICTERI, 2018). Kyiv, 
Ukraine, May 14-17, 
2018 / Edited by : 
Vadim Ermolayev, Mari 
Carmen Suárez-
Figueroa, Vitaliy 
Yakovyna, Vyacheslav 
Kharchenko, Vitaliy 
Kobets, Hennadiy 
Kravtsov, Vladimir 
Peschanenko, Yaroslav 
Prytula, Mykola 
Nikitchenko, 
Aleksander 
Spivakovsky. P. 388-
403. (CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2104). 
URL: http://ceur-
ws.org/Vol-
2104/paper_204.pdf 
http://lib.iitta.gov.ua/7
10720 / 
http://elibrary.kdpu.ed
u.ua/handle/0564/225



0.
7. Markova O., Tkachuk 
V., Yechkalo Y. 
Augmented reality in 
education of students 
with special educational 
needs Cloud 
Technologies in 
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 Work-shop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2168). – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2168/paper9.pdf.
8. Markova O. The tools 
of cloud technology for 
learning of 
fundamentals of 
mathematical 
informatics for students 
of technical universities 
CEUR Workshop 
Proceedings 2017, 2168, 
hh. 27-33.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
Маркова О.М., 
Шокалюк С.В., 
Семеріков С.О. 
SageMathCloud як 
засіб хмарних 
технологій 
комп’ютерно-
орієнтованого 
навчання 
математичних та 
інформатичних 
дисциплін 
Моделювання в освіті: 
Стан. Проблеми. 
Перспективи : 
монографія / 
Міністерство освіти і 
науки України, ДВНЗ 
«Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет», 
Черкаський 
національний 
університет імені 
Богдана 
Хмельницького, 
Південно-український 
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського ; за заг. 
ред. Соловйова В. М. – 
Черкаси : Брама, 



видавець Вовчок 
О.Ю., 2017. – С. 130-
142.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Маркова О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Програмування» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс], 2020.
2. Маркова О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи 
інформаційних 
технологій» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс], 2020.
3. Маркова О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
для студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс], 2020.
4. Маркова О. М. 
Тести з дисципліни 
«Основи 
інформаційних 
технологій» для 
студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс]: 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQL
SfU5JC84kP-
guow76g7RxTv4mNPn
hYs_IP13RlmmQCI3ys5
aQ/viewform?
usp=sf_link. – 2019.
5. Маркова О. М. 
Тести з дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 



для студентів 
спеціальності 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання Маркова О. 
М. [електронний 
ресурс]: 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQL
SfLBAITEVs8gv_0CGQ
iVu5N14vAks9X8Es0k6
BXo36ReLKUYw/viewf
orm?usp=sf_link. – 
2019.
6. Кузнєцов Д. І., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Web 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
76 с.
7. Маркова О. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Основи 
інформаційних 
технологій» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
32 с.
8. Маркова О. М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни «Основи 
інформаційних 
технологій» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
22 с.
9. Чубаров В. А., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
129 с.
10. Чубаров В. А., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг. 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
27 с.
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 



ступеня;
У 2019 році у 
спеціалізованій вченій 
раді Д 29.053.01 
Державного закладу 
„Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка” (м. 
Старобільськ) 
захистила дисертацію 
на тему: «Хмарні 
технології як засіб 
навчання основ 
математичної 
інформатики 
студентів технічних 
університетів» та 
здобула науковий 
ступінь кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.10 
– інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті (01 
– Освіта/Педагогіка). 
Диплом №052579 від 
20 червня 2019 р.
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах;
Взяла участь у 
комплексній темі 
«Теоретико-методичні 
основи використання 
мобільних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
навчанні» (ДР № 
0116U001867) 
відповідно до плану 
спільної науково-
дослідної лабораторії 
з питань 
використання 
хмарних технологій в 
освіті Криворізького 
національного 
університету та 
Інституту 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 



або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Катеруша Р. К., 
Маркова О. М. 
Створення моделі 
електронно-освітньої 
системи ВНЗ. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали XI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 
р.). Міністерство 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кафедра 
комп’ютерних систем 
та мереж. Кривий Ріг. 
Видавничий центр 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2018.
2. Маркова О. 
Загальна структура 
засобів хмарних 
технологій навчання 
основ математичної 
інформатики. Новітні 
комп’ютерні 
технології. Кривий 
Ріг. ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2017. Т. 
ХV. С. 231-234.
3. Катеруша Р. К., 
Маркова О. М. 
Електронно-
інформаційне 
середовище кафедри 
КСМ ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
матеріали X 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(22-24 березня 2017 
р.). Міністерство 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кафедра 
комп’ютерних систем 
та мереж. Кривий Ріг. 
Видавничий центр 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2017. С. 
71-73.
4. Халимова Б. А., 
Маркова О. М. Хмарні 
обчислення і 
технології: тенденції 
розвитку. Комп’ютерні 



інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали IX 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(22-24 березня 2016 
р.). Міністерство 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кафедра 
комп’ютерних систем 
та мереж. Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2016. С. 
25-26.
5. Маркова О. 
Теоретичні засади 
навчання основ 
математичної 
інформатики 
студентів технічних 
університетів з 
використанням 
хмарних технологій. 
Новітні комп’ютерні 
технології. Кривий 
Ріг. ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2016. Т. 
ХІV. С. 63-64.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях;
 Член Громадської 
організації 
«Українське науково-
освітнє IT 
товариство». 

392169 Саяпін 
Вадим 
Геннадійови
ч

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
6.050102 

комп’ютерна 
інженерія, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
123 

Комп’ютерна 
інженерія

0 Програмуванн
я

1. Фахова вища освіта, 
СВО (бакалавр, 
магістр);
2. Основне місце 
роботи – КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
8 місяців
4. Виконання 2 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38) (слід 
зазначити, що 
науково-педагогічний 
стаж менший за три 
роки) :

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 



переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:

1. Відповідальний 
виконавець у НДР 
«Методи та засоби 
енергоефективного 
використання 
побутових 
відновлювальних 
джерел енергії в 
межах MICROGRID та 
SMARTGRID мереж» 
номер держреєстрації 
№ 0119U002387.

2. Відповідальний 
виконавець у НДР 
«Збільшення 
енергоефективності 
MICROGRID мереж 
шляхом використання  
автоматизації 
процесів керування на 
основі прогнозуючих 
нейро-нечітких 
моделей» номер 
держреєстрації № 
0121U109870.

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Саяпін В.Г. Засоби 
штучного інтелекту в 
автоматизованій 
системі керування в 
межах Microgrid / В. Г. 
Саяпін, Д. І. Кузнєцов 
// матеріали XIV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23–25 березня 2021 
р.). – Кривий Ріг, 
2021. – С. 131–132.
2. Саяпін В. Г. Огляд 
методів 
прогнозування 
виробленої 
електричної енергії 
сонячними та 
вітровими джерелами 
енергії / В. Г. Саяпін, 
Д. І. Кузнєцов // 6-й 
Міжнародний конгрес 
“Сталий розвиток: 
захист навколишнього 
середовища. 
Енергоощадність. 
Збалансоване 
природокористування
”: збірник матеріалів 
(23–25 вересня 2020 
р.). – Львів, 2020. – С. 



98.
3. Саяпін В. Г. 
Використання 
нейронних мереж в 
microgrid / В. Г. 
Саяпін, Д. І. Кузнєцов 
// Радіоелектроніка та 
молодь у ХХІ столітті : 
матеріали 24-го 
міжнародного 
молодіжного форуму 
(7-9 квітня 2020, 
Харків) : конференція 
«Віртуальний та 
фізичний комп’ютінг» 
/ – Харків: ХНУРЕ, 
2020. – Том 5. – С. 
181-182. – Бібліогр.: с. 
182.
4. Саяпін В. Г. 
Структура систем 
керування microgrid / 
В. Г. Саяпін, Д. І. 
Кузнєцов // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали XІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(24–26 березня 2020 
р.). – Кривий Ріг, 
2020. – С. 224–227. – 
Бібліогр.: с. 227.
5. Музика І. О. 
Гетерогенні GRID-
системи для обміну 
обчислювальними 
ресурсами / Музика 
І.О., Саяпін В. Г. // 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі : 
матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 
р.). – Кривий Ріг, 
2018. – С. 34–37. – 
Бібліогр.: с. 37.
6. Саяпін В. Г. 
Структура і 
архітектура системи 
керування та будови 
Microgrid з 
використанням 
джерел 
відновлювальної 
енергії / В. Г. Саяпін, 
Д. Г. Кузнєцов // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету : зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг, 
2020. – Вип. 50. – С. 
138–142. – DOI: 
10.31721/2306-5451-
2020-1-50-138-142.

210975 Музика Іван 
Олегович

Доцент, 
Суміщення

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

11 Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

1. Відповідна вища 
освіта, СВО (бакалавр, 
магістр);
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Кандидат технічних 



2007, 
спеціальність: 

0914 
Комп'ютеризов

ані системи, 
автоматика і 
управління, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

091401 
Системи 

управління і 
автоматики, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009180, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента AД 
001468, 
виданий 

18.12.2018

наук за спец. 05.13.06 - 
інформаційні 
технології.
4. Вчене звання 
доцента за кафедрою 
комп'ютерних систем 
та мереж
5. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
11 років.
6. Підвищення 
кваліфікації: 
Державний заклад 
вищої освіти
«Університет  
менеджменту  освіти» 
НАПН України, 
освітньо-професійна 
програма «Директори 
(заступники 
директорів) 
інститутів, декани 
(заступники деканів) 
факультетів 
університетів, 
академій, інститутів».
Свідоцтво СП № 
35830447/0758-21 від 
11.06.2021 р.
7. Виконання 5 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Kupin A., Kumchenko 
Y., Muzyka I., 
Kuznetsov D. 
Information 
Technology of Data 
Protection on the Basis 
of Combined Access 
Methods. International 
Conference on Theory 
and Applications of 
Fuzzy Systems and Soft 
Computing. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing. 2018. 
Vol. 754. P. 498–506.
2. Kupin A., 
Kumchenko Y., Muzyka 
I., Kuznetsov D. 
Stochastic Optimization 
Method in Computer 
Decision Support 
System. International 
Conference on Theory 
and Applications of 
Fuzzy Systems and Soft 
Computing. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing. 2018. 
Vol. 754. P. 349–358.
3. Kupin A., Kuznetsov 
D., Muzyka I., Paraniuk 
D., Serdiuk O., Suvorov 
O., Dvornikov V. The 
concept of a modular 
cyberphysical system 
for the early diagnosis 
of energy equipment. 



Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. 
Vol. 4. No 2(84). P. 72–
79.
4. Kuznetsov D., Kupin 
A., Muzyka I., 
Kumchenko Y. 
Improving the 
Structure of Intellectual 
WattRouter for 
Optimize Self-
Consumption of Energy 
Produced by Solar 
Panel. 2018 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T). Kharkiv, 
Ukraine, 2018. P. 1–6.
5. Kupin A., Muzyka I., 
Ivchenko R. 
Information 
Technologies of 
Processing Big 
Industrial Data and 
Decision-Making 
Methods. 2018 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T). Kharkiv, 
Ukraine, 2018. P. 303–
307.
6. Kupin A. I., Tarasova 
O. V., Sulyma T. S., 
Sokolova S. V., Muzyka 
I. O., Tron V. V. 
Defining and modeling 
of students’ 
professional thinking 
development 
dependence on their 
training process 
organization. Cloud 
Technologies in 
Education. Proceedings 
of the 6th Workshop 
CTE 2018. Kryvyi Rih, 
Ukraine. 2018. Vol. 
2433. P. 33–47.
7. Fedko M. B., Muzyka 
I. O., Pysmennyi S. V., 
Kalinichenko O. V. 
Determination of 
drilling and blasting 
parameters considering 
the stress-strain state of 
rock ores. Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. 2019. 
Issue 1. P. 37–41.
8. Panchenko L. F., 
Muzyka I. O. Analytical 
review of augmented 
reality MOOCs. CEUR 
Workshop Proceedings. 
2020. No. 2547. P. 168–
180.
9. Shapovalov V. B., 
Shapovalov Y. B., Bilyk 
Z. I., Megalinska A. P., 
Muzyka I. O. The 
Google Lens analyzing 
quality: An analysis of 
the possibility to use in 



the educational process. 
CEUR Workshop 
Proceeding. 2020. No. 
2547. P. 117–129.
10. Petrenko L., Kravets 
S., Bazeliuk O., 
Maiboroda L., Muzyka 
I. Analysis of the 
current state of distance 
learning in the 
vocational education 
and training 
institutions. E3S Web 
of Conferences 166. The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Vol. 166. 
P. 1–7.
11. Kramarenko T. H., 
Pylypenko O. S., 
Muzyka I. O. 
Application of 
GeoGebra in 
Stereometry teaching. 
CEUR Workshop 
Proceedings 2643. 
2020. P. 705–718. 
(Scopus).
12. Shalatska H. M., 
Zotova-Sadylo O. Y., 
Muzyka I. O. Moodle 
course in teaching 
English language for 
specific purposes for 
masters in mechanical 
engineering. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2643. 2020. P. 416–
434.
13. Martyniuk O. O., 
Martyniuk O. S., 
Muzyka I. O. Formation 
of informational and 
digital competence of 
secondary school 
students in laboratory 
work in physics. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2879. 2020, P. 366–
383.
14. Neroda T. V., 
Slipchyshyn L. V., 
Muzyka I. O. Adaptive 
toolkit of branch-
oriented workshop 
environment for 
enlargement the cloud-
based e-learning media 
platform. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2879. 2020, P. 423–
437.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
Купін А. І., Чубаров В. 



А., Музика І. О., 
Кумченко Ю. О., 
Сенько А. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Проектування 
комп’ютерних систем 
та мереж. Практикум : 
навч. посіб. Кривий 
Ріг : Видавець ФОП 
Сінєльніков Д. А., 
2020. 151 с.
 
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І.  
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Частина 1. 
Кривий Ріг : ДВНЗ 
«КНУ», 2018. 155 с.
2. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Частина 2. 
Кривий Ріг : ДВНЗ 
«КНУ», 2018. 111 с.
3. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
61 с.
4. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 



Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Паралельні та 
розподілені 
обчислення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
138 с.
5. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Паралельні та 
розподілені 
обчислення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
57 с.
6. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Системне програмне 
забезпечення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
336 с.
7. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Системне програмне 
забезпечення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
73 с.
8. Музика І. О., Рубан 
С. А., Моркун Н. В., 
Калініченко О. В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Ергономічні засади 
інформаційних 
технологій для 
сталого розвитку 
промисловості» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
124 с.
9. Музика І. О., Рубан 
С. А., Моркун Н. В., 
Калініченко О. В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 



«Ергономічні засади 
інформаційних 
технологій для 
сталого розвитку 
промисловості» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
105 с.
10. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Програмування 
комп’ютерної графіки 
та мультимедіа» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
71 с.
11. Кузнєцов Д. І., 
Музика І. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Програмування 
комп’ютерної графіки 
та мультимедіа» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
32 с.
12. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Системне 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
75 с.
13. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Системне 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
30 с.
14. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Системне 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 



44 с.
15. Кузнєцов Д. І., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Web 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
76 с.
16. Кузнєцов Д. І., 
Музика І. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни «Web 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
35 с.
17. Кумченко Ю. О., 
Музика І. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Мережні 
операційні системи» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
67 с.
18. Кумченко Ю. О., 
Музика І. О. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Архітектура 
комп’ютерів» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
38 с.
19. Чубаров В. А., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
129 с.
20. Чубаров В. А., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерна логіка» 
за спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
27 с.
 
8) виконання функцій 



(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Відповідальний 
виконавець у 
ініціативній НДР 
«Методи та засоби 
енергоефективного 
використання 
побутових 
відновлювальних 
джерел енергії в 
межах MicroGrid та 
SmartGrid мереж» 
(2019-2020 рр.). 
Держреєстрація № 
0119U002387.
 
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Музика І. О., Саяпін 
В. Г. Гетерогенні 
GRID-системи для 
обміну 
обчислювальними 
ресурсами. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 
р.). Кривий Ріг : ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. С. 
34–37.
2. Музика І. О., 
Машталер Д. О. 
Навігатор із 
застосуванням 
евристичних 
алгоритмів пошуку на 
базі технології .NET. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 



WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 
р.). Кривий Ріг : ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. С. 
134–137.
3. Музика І. О., 
Павлов І. І. Онлайн 
сервіс покупки білетів. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 
р.). Кривий Ріг : ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. С. 
137–140.
4. Музика І. О., Цюпко 
В. В. Internet-магазин 
на базі сучасних Web-
технологій. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 
р.). Кривий Ріг : ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. С. 
140–142.
5. Музика І. О., 
Мельник Д. С. 
Програмне 
забезпечення для 
захисту авторських 
прав на електронні 
файли. Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(21-23 березня 2018 
р.). Кривий Ріг : ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. С. 
233–235.
6. Машталер Д. О., 
Музика І. О. Методи 
ефективного 
навігаційного пошуку 
в програмних 
додатках з 
використанням 
евристичних 
алгоритмів. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІІ 
Всеукраїнської 



науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(20-22 березня 2019 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2019. С. 
68–69.
7. Бернацький С. С., 
Музика І. О. Android 
додаток для 
організації VPN 
доступу. Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(20-22 березня 2019 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2019. С. 
76–77.
8. Кравчук В. С., 
Музика І. О. Web сайт 
для вивчення 
іноземної мови на базі 
платформи YouTube 
та технології ASP.NET. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(20-22 березня 2019 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2019. С. 
78–80.
9.Щукін В. В., Музика 
І. О. Програмно-
апаратні засоби і 
технології для 
моделювання та 3D 
друку. Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(20-22 березня 2019 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2019. С. 
175–177.
10. Павлов І. І., 
Музика І. О. Методи 
підвищення 
надійності та 
захищеності 
корпоративних 
комп’ютерних мереж. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІІ 



Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(20-22 березня 2019 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2019. С. 
183–186.
11. Цюпко В. В., 
Музика І. О. 
Принципи 
підвищення 
надійності Web-сайтів 
на базі систем 
управління 
контентом. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(20-22 березня 2019 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2019. С. 
188–191.
12. Бондаренко Р. Г., 
Музика І. О. 
Інформаційна система 
е-Студент. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(24-26 березня 2020 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2020. С. 
50–51.
13. Краснобокий Р. С., 
Музика І. О. 
Органайзер роботи 
студента на базі 
Discord API. 
Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(24-26 березня 2020 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2020. С. 
92–94.
14. Кузьменко А. І., 
Музика І. О. 
Інформаційна система 
для організації 
корпоративної роботи 
на основі Telegram 
API. Комп’ютерні 
інтелектуальні 



системи та мережі. 
Матеріали XІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(24-26 березня 2020 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2020. С. 
94–95.
15. Вінівітін І. В., 
Музика І. О. Розробка 
месенджеру з 
використанням 
сучасних веб-
технологій. Матеріали 
XІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(24-26 березня 2020 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2020. С. 
101–103.
16. Вінівітін І. В., 
Музика І. О. 
Розважальна онлайн 
платформа з 
застосуванням 
технології Node.js. 
Матеріали XІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(24-26 березня 2020 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2020. С. 
104–106.
17. Краснобокий Р. С., 
Музика І. О. Локальна 
комп’ютерна мережа 
інтернет-сервіс 
провайдеру з 
покращеною 
надійністю передачі 
даних. Матеріали XІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23-25 березня 2021 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2021. С. 
6–9.
18. Лісневський Д. Є., 
Музика І. О. 
Технологія потокової 
трансляції на базі 
платформи Node.js. 
Матеріали XІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23-25 березня 2021 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 



національний 
університет, 2021. С. 
14–16.
19. Кузьменко А. І., 
Музика І. О. Модель 
кросплатформної 
інформаційної 
системи для 
організації бізнес-
процесів. Матеріали 
XІV Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23-25 березня 2021 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2021. С. 
32–35.
20. Беркова К. О., 
Музика І. О. 
Програмне 
забезпечення для 
перевірки знань 
студентів у 
навчальних закладах. 
Матеріали XІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23-25 березня 2021 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2021. С. 
94–96.
21. Бухало Т. Р., 
Музика І. О. 
Використання 3D 
графіки у Web-
середовищі. 
Матеріали XІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(23-25 березня 2021 
р.). Кривий Ріг : 
Криворізький 
національний 
університет, 2021. С. 
97–99.
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5. Виконання 6 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 



2020, 
спеціальність: 

171 
Електроніка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051356, 
виданий 

05.03.2019

зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. Sinchuk, 
O. Development of the 
functional model to 
control the levels of 
electricity consumption 
by underground iron ore 
enterprises / Oleg 
Sinchuk, Ihor Sinchuk, 
Ihor Kozakevych, 
Vladislav Fedotov, 
Vadim Serebrenikov, 
Natalya Lokhman, 
Tatiana Beridze, Serhii 
Boiko, Andrey 
Pyrozhenko, Аlena 
Yalova // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2018. – 
Vol. 6, N 3 (96). - P. 20-
27. – Way of Access : 
DOI : 10.15587/1729-
4061.2018.148606. 2. 
Sinchuk, O. 
Development of a 
system to control the 
motion of electric 
transport under 
conditions of iron-ore 
mines / Oleg Sinchuk, 
Igor Kozakevich, 
Vladislav Fedotov, 
Albert Somochkyn, 
Vadim Serebrenikov // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 3, N 2 (87). - P. 39-
47. – Way of Access : 
DOI : 10.15587/1729-
4061.2017.103716.; 1. 
Oleg N. Sinchuk, 
Vladyslav A. Fedotoff, 
Albert В Soraochkyn, 
Igor A. Kozakevich, 
Svitlana V. 
Somochkvna. Computer 
simulation of 
movement and accurate 
positioning of mining 
electric locomotives 
trains when unloading 
cars. Applied Aspects of 
Information 
Technology. 2020; VoI. 
3 No. 3:165-178. DOI: 
10.15276/aait03.2020.5 
2. Синчук О. Н. 
Моделювання 
процесів при 
відключенні 
пантографу шахтного 
електровозу з 
частотним 
електроприводом / О. 
Н. Синчук, А. Б. 
Сьомочнин, С. В. 
Сьомочкина, В. О. 
Федотов, Д. О. 
Кальмус // 
Мікросистеми, 
електроніка та 
акустика. Том 24, № 2, 
– 2019, – C. 64-67 3. 
Сёмочкин А. Б. К 
вопросу 
автоматизации 
позиционирования 
вагонеток 



электровозосоставов 
при погрузочно-
разгрузочных 
операциях в условиях 
железорудных шахт 
Кривбасса / А. Б. 
Сёмочкин, В. А. 
Федотов // Гірничий 
вісник. Науково-
технічний збірник. – 
2018. № 103. – С. 169-
174. 4. Сінчук О. М. 
Исследование 
переходных процессов 
в тяговом 
электроприводе 
двоосного шахтного 
электровоза / О. М. 
Сінчук, А. П. 
Сінолиций, Є. О. 
Несмашний, М. Л. 
Барановська, П. В. 
Лоташ, Є. І. Скапа // 
Електрифікація 
транспорту. – 2018. № 
15 / 2018. – С. 7-18. 4. 
Сьомочкин А. Б. 
Дослідження 
динаміки систем 
електроприводу для 
шахтних електровозів 
в умовах залізорудних 
підприємств / А. Б. 
Сьомочкин, В. О. 
Федотов, Д. О. 
Кальмус // 
Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика. – 2018. – T. 
23, N 3. – С. 25-29. 5. 
Синчук О. Н. К оценке 
функции отклика по 
перемещению 
вагонеток под 
погрузку-разгрузку 
электровозосоставов в 
железнорудных 
шахтах / О. Н. Синчук, 
А. Б. Сёмочкин, Ю. Г. 
Осадчук, В. А. Федотов 
// Качество 
минерального сырья. 
Сборник научных 
трудов. Том 2. – 2018. 
– С. 396-406. 6. 
Синчук О. Н. 
Моделирование 
динамических 
режимов работы 
системы тягового 
электропривода 
шахтного электровоза 
/ О. Н. Синчук, М. Л. 
Барановская, В. А. 
Федотов // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. Вип. 46. 
– 2018. – С. 95-99.; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 



авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Діагностика 
електронних 
пристроїв : 
навчальний посібник 
/ І.А. Козакевич, І.О. 
Сінчук, В.О. Федотов, 
І.В. Касаткіна. – 
Кривий Ріг : Вид. ПП 
Щербатих О.В., 2019. 
– 112 с. 2. Федотов В.О. 
Формування режимів 
функціонування 
тягових 
електромеханічних 
комплексів 
рудникових 
електровозів 
залізорудних 
копалень : монографія 
/ В.О. Федотов, І.А. 
Козакевич, А.Б. 
Сьомочкін; під 
редакцією доктора 
технічних наук, 
професора О.М. 
Сінчука. Кривий Ріг : 
Вид. ПП Щербатих 
О.В., 2020. – 170 с. 3. 
Electric engineering of 
iron ore underground 
enterprises. Current 
status and prospects / I. 
O. Sinchuk, F. I. 
Karamanyts, Yu. G. 
Osadchuk, M. L. 
Baranovska, S. M. 
Boiko, Yu. B. Filipp, I. 
V. Kasatkina, A. M. 
Yalova, V. O. Fedotov, 
T. M. Beridze; Edited by 
Dsc., Prof. O. M. 
Sinchuk. – Warsaw : 
iScience Sp. z o. o. – 
2019. – 122 p. 2. 
Теоретические и 
практические аспекты 
строения архитектур 
современных тяговых 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозов (в 2-х 
томах). Том 2. 
Тяговые 
электромеханические 
комплексы 
переменного тока : 
коллективная 
монография / И. О. 
Синчук, Ф. И. 
Караманиц, В. Л. 
Дебелый, И. А. 
Козакевич, В. А. 
Федотов, Л. В. 
Сменова, А. В. 
Омельченко, Д. А. 
Шокарев; под ред. 
доктора технических 
наук, профессора О. 
Н. Синчука. – Кривой 
Рог : ЧП Щербатых А. 
В., 2018. – 184 с. 4. 
Теоретические и 
практические аспекты 
строения архитектур 
современных тяговых 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозов (в 2-х 
томах). Том 1. Тяговые 



электромеханические 
комплексы 
постоянного тока : 
коллективная 
монография / О. Н. 
Синчук, Ф. И. 
Караманиц, В. Л. 
Дебелый, В. О. 
Черная, В. А. Федотов, 
Д. О. Кальмус, О. А. 
Удовенко, С. Н. 
Якимец, А. Б. 
Семочкин, Л. В. 
Сменова; под ред. 
доктора технических 
наук, профессора О. 
Н. Синчука. – Кривой 
Рог : ЧП Щербатых А. 
В., 2018. – 192 с. 5. 
Мониторинг 
параметров и защита 
тяговых 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозов : 
монография / И. О. 
Синчук, В. О. Черная, 
А. П. Пироженко, В. А. 
Федотов, Н. В. 
Хворост, Л. В. 
Сменова; под ред. 
доктора технических 
наук, профессора О. 
Н. Синчука. – Кривой 
Рог : ЧП Щербатых А. 
В., 2017. – 144 с.; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1.Методичні вказівки 
до виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни 
«Автоматизований 
електропривод 
типових виробничих 
механізмів», ДВНЗ 
«КНУ», 2015. – 48 с. 2. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни 
«Структури складних 
систем керування 
електроприводами 
технологічних 
комплексів», ДВНЗ 
«КНУ», 2015. – 80 с. 3. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 



«Електропривод 
типових виробничих 
механізмів», ДВНЗ 
«КНУ», 2017. – 112 с. 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Проектування та 
експлуатація 
технологічного 
обладнання 
електротранспорту». 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
16 с. 5. Методичні 
вказівки до 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Гнучкі 
виробничі комплекси 
з різними видами 
сучасних 
електромеханічних 
систем». ДВНЗ 
«КНУ», 2019. – 28 с.; 
11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою): 1. 
Надання 
консультативних 
послуг ТОВ 
«Електрозахист» 
(договір № 93С від 
01.09.2015 р.). 2. 
Надання 
консультативних 
послуг ООО 
«Криворіжелектромо
нтаж» (договір № 84С 
від 25.06.2014 р.).; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Сьомочкин А. Б. 
Особливості 
використання систем 
прямого керування 
моментом із 
значними 
навантаженнями на 
валу / А. Б. 
Сьомочкин, В. О. 
Федотов, О. І. 
Католіченко // 
International scientific 
and practical 
conference Prospects 
for the development of 
technical sciences in EU 
countries and Ukraine. 
Wloclawek, Republic of 
Poland – December 21-
22 2018. – С. 86-89. 2. 



Сьомочкин А. Б. 
Додаткові можливості 
автоматичного 
керування 
розімкнутими 
системами «Інвертор-
АД» шахтних 
електровозів / А. Б. 
Сьомочкин, С. В. 
Сьомочкина, В. О. 
Федотов // The 
development of 
technical sciences: 
problems and solutions. 
Proceedings of the 
Conference Transport – 
2018. – С. 169-172. 3. 
Сінчук О. М. 
Моделирование 
переходных процессов 
тягового 
электропривода в 
режиме пуска-
торможения шахтного 
электровозосостава / 
О. М. Сінчук, М. Л. 
Барановська, В. О. 
Федотов // The 
development of 
technical sciences: 
problems and solutions. 
Proceedings of the 
Conference Power 
Engineering – 2018. – 
С. 149-152. 4. 
Сёмочкин А. Б. 
Порівняльний аналіз 
динаміки шахтного 
електровозосостава з 
системами тягового 
приводу РКС і ПЧ-АД 
по можливості 
автоматизації 
управління 
переміщенням 
вагонеток під 
розвантаження / А. Б. 
Сёмочкин, В. А. 
Федотов, Л. В. 
Сменова. // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Сучасні 
методики, інновації та 
досвід практичного 
застосування у сфері 
технічних наук» : 
Матеріали 
конференції, м. 
Люблін, Республіка 
Польща 27-28 грудня 
2017 р. Ріга: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing». – 2017. – 
С. 150-154. 5. 
Сьомочкин А. Б. 
Аналіз пуско-
гальмівних режимів 
шахтного 
електровозосоставу 
при використанні 
системи 
електроприводу 
«автономний інвертор 
напруги – 
асинхронний двигун» 
/ А. Б. Сьомочкин, В. 
О. Федотов, С. В. 
Кутумова. // 
Проблеми 
енергоресурсозбереже



ння в 
електротехнічних 
системах. Наука, 
освіта и практика. 
Збірник наукових 
праць XVII 
Міжнародної науково-
технічної конференції. 
Кременчук: КрНУ. – 
2016. – № 1. – С. 94-
96.; 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: Член 
Української Асоціації 
инженерів-електриків 
(УАІЕ, м. Харків)

170066 Данилейко 
Олег 
Костянтинов
ич

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

42 Теорія 
електричних і 
магнітних кіл

1. Фахова вища освіта, 
СВО (спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
42 роки.
6. Виконання 5 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: Данилейко 
О.К. Використання 
мікропроцесорів на 
базі ARM Cortex в 
електромеханіці / 
Данилейко О.К., 
Коломіц А.В., 
Рожненко Ж.Г. // 
Гірничий вісник. 
Криворізького 
національного 
університету. Випуск 
109. Кривий Ріг 2021. 
– С. 98–106.; 
Данилейко О.К. 
Исследование пуска 
частотно 
регулируемого 
электропривода 
зарезонансной 
вибрационной 
машины. / А П. 
Черный, В.Ю. 
Ноженко, В К. Тытюк, 
О К. Данилейко // 
Вісник НТУ «ХПІ» 
серії «Проблеми 
автоматизованого 
електропривода. 
Теорія та практика» 
№ 04 (1358) 2020.; 
О.К. Данилейко . Стан 
електромеханічного 
обладнання та аналіз 
режимів роботи 
тягових 
електроприводів 
кар’єрних 
електровозів / А.М. 
Артеменко, О.П. 
Чорний, О.К. 
Данилейко // Вісник 



Приазовського 
державного 
технічного 
університету. - 2020. - 
№ 41. - стор. 81-98. - 
(Серія: Технічні 
науки).; Lutsenko, I. 
Dmytriiev, N. 
Avanesova, I. 
Semenyshyna, Zh. 
Rozhnenko, O. 
Danileyko. A method to 
form control over 
queuing systems taking 
into consideration the 
robabilistic character of 
demand. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies 1/3 (97) 
2019. – рр. 28–36.; 
Danileyko O. 
Experience in the 
developing of the 
laboratory stand for 
research of the pump 
operating modes in 
Kryvyi Rih national 
university / O. 
Danileyko, S. 
Bondarevskyi // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015. – №6. – рр. 84-
88.; Данилейко О.К. 
Досвід розробки 
лабораторного стенда 
для порівняльного 
аналізу 
енергоефективності 
джерел штучного 
освітлення / С.Л. 
Бондаревський, О.К. 
Данилейко, Ж.Г. 
Рожненко // 
Технологічний аудит 
та резерви 
виробництва – 2015. – 
Т.5, №1(25). – сс. 44–
47.; Danileyko О. 
Modern material and 
technical base of the 
departments is 
guarantee of the quality 
training of the 
competitive 
electromecanics 
specialist / S. 
Bondarevskyi, O. 
Danileyko // Вісник 
Кременчуцького 
національного універ-
ситету імені Михайла 
Остроградського. – 
2015. – Вип. 5/2015 
(94). – сс. 15-19.; 
Данилейко О.К. 
Лабораторний стенд 
для дослідження 
режимів роботи 
вентиляторної 
установки / С.Л. 
Бондаревський, О.К. 
Данилейко // 
Електромеханічні і 
енергозберігаючі 
системи – 2018. – № 
1(41). – сс. 62-68.; 
Данилейко О.К. 
Розробка програмних 
та апаратних засобів 



для керування 
кроковими двигунами 
/ Данилейко О.К., 
Коломіц 
А.В.,Кузьменко 
А.С.).// Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. Випуск 
44. Кривий Ріг 2017. – 
сс. 177–181.; 
Данилейко О.К. 
Експериментальне 
дослідження 
коефіцієнта пульсації 
джерел штучного 
освітлення / С.Л. 
Бондаревський, О.К. 
Данилейко, Ж.Г. 
Рожненко // 
Технологічний аудит 
та резерви 
виробництва – 2016. – 
№ 5(1). - сс. 45-50.; 
Данилейко О.К. 
Експериментальне 
дослідження 
коефіцієнта пульсації 
джерел штучного 
освітлення / С.Л. 
Бондаревський, О.К. 
Данилейко, Ж.Г. 
Рожненко // 
Технологічний аудит 
та резерви 
виробництва – 2016. – 
№ 5(1). - сс. 45-50.; 
Данилейко О.К. 
Розробка 
лабораторного стенда 
для дослідження 
режимів роботи 
відцентрових насосів / 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., 
Дубовий В.О // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 2015. – 
Вип. 40/2015. сс. 118–
122.; 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
««Теоретичні основи 
електротехніки» для 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електро-техніка та 
електромеханіка» усіх 



форм навчання 
Частина 1 (співавтори 
Ільченко О.В, 
Толмачов С.Т., 
Рожненко Ж.Г.).; 
Методичні вказівки 
для підготовки к 
лабораторним 
роботам з дисцип-
ліни 
«Мікропроцесорні 
системи обробки та 
відображення 
інформа-ції» 
Сенсорний панельний 
контро-лер СПК-107. 
Частина 1. (співавтор 
Рожненко Ж.Г.).; 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
««Теоретичні основи 
електротехніки» для 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» усіх 
форм навчання 
Частина 3 (співавтори 
Ільченко О.В., 
Толмачов С.Т., 
Рожненко Ж.Г.).; 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
електротехніки» для 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» усіх 
форм навчання 
Частина 3 (співавтор 
Ільченко О.В., 
Рожненко Ж.Г.).; 
Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи студентів при 
підготовці до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Мікропроцесорні 
засоби в 
електромеханіці» 
Апаратно-програмна 
платформа Ардуіно 
для студентів 
спеціальності 141 
«Електроерергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка». 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж. Г., 
Титюк В.К. 
Реєстраційний номер 
205 від 28.12.17.; 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Енергоефектив-ні 
електромеханічні 
системи та технології» 
для студентів 
електромеханічних 
спеціальностей усіх 
форм навчання. 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К. 
Реєстраційний номер 



49 від 2017р.; 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія 
електричних і 
магнітних кіл» для 
студентів галузі знань 
0501 «Інформатика і 
обчислювальна 
техніка» за напрямом 
підготовки 6.050102 
«Комп'ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Ільченко О.В., 
Рожненко Ж. Г. 
Реєстраційний номер 
12 від 27.11.2015.; 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Теорети-
чні основи 
електротехніки» 
частина 1 для 
студентів галузі знань 
0507 «Електротехніка 
та електромеханіка» 
за напрямом 
підготовки 6.050702 
електромеханіка усіх 
форм навчання. 
Бондаревський С.Л., 
Данилейко О.К., 
Ільченко О.В., 
Рожненко Ж. Г. 
Реєстраційний номер 
23 від 21.12.2015.; 
Методичні вказівки до 
самостійної роботі 
студентів з 
дисципліни 
«Мікропроцесорні 
пристрої в 
електромеханіці» 
Електропривод 
змінного струму АСS-
355. Укладачі: ст. 
викл. Данилейко О.К., 
асистент Коломіц Г.В. 
-2016р. №128.; 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Теорія 
електричних і 
магнітних кіл» для 
студентів галузі знань 
0501 «Інформатика і 
обчислювальна 
техніка» за напрямом 
підготовки 6.050102 
«Комп'ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Данилейко 
О.К., Рожненко Ж. Г. 
Реєстраційний номер 
13 від 27.11.15.; 12) 
наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Данилейко О.К. 



Ільченко О.В., 
Мрачковський Д.В. 
студент, Рожненко 
Ж.Г. Розробка стенду 
для дослідження 
параметрів роботи 
лічильників 
електричної енергії,. 
Науково-практичної 
конференція (м. 
Львів, 26-27 лютого 
2021 р.). Інтеграція 
науки та практики як 
механізм ефективного 
розвитку суспільства. 
С. 106; Данилейко 
О.К. , Мрачковський 
Д.В. студент, 
Рожненко Ж.Г. 
Реалізація мережі по 
протоколу Modbus 
RTU на базі 
мікроконтролера 
STM32, С109.; 
Данилейко О.К. 
Рожненко Ж.Г. 
Романчук А.В. 
Система керування 
дробарки КРД 
700/100 з 
використанням 
програмованого 
логічного контролера 
овен плк-100 та 
операторської панелі 
АВВ СР-635, Науково-
практичної 
конференція (м. 
Львів, 26-27 лютого 
2021 р.). Інтеграція 
науки та практики як 
механізм ефективного 
розвитку 
суспільства.С.113.; 
Міхєєв Д.А. Ільченко 
О.В. .Данилейко О.К. 
Дослідження систем 
керування 
електроприводом 
кульового млина, 
Науково-практичної 
конференція (м. 
Львів, 26-27 лютого 
2021 р.). Інтеграція 
науки та практики як 
механізм ефективного 
розвитку суспільства. 
С 116.; Філіпп, Ю.Г. 
Осадчук, Д.. Кальмус, 
О.К. Данилейко, , О.В. 
Дозоренко, Р.І. 
Краснопольський, 
Коментар до 
перспектив 
підвищення 
енергоефективності 
головних 
водовідливних 
установок шахт, С. 50 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства. КНУ, 
Кривий Ріг 2021.; О.К. 
Данилейко, Ж.Г. 
Рожненко, , Г.В. 
Коломіц, . Розробка та 
підготовка стенду для 
дослідження 
параметрів роботи 



лічильників 
електричної енергії, С. 
53. Міжнародна 
науково-технічна 
конференція Розвиток 
промисловості та 
суспільства. КНУ, 
Кривий Ріг 2021.; Г.В. 
Коломіц, , О.К. 
Данилейко, Вплив 
зміни температури 
обмоток на роботу 
електрообладнання, С. 
54. Міжнародна 
науково-технічна 
конференція Розвиток 
промисловості та 
суспільства. КНУ, 
Кривий Ріг 2021.; О.К., 
Коломіц Г.В., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. Система 
керування приводом 
змінного струму з 
операторської панелі. 
.// Теорія і практика 
актуальних наукових 
досліджень. 
Матеріали IІ науково-
практичної 
конференції (м. 
Дніпро, 28-29 лютого 
2020 року) С 109.; 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. Автоматизована 
система 
диспетчерського 
управління роботою 
шахтного 
водовідливу. 
Матеріали IІ науково-
практичної 
конференції (м. 
Дніпро, 28-29 лютого 
2020 року) С. 113.; 
Данилейко О.К., 
Рожненко Ж.Г., Ятчук 
А.В. Віртуальний 
лабораторний стенд 
для аналізу 
енергоефективності 
сучасних джерел 
освітлення. Матеріали 
IІ науково-практичної 
конференції (м. 
Дніпро, 28-29 лютого 
2020 року) С. 116.; 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
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: Студент 
Мрачкоаський Д.В. гр. 
ЕЕМ-18-1ск стенду 
для дослідження 
параметрів роботи 
лічильників 
електричної енергії. . 
Кременчуцький 
національний 
університет. Диплом 
другого ступеня.; 19) 
діяльність за 



спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: Член 
Української Асоціації 
Інженерів 
Електриків.Членський 
квиток №449.

7228 Кальмус 
Дмитро 
Олегович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0922 
Електромехані

ка, Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

092203 
Електромехані

чні системи 
автоматизації 

та 
електропривод

, Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

092203 
Електромехані

чні системи 
автоматизації 

та 
електропривод

13 Комп’ютерна 
електроніка

1. Фахова вища освіта, 
СВО (спеціаліст).
2. Основне місце 
роботи - КНУ.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи - 
13 років.
4. Виконання 5 
пунктів ліцензійних 
умов (пп.38):
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 1. Sinchuk, 
О. Examining energy-
efficient recuperative 
braking modes of 
traction asynchronous 
frequency-controlled 
electric drives / Oleg 
Sinchuk, Igor 
Kozakevich, Dmytro 
Kalmus, Roman 
Siyanko // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. - 2017. - 
Vol. 1, N 1 (85). - P. 50-
56. - Way of Access : 
DOI : 10.15587/1729-
4061.2017.91912.; 1. 
Сінчук І.О., Кальмус 
Д.О. Моделювання, як 
перший крок в тактиці 
розбудови ефективної 
системи гальмування 
двохосьових 
електровозів // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017. – 
Вип. 27(1249). – С. 
397-400. 2. Д.О. 
Кальмус. Дослідження 
роботи системи 
гальмування з 
врахуванням зміни 
коефіцієнта 
зчеплення коліс 
електровозу з рейками 
// Електроніка та 
зв'язок. Науково-
технічний журнал. – 
Київ: НТУУ «КПІ», 
Том №22, №3(98), 
2017. – С. 40-45. 3. 
Сінчук І.О., Кальмус 
Д.О. До питання 
ефективності 
функціонування 
тягового 
електромеханічного 



комплексу шахтного 
електровозу в режимі 
гальмування // 
Електроніка та 
зв'язок. Науково-
технічний журнал. – 
Київ: НТУУ «КПІ», 
Том №22, №4(99), 
2017. – С. 38-43. 4. 
Д.О. Кальмус. 
Дослідження впливу 
зміни коефіцієнта 
зчеплення на роботу 
електроприводу 
двоосьових видів 
електропотягів // 
Проблеми 
енергоресурсозбереже
ння в 
електротехнічних 
системах. Наука, 
освіта і практика. 
Наукове видання. – 
Кременчук: КрНУ, 
2018. – Вип. 1/2018(5). 
– С. 23-26. 5. Сінчук 
І.О., Кальмус Д.О. 
Формалізація 
факторів що 
впливають на роботу 
тягового 
електромеханічного 
комплексу 
контактного 
електровозу в умовах 
залізорудних шахт // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету, вип. 46, 
2018. – С. 112-118. 6. 
Сьомочкин А.Б., 
Федотов В.О., Кальмус 
Д.О. Дослідження 
динаміки систем 
електроприводу для 
шахтних електровозів 
в умовах залізорудних 
підприємств // 
Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика. Науково-
технічний журнал. – 
Київ: НТУУ «КПІ», 
Том №23, №3(2018), 
2018. – С. 25-29. 7. 
Кальмус Д.О., Беднов 
Є.С., Іутін І.О. 
Особливості 
компенсації 
нелінійностей в 
електричному 
приводі, пов'язані з 
погрішностями 
системи механічної 
передачі // 
Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика. Науково-
технічний журнал. – 
Київ: НТУУ «КПІ», 
Том №23, №5(2018), 
2018. – С. 43-47. 8. 
Кальмус Д.О. Система 
керування тяговим 
електричним 
двигуном шахтного 
електровозу з 
релейним 
регулятором струму // 
Гірничий вісник, вип. 
105, 2019. – С. 88-92. 



9. Кальмус Д.О., 
Федотов В.О., 
Сьомочкин А.Б., 
Сьомочкина С.В., 
Сінчук О.М. 
Моделювання 
процесів при 
відключенні 
пантографу шахтного 
електровозу з 
частотним 
електроприводом // 
Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика. Науково-
технічний журнал. – 
Київ: НТУУ «КПІ», 
Том №24, №2(2019), 
2019. – С. 64-67. DOI: 
10.20535/2523-
4455.2019.24.2.171360 
10. Пересунько І.І., 
Сінчук О.М, Кальмус 
Д.О., Горшков В.В., 
Михайличенко Д.А. 
Вплив різних форм 
напруги силового 
перетворювача в 
комплексі 
вентиляторів 
головного 
провітрювання // 
Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика. Науково-
технічний журнал. – 
Київ: НТУУ «КПІ», 
Том №24, №3(2019), 
2019. – С. 57-63. DOI: 
10.20535/2523-
4455.2019.24.3.172680 
11. Кальмус Д.О., 
Осадчук Ю.Г. 
Енергоефективне 
управління шахтною 
водовідливною 
установкою // 
Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика. Науково-
технічний журнал. – 
Київ: НТУУ «КПІ», 
Том №25, №2(2020), 
2020. – С. 33-36.; 2) 
наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір: 1. Пат. на 
корисну модель 
106380 Україна, МПК 
B60L15/04. Пристрій 
для управління 
тяговими 
асинхронними 
двигунами із 
загальним зарядно-
розрядним 
резистором / Сінчук 
О.М., Гузов Е.С., 
Сінчук І.О., Кальмус 
Д.О.; ТД 
«Електрообладнання 
транспорту». заявл. 
20.10.2015; опубл. 



25.04.2016, Бюл. №8. 
2. Пат. на корисну 
модель 106381 
Україна, МПК 
B60L15/04. Пристрій 
для управління 
тяговими 
електродвигунами 
транспортного засобу 
з гальмівним діодом / 
Сінчук О.М., Гузов 
Е.С., Сінчук І.О., 
Кальмус Д.О.; ТД 
«Електрообладнання 
транспорту». заявл. 
20.10.2015; опубл. 
25.04.2016, Бюл. №8. 
3. Пат. на корисну 
модель 107409 
Україна, МПК 
B60L15/00. Пристрій 
для управління 
тяговими 
електродвигунами 
транспортного засобу 
з комутуючим діодом 
/ Сінчук О.М., Гузов 
Е.С., Сінчук І.О., 
Кальмус Д.О.; ТД 
«Електрообладнання 
транспорту». заявл. 
20.10.2015; опубл. 
10.06.2016, Бюл. №11. 
4. Пат. на корисну 
модель 107410 
Україна, МПК 
B60L15/00. Пристрій 
для управління 
тяговими 
електродвигунами 
транспортного засобу 
із захистом від 
перенапруги / Сінчук 
О.М., Гузов Е.С., 
Сінчук І.О., Кальмус 
Д.О.; ТД 
«Електрообладнання 
транспорту». заявл. 
20.10.2015; опубл. 
10.06.2016, Бюл. №11. 
5. Пат. на корисну 
модель 144873 
Україна, МПК 
B60L15/00. Спосіб 
підвищення 
енергоефективності 
технічних систем 
технологічних 
агрегатів з 
синхронними 
приводами шляхом 
регулювання їх 
реактивної потужності 
/ Стрілець М.О., 
Учитель О.Д., Осадчук 
Ю.Г., Козакевич І.А., 
Кузнєцов Д.І., 
Самойлов В.В., 
Бессарабов О.А., Купін 
А.І., Кальмус Д.О., 
Осадчук Т.О., Дац 
Н.О., Бригінець О.П., 
Гетьманенко А.С., 
Ілляшик І.В., Вельгус 
Т.Й.; ТД 
«Електромеханіка». 
заявл. 22.06.2020; 
опубл. 26.10.2020, 
Бюл. №20.; 3) 
наявність виданого 
підручника чи 



навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора): 
1. Brief commentaries 
on the problem of 
power consumption 
management at iron ore 
underground mines. 
Sinchuk I.O., Boiko 
S.M., Baranovska M.L., 
Kozakevych I.A., 
Somochkyn A.B., 
Kalmus D.O., 
Peresunko I.I., Vinnik 
M.A., Lokhman N.V., 
Chorna V.O. Multi-
authored monograph. 
iScience, Warsaw, 
Poland, 2019. – 98 p. 2. 
Теоретические и 
практические аспекты 
строения архитектур 
современных тяговых 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозов (в 2-х 
томах). Том 1. Тяговые 
электромеханические 
комплексы 
постоянного тока: 
коллективная 
монография / О.Н. 
Синчук, Ф.И. 
Караманиц, В.Л. 
Дебелый, В.О. Черная, 
В.А. Федотов, Д.О. 
Кальмус, О.А. 
Удовенко, С.Н. 
Якимец, А.Б. 
Семочкин, Л.В. 
Сменова; под ред. 
доктора технических 
наук, профессора О.Н. 
Синчука. – Кривой 
Рог: ЧП Щербатих 
А.В., 2018. – 192 с.; 4) 
наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 1. 
Методичні вказівки до 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Компенсація 



реактивної потужності 
та електромагнітна 
сумісність 
електротехнічного 
обладнання» для 
здобувачів третього 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» всіх 
форм навчання / 
Сінчук О.М., Кальмус 
Д.О. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
30 с. 2. Методичні 
вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Компенсація 
реактивної потужності 
та електромагнітна 
сумісність 
електротехнічного 
обладнання» для 
здобувачів третього 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» всіх 
форм навчання / 
Сінчук О.М., Кальмус 
Д.О. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
8 с. 3. Конспект лекцій 
з дисципліни 
«Компенсація 
реактивної потужності 
та електромагнітна 
сумісність 
електротехнічного 
обладнання» для 
здобувачів третього 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» всіх 
форм навчання / 
Сінчук О.М., Кальмус 
Д.О. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
60 с.; 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 1. 
Гузов Е.С., Сінчук І.О., 
Кальмус Д.О. 
«Дослідження 
електромагнітних 
процесів в тяговому 
двигуні постійного 
струму з послідовною 
обмоткою 
збудження». Вісник 
Криворізького 
національного 
університету, вип. 42, 
2016. – С. 184-188. 2. 



Кальмус Д.О., Грачов 
М.М. «Дослідження 
граничних умов 
ефективного переходу 
тягового 
електроприводу 
рудникових 
електровозів з режиму 
тяги у режим 
гальмування». Вісник 
Криворізького 
національного 
університету, вип. 42, 
2016. – С. 188-192. 3. 
Гузов Е.С., Сінчук І.О., 
Кальмус Д.О., Лагода 
М.І. «Підвищення 
ефективності 
електричного 
гальмування тягових 
електроприводів 
рудникових 
електровозів». Вісник 
Криворізького 
національного 
університету, вип. 42, 
2016. – С. 196-200. 4. 
Кальмус Д.О., 
Коваленко І.І. 
«Підвищення 
надійності роботи 
тягового електричного 
привода рудникового 
контактного 
електровоза засобами 
системи керування». 
Вісник Криворізького 
національного 
університету, вип. 42, 
2016. – С. 200-204. 5. 
Е.С. Гузов, І.О. Сінчук, 
Д.О. Кальмус. Аналіз 
ефективності роботи 
тягових 
електроприводів 
рудникових 
електровозів в режимі 
гальмування. Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства. 
Міжнародна науково-
технічна 
конференція.- Кр. Ріг: 
ДВНЗ КНУ, 2016.- С. 
277. 6. Д.О. Кальмус, 
І.І. Коваленко. Спосіб 
управління тяговим 
електроприводом із 
збереженням 
керованості 
транспортного засобу. 
Сталий розвиток 
промисловості та 
суспільства. 
Міжнародна науково-
технічна 
конференція.- Кр. Ріг: 
ДВНЗ КНУ, 2016.- С. 
278. 7. Е.С. Гузов, І.О. 
Сінчук, Д.О. Кальмус, 
М.І. Лагода. Про 
перспективу 
розширення 
функціональних 
можливостей тягових 
електроприводів 
рудникових 
електровозів в режимі 
гальмування. Сталий 
розвиток 



промисловості та 
суспільства. 
Міжнародна науково-
технічна 
конференція.- Кр. Ріг: 
ДВНЗ КНУ, 2016.- С. 
279. 8. І.О. Сінчук, 
Д.О. Кальмус. 
Дослідження роботи 
електричного привода 
шахтного електровоза 
при коливаннях та 
короткочасних 
зникненнях напруги 
живлення. Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства. 
Міжнародна науково-
технічна 
конференція.- Кр. Ріг: 
ДВНЗ КНУ, 2017.- С. 
338. 9. Д.О. Кальмус, 
Д.В. Гущин, В.Ю. 
Колеснік. 
Перспективи та аналіз 
систем 
позиціонування 
сонячних панелей // 
Актуальні питання 
енергоефективності 
гірничо-
металургійного 
виробництва. Збірник 
тез доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених. - 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2018. -с. 10. 
10. Д.О. Кальмус, Д.В. 
Гущин, В.Ю. Колеснік. 
Перспективи та 
особливості роботи 
систем 
позиціонування 
сонячних панелей. 
Сталий розвиток 
промисловості та 
суспільства. 
Міжнародна науково-
технічна 
конференція.- Кр. Ріг: 
ДВНЗ КНУ, 2018.- 
С.342. 11. Д.О. 
Кальмус, І.І. 
Шевченко. 
Вітроенергетика, як 
перспективний 
напрямок розвитку 
промисловості // 
Актуальні питання 
енергоефективності 
гірничо-
металургійного 
виробництва. Збірник 
тез доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених. - 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2018. -с. 64-
65. 12. D. Kalmus 
Estimation of work of 
retrosystem of hauling 
electric drive with the 
use of multivariable 
criterion of efficiency / 
Modern methods, 



innovations, and 
experience of practical 
application in the field 
of technical sciences. 
Radom. – 2018. pp. 75-
79.

 
 

  
 
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

ПРН 21. Якісно 
виконувати 
роботу та 
досягати 
поставленої мети 
з дотриманням 
вимог професійної 
етики

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Практика проектно-
технологічна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Практика 
переддипломна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 



інформаційний пошук Підсумковий контроль -
диф. залік.

Комп’ютерні мережі Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, тестові 
завдання, перевірка 
індивідуальних завдань;
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Організація баз даних Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

ПРН 20. 
Усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя з 
метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
фахових
знань, 
удосконалення 
креативного 
мислення

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік.



лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Системне програмне 
забезпечення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна логіка Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь,
лекція, інструктаж), наочні 
(ілюстрування,
демонстрування, 
спостереження),
практичні (вправи, 
завдання, лабораторні
роботи), робота з 
підручником, мережею
Internet, самостійна робота

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік у 2-му семестрі, 
екзамен - у 3-му семестрі, 
курсовий проект - у 3-му 
семестрі.

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Філософія Лекції, семінарські 
(практичні) заняття,
виконання завдань для 
самостійної роботи,
проведення ділових та 
рольових ігор, дискусії,
робота в парах, мікрогрупах; 
баскет-метод, тренінг- 
навчання, метод проектів; 
групові
дискусії, сесія «питання-
відповідь» тощо.

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Комп’ютерні мережі Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, тестові 



інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

завдання, перевірка 
індивідуальних завдань;
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Архітектура 
комп’ютерів 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

ПРН 19. Здатність 
адаптуватись до 
нових ситуацій, 
обґрунтовувати, 
приймати та 
реалізовувати у 
межах компетенції 
рішення

Архітектура 
комп’ютерів 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен



(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Філософія Лекції, семінарські 
(практичні) заняття,
виконання завдань для 
самостійної роботи,
проведення ділових та 
рольових ігор, дискусії,
робота в парах, мікрогрупах; 
баскет-метод, тренінг- 
навчання, метод проектів; 
групові
дискусії, сесія «питання-
відповідь» тощо.

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік.

Комп’ютерна логіка Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь,
лекція, інструктаж), наочні 
(ілюстрування,
демонстрування, 
спостереження),
практичні (вправи, 
завдання, лабораторні
роботи), робота з 
підручником, мережею
Internet, самостійна робота

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік у 2-му семестрі, 
екзамен - у 3-му семестрі, 
курсовий проект - у 3-му 
семестрі.

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Фізичне виховання Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Усне опитування, контроль 
виконання; перевірка
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 



залік

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Історія України та 
української культури

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

ПРН 11. Вміти 
здійснювати пошук 
інформації в різних 
джерелах для 
розв’язання задач 
комп’ютерної 
інженерії

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Архітектура 
комп’ютерів 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Організація баз даних Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен



з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Комп’ютерні мережі Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, тестові 
завдання, перевірка 
індивідуальних завдань;
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Алгоритми та методи 
обчислень

Навчальні лекції, 
лабораторні заняття, робота 
з
підручником, мережею 
Internet, самостійна робота

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
перевірка самостійної 
роботи;
Підсумковий контроль - 
залік.

Теорія електричних і 
магнітних кіл

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Практика 
переддипломна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Комп’ютерна 
електроніка

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен



Internet, самостійна робота.

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік.

Системне програмне 
забезпечення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна логіка Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь,
лекція, інструктаж), наочні 
(ілюстрування,
демонстрування, 
спостереження),
практичні (вправи, 
завдання, лабораторні
роботи), робота з 
підручником, мережею
Internet, самостійна робота

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік у 2-му семестрі, 
екзамен - у 3-му семестрі, 
курсовий проект - у 3-му 
семестрі.

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Історія України та 
української культури

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Практика проектно-
технологічна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

ПРН 18. Кваліфікаційна робота          Частково-пошуковий, Публічний захист 



Використовувати 
інформаційні 
технології та для 
ефективного 
спілкування на 
професійному та 
соціальному рівнях

евристичний, 
репродуктивний

кваліфікаційної роботи

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Практика проектно-
технологічна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Практика 
переддипломна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

ПРН 17. 
Спілкуватись усно 
та письмово з 
професійних 
питань 
українською мовою 
та однією з 
іноземних мов 
(англійською,
німецькою, 
італійською, 
французькою, 
іспанською).

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік



Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

ПРН 16. Вміти 
оцінювати 
отримані 
результати та 
аргументовано 
захищати 
прийняті рішення

Системне 
програмування 

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях, 
інформаційно-комп’ютерні,
передбачена участь у 
вебінарах

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль -
екзамен

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік.

Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен



Архітектура 
комп’ютерів 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Комп’ютерна логіка Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь,
лекція, інструктаж), наочні 
(ілюстрування,
демонстрування, 
спостереження),
практичні (вправи, 
завдання, лабораторні
роботи), робота з 
підручником, мережею
Internet, самостійна робота

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік у 2-му семестрі, 
екзамен - у 3-му семестрі, 
курсовий проект - у 3-му 
семестрі.

Фізика Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Філософія Лекції, семінарські 
(практичні) заняття,
виконання завдань для 
самостійної роботи,
проведення ділових та 
рольових ігор, дискусії,
робота в парах, мікрогрупах; 

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 



баскет-метод, тренінг- 
навчання, метод проектів; 
групові
дискусії, сесія «питання-
відповідь» тощо.

екзамен

Практика проектно-
технологічна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Практика 
переддипломна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Вища математика словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з
підручником, мережею 
Internet, самостійна робота

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерні мережі Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, тестові 
завдання, перевірка 
індивідуальних завдань;
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

ПРН 15. Вміти 
виконувати 
експериментальні 
дослідження за 
професійною 
тематикою

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 



інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Системне 
програмування 

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях, 
інформаційно-комп’ютерні,
передбачена участь у 
вебінарах

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль -
екзамен

Фізика Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Вища математика словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з
підручником, мережею 
Internet, самостійна робота

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН 14. Вміти Філософія Лекції, семінарські Усне опитування, 



поєднувати теорію 
і практику, а 
також приймати 
рішення та 
виробляти 
стратегію 
діяльності для 
вирішення завдань 
спеціальності з 
урахуванням 
загальнолюдських 
цінностей, 
суспільних, 
державних та 
виробничих 
інтересів.

(практичні) заняття,
виконання завдань для 
самостійної роботи,
проведення ділових та 
рольових ігор, дискусії,
робота в парах, мікрогрупах; 
баскет-метод, тренінг- 
навчання, метод проектів; 
групові
дискусії, сесія «питання-
відповідь» тощо.

контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Організація баз даних Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Історія України та 
української культури

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи



Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Системне 
програмування 

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях, 
інформаційно-комп’ютерні,
передбачена участь у 
вебінарах

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль -
екзамен

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН 13. Вміти 
ідентифікувати, 
класифікувати та 
описувати роботу 
комп’ютерних 
систем та їх 
компонентів

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Практика 
переддипломна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Комп’ютерна 
електроніка

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен



лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

ПРН 12. Вміти 
ефективно 
працювати як 
індивідуально, так 
і у складі команди

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Архітектура 
комп’ютерів 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Фізичне виховання Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Усне опитування, контроль 
виконання; перевірка
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Історія України та 
української культури

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;



Підсумковий контроль - 
залік

Практика проектно-
технологічна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Практика 
переддипломна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

ПРН 10. Вміти 
розробляти 
програмне 
забезпечення для 
вбудованих і 
розподілених 
застосувань, 
мобільних і 
гібридних систем,
розраховувати, 
експлуатувати, 
типове для 
спеціальності 
обладнання

Системне 
програмування 

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях, 
інформаційно-комп’ютерні,
передбачена участь у 
вебінарах

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль -
екзамен

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік.

Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Кваліфікаційна робота          Пояснювально - Публічний захист 



ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

кваліфікаційної роботи

ПРН 6. Вміти 
застосовувати 
знання для 
ідентифікації, 
формулювання і 
розв’язування 
технічних задач 
спеціальності, 
використовуючи 
методи, що є 
найбільш 
придатними для 
досягнення 
поставлених цілей

Кваліфікаційна робота          Частково-пошуковий, 
евристичний, 
репродуктивний

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Фізика Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Вища математика словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з
підручником, мережею 
Internet, самостійна робота

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Алгоритми та методи 
обчислень

Навчальні лекції, 
лабораторні заняття, робота 
з
підручником, мережею 
Internet, самостійна робота

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
перевірка самостійної 
роботи;
Підсумковий контроль - 
залік.

Комп’ютерні мережі Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, тестові 
завдання, перевірка 
індивідуальних завдань;
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Архітектура 
комп’ютерів 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Організація баз даних Словесні (бесіда, пояснення, Контрольні питання 



розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

ПРН 8. Вміти 
системно мислити 
та застосовувати 
творчі здібності до 
формування нових 
ідей

Організація баз даних Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Архітектура 
комп’ютерів 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.



спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Комп’ютерні мережі Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, тестові 
завдання, перевірка 
індивідуальних завдань;
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Системне 
програмування 

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях, 
інформаційно-комп’ютерні,
передбачена участь у 
вебінарах

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль -
екзамен

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік.

Комп’ютерна логіка Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь,
лекція, інструктаж), наочні 
(ілюстрування,
демонстрування, 
спостереження),
практичні (вправи, 
завдання, лабораторні
роботи), робота з 
підручником, мережею
Internet, самостійна робота

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік у 2-му семестрі, 
екзамен - у 3-му семестрі, 
курсовий проект - у 3-му 
семестрі.

Системне програмне 
забезпечення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.



Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Фізичне виховання Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Усне опитування, контроль 
виконання; перевірка
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Теорія електричних і 
магнітних кіл

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Історія України та 
української культури

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Практика проектно-
технологічна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Практика 
переддипломна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Вища математика словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з
підручником, мережею 
Internet, самостійна робота

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН 1. Знати і 
розуміти наукові 
положення, що 
лежать в основі 
функціонування 
комп’ютерних 
засобів, систем та 
мереж.

Кваліфікаційна робота          Частково-пошуковий, 
евристичний, 
репродуктивний

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік



Комп’ютерні мережі Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, тестові 
завдання, перевірка 
індивідуальних завдань;
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН 2. Мати 
навички проведення 
експериментів, 
збирання даних

Кваліфікаційна робота          Частково-пошуковий, 
евристичний, 
репродуктивний

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи



та моделювання в 
комп’ютерних 
системах.

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік.

Системне програмне 
забезпечення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Архітектура 
комп’ютерів 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Комп’ютерна 
електроніка

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; 
групова робота на 
практичних заняттях, міні-
тренінги, тестування

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 



самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна логіка Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь,
лекція, інструктаж), наочні 
(ілюстрування,
демонстрування, 
спостереження),
практичні (вправи, 
завдання, лабораторні
роботи), робота з 
підручником, мережею
Internet, самостійна робота

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік у 2-му семестрі, 
екзамен - у 3-му семестрі, 
курсовий проект - у 3-му 
семестрі.

Вища математика словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з
підручником, мережею 
Internet, самостійна робота

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерні мережі Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, тестові 
завдання, перевірка 
індивідуальних завдань;
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Організація баз даних Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.



Internet, самостійна робота.
ПРН 3. Знати 
новітні технології 
в галузі 
комп’ютерної 
інженерії

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна 
схемотехніка 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Алгоритми та методи 
обчислень

Навчальні лекції, 
лабораторні заняття, робота 
з
підручником, мережею 
Internet, самостійна робота

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт, 
перевірка самостійної 
роботи;
Підсумковий контроль - 
залік.

Кваліфікаційна робота          Частково-пошуковий, 
евристичний, 
репродуктивний

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Системне 
програмування 

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях, 
інформаційно-комп’ютерні,
передбачена участь у 
вебінарах

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль -
екзамен

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН 9. Вміти 
застосовувати 
знання технічних 

Системне 
програмування 

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 



характеристик, 
конструктивних 
особливостей, 
призначення і 
правил 
експлуатації
програмно-
технічних засобів 
комп’ютерних 
систем та мереж 
для вирішення 
технічних задач 
спеціальності

малих групах на 
лабораторних заняттях, 
інформаційно-комп’ютерні,
передбачена участь у 
вебінарах

завдання, розрахункові 
роботи, перевірка
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль -
екзамен

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Практика проектно-
технологічна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Практика 
переддипломна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні, 
саморозвивальні, 
інформаційний пошук

Усні опитування, проміжні 
звіти
Перевірка звіту; 
Підсумковий контроль -
диф. залік.

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН 5. Мати 
знання основ 
економіки та 
управління 
проєктами

Кваліфікаційна робота          Частково-пошуковий, 
евристичний, 
репродуктивний

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік



Internet, самостійна робота.

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПРН 7. Вміти 
розв’язувати 
задачі аналізу та 
синтезу засобів, 
характерних для 
спеціальності

Системне 
програмування 

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях, 
інформаційно-комп’ютерні,
передбачена участь у 
вебінарах

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль -
екзамен

Кваліфікаційна робота          Пояснювально -
ілюстративний; 
репродуктивний, 
проблемно-пошуковий

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Комп’ютерна логіка Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь,
лекція, інструктаж), наочні 
(ілюстрування,
демонстрування, 
спостереження),
практичні (вправи, 
завдання, лабораторні
роботи), робота з 
підручником, мережею
Internet, самостійна робота

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік у 2-му семестрі, 
екзамен - у 3-му семестрі, 
курсовий проект - у 3-му 
семестрі.

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік.

Фізика Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Теорія електричних і 
магнітних кіл

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Історія України та Пояснювально- Усне опитування, 



української культури ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
залік

Комп’ютерні мережі Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, тестові 
завдання, перевірка 
індивідуальних завдань;
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Архітектура 
комп’ютерів 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерна 
електроніка

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.



Internet, самостійна робота.
ПРН 4. Знати та 
розуміти вплив 
технічних рішень в 
суспільному, 
економічному, 
соціальному і 
екологічному 
контексті

Системне 
програмування 

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях, 
інформаційно-комп’ютерні,
передбачена участь у 
вебінарах

Усне опитування, 
контрольні питання
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль -
екзамен

Основи 
інформаційних 
технологій 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік

Програмування Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік.

Комп’ютерні системи Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

Архітектура 
комп’ютерів 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Системне програмне 
забезпечення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 



демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

екзамен

Кваліфікаційна робота          Частково-пошуковий, 
евристичний, 
репродуктивний

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Комп’ютерна логіка Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь,
лекція, інструктаж), наочні 
(ілюстрування,
демонстрування, 
спостереження),
практичні (вправи, 
завдання, лабораторні
роботи), робота з 
підручником, мережею
Internet, самостійна робота

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
залік у 2-му семестрі, 
екзамен - у 3-му семестрі, 
курсовий проект - у 3-му 
семестрі.

Фізика Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; тестові 
завдання, розрахункові 
роботи, перевірка 
самостійної роботи;
Підсумковий контроль - 
екзамен

Комп’ютерні мережі Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, тестові 
завдання, перевірка 
індивідуальних завдань;
Підсумковий контроль - 
екзамен.

Захист інформації у 
комп’ютерних 
системах

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні 
питання.
Підсумковий контроль - 
залік

Технології 
проектування 
комп’ютерних систем 

Словесні (бесіда, пояснення, 
розповідь, лекція, 
інструктаж), наочні 
(ілюстрування, 
демонстрування, 
спостереження), практичні 
(вправи, завдання, 
лабораторні роботи), робота 
з підручником, мережею 
Internet, самостійна робота.

Контрольні питання 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.
Підсумковий контроль - 
екзамен

 


