
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29183 Металургія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 136 Металургія

 
 

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 29183

Назва ОП Металургія

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 136 Металургія

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 металургії чорних металів і ливарного виробництва

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

Кафедра вищої математики Кафедра філософії і соціальних наук Кафедра 
інженерної педагогіки та мовної підготовки  Кафедра іноземних мов  
Кафедра фізичного виховання Кафедра фізики Кафедра збагачення 
корисних копалин і хімії Кафедра охорони праці та цивільної безпеки 
Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Кафедра 
права

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, 50027, Україна
Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, 50005, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 207813

ПІБ гаранта ОП Саітгареєв Леван Наільєвич

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

saitgareev.levan@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(096)-367-63-71

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-628-74-72
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

заочна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Кривий Ріг є потужним промисловим центром, в якому зосереджено значну кількість гірничо-металургійних 
підприємств (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», чотири гірничо-збагачувальні комбінати та машинобудівні 
підприємства ТОВ «Метінвест Холдінг», а також більше 10 підприємств-виробників литих деталей). Багаторічна 
співпраця Криворізького національного університету з провідними підприємствами регіону підтверджує їхню 
потребу у фахівцях з металургії. У Криворізькому національному університеті з 2001 року здійснюється підготовка 
фахівців такого профілю на кафедрі металургії чорних металів і ливарного виробництва.
На сьогодні підготовка висококваліфікованих фахівців з металургії здійснюється на підставі Стандарту вищої освіти 
для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 136 «Металургія», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1072, і освітньо-професійної 
програми «Металургія», в якій передбачено набір освітніх компонентів для підготовки фахівців на базі повної 
загальної середньої освіти в обсязі 240 кредитів ЄКТС, а на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») можна перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, 
отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Освітньо-професійну програму (далі – ОП) розроблено для підготовки компетентних фахівців, які володіють 
глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективного 
функціонування металургійних підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності на національному та 
міжнародному ринках.
ОП розглянуто на засіданні кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва (протокол № 8 від 
02.03.2020 р.), схвалено вченою радою гірничо-металургійного факультету (протокол № 8 від 04.03.2020 р.), 
схвалено вченою радою університету (протокол № 7 від 14.05.2020 р.), затверджено та введено в дію Наказом № 163 
від 15.05.2020 р.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 32 25 7 0 0

2 курс 2019 - 2020 41 29 12 0 0

3 курс 2018 - 2019 42 37 5 1 0

4 курс 2017 - 2018 30 25 5 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 29183 Металургія

другий (магістерський) рівень 29198 Металургія
13248 Металургія чорних металів
13719 Обробка металів тиском
14494 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і 
сплавів

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
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 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 ОП_2020.pdf VANGYWVfZtlv25hDSH4N3OJnjXBJspNRZhnYJch9I2E
=

Навчальний план за ОП МТ-2020.pdf W1xf9vezaSlIhE1CcHp/Y+ETFX2GsO/0MYsy+WVCCGE
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія АМКР.pdf S78faeEaIswFbs3QTXgrAFzsOZc3oVdbBY93fcXBdNE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ЦГЗК.pdf ZFXY3/1939hDhPJilVamhHsB7DAyAr7lAovkkQhX8As=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ЗПТ.pdf 7TVwjVd3TcEsxzCiwAdMXu+5VglyLbWQCSwQTuzaBh4
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ПДТУ.pdf E3eeJKRrLmlmudFDWfwI/hiXsVWtSrlMETvLuy8P5A8
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Мета ОП полягає у підготовці компетентних фахівців, які мають глибокі знання, а також базові та професійні 
компетентності, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування металургійних підприємств і 
забезпечення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках.
Основними цілями ОП є:
- отримання теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для розробки та проєктування сучасних 
технологій виробництва чорних і кольорових металів, підготовки металургійної сировини, ливарного та прокатного 
виробництв та іншої металургійної продукції, управління металургійними процесами, проведення розрахунків 
техніко-економічних показників виробництва, планування та проведення наукових досліджень з метою 
вдосконалення технологічних процесів;
- підготовка здобувачів до подальшої професійної діяльності з вирішення практичних задач і розробки та 
впровадження інноваційних технологій у металургійній промисловості;
- формування у здобувачів здатності до подальшого самостійного навчання за фахом.
Особливістю (унікальністю) ОП є формування компетентностей, спрямованих переважно на виробництво 
окускованої продукції для металургійних переділів та виготовлення продукції ливарного виробництва, що дозволяє 
здобувачам не лише застосовувати засвоєні знання та навички, але й генерувати нові ідеї на базі сучасних досягнень 
науки.

 

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

Згідно зі Стратегією розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf) місією університету є підготовка конкурентоздатних фахівців із 
високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі 
раціонального та ефективного використання науково-педагогічного й наукового потенціалу; розвиток і 
модернізація навчально-матеріальної та науково-дослідної бази; поступове впровадження європейських і світових 
стандартів якості освіти; надання високоякісних освітніх послуг і реалізація інноваційних наукових досліджень 
відповідно до потреб економіки та вимог зацікавлених сторін; поширення наукових знань, культурно-
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просвітницької діяльності; збереження та примноження кращих традицій університетської освіти. Місія 
реалізується досягненням таких стратегічних цілей: утвердження університету як провідного регіонального 
суспільного науково-освітнього центру; розвиток інтелектуального потенціалу та конкурентоспроможності 
університету; створення сучасної інфраструктури та системи управління.
ОП «Металургія» є одним з елементів Стратегії розвитку КНУ; її цілі відповідають місії та стратегії ЗВО, оскільки 
спрямовані на розвиток конкурентного кадрового та науково-технічного забезпечення стратегічно-важливої для 
економіки України гірничо-металургійної промисловості та реалізуються в межах дії Меморандумів про співпрацю 
між Університетом та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і групою «Метінвест».

 

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

Формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП здійснювалось шляхом опитування 
(https://drive.google.com/file/d/1UFMcf94dvyKNs9bapl9xXRPnvOp3N4vr/view ).
У зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 «Механічна 
інженерія» спеціальності 136 «Металургія», в якому визначено найбільш сучасні компетентності та затребувані на 
ринку праці програмні результати навчання, пропозицій щодо зміни сформульованих розробниками ОП цілей і 
результатів навчання не надходило (протокол №6 від 27.01.2020 р.).

- роботодавці

Формулювання цілей та програмних результатів навчання здійснювалось з урахуванням інтересів основних 
роботодавців регіону, отриманих шляхом їх опитування 
(https://drive.google.com/file/d/1UFMcf94dvyKNs9bapl9xXRPnvOp3N4vr/view ).
Пропозицій щодо зміни цілей і програмних результатів навчання з боку ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ 
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ 
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Метінвест-КРМЗ». роботодавців не надходило, що 
пояснюється введенням в дію Стандарту (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/136-metalurgiya-bakalavr.pdf), який розглянуто Федерацією металургів України 
та Федерацією роботодавців України.
Проте від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» надійшли пропозиції щодо важливості набуття студентами навичок 
адаптації та дії в новій ситуації, здатності працювати з технічною невизначеністю, вміння брати відповідальність за 
ухвалення рішень, у тому числі в нестандартних умовах (http://surl.li/kidi ). Пропозицію враховано шляхом 
введення в ОП 2020 року дисципліни «Системи підтримки та прийняття рішень в металургії», яка доповнює 
програмні результати ПР17, ПР19, ПР22.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти щодо цілей та програмних результатів навчання за ОП враховано за результатами 
співпраці з академічною спільнотою університету, з провідними профільними ЗВО (Національна металургійна 
Академія України, Приазовський державний технічний університет, Національний університет «Запорізька 
політехніка», КПІ ім. Ігоря Сікорського) та з науково-дослідними установами (ДП НДІ «Механобрчормет», фізико-
технологічний інститут металів та сплавів НАН України) при проведенні круглих столів, методичних нарад, 
конференцій, форумів тощо.
Пропозиції враховано шляхом введення нових дисциплін ОК34 «Теоретичні та експериментальні дослідження в 
металургії» та ОК13 «Трудове право», перенесення до ОП другого (магістерського) рівня дисципліни «Спеціальні 
види литва» та розширення змісту дисциплін «Системи автоматизованого проектування в металургії», «Теплові 
процеси металургійного виробництва», «Устаткування ливарних цехів» і «Конструкція і експлуатація агрегатів для 
окускування матеріалів» з метою уникнення дублювання  програмних результатів навчання (http://surl.li/kidi ).

- інші стейкхолдери

Пропозиції від інших стейкхолдерів, до яких належить Всеукраїнська громадська організація «Асоціація ливарників 
України» (членами якої є понад 50 підприємств, організацій, установ ливарної галузі України та суміжних галузей, у 
тому числі 7 ЗВО України), не надходили. Проте під час робочих зустрічей з питань обміну передовим досвідом 
працівників галузі та прикладної науки обговорювались тенденції в розвитку ливарної галузі України та 
можливостей актуалізації освітніх програм. Досвід членів Асоціації враховано при оновленні змісту відповідних 
освітніх компонентів (посилання на протокол №10 від 30.05.2019 р.).

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

У КНУ функціонує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv). Діяльність Центру 
пов’язана із моніторингом ринку праці, у тому числі стосовно формування попиту на фахівців з металургії та зміни 
вимог до професійних знань і вмінь.
Кафедра постійно співпрацює з Центром, а також бере участь у роботі конференцій, круглих столів, методичних 
нарад, форумів тощо, присвячених розвитку спеціальності, впровадженню досягнень галузі в освітній процес, 
підвищенню якості підготовки фахівців та аналізу ринку праці. Результати цієї роботи обговорюються на засіданнях 
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кафедри та знаходять відображення при удосконаленні змісту ОП (протокол №5 від 05.12.2019 р.). Наприклад, 
програмні результати ПР03, ПР08, ПР14 і ПР23 відбивають тенденції розвитку спеціальності та забезпечують 
конкурентоспроможність молодих фахівців з металургії на ринку праці.
Випускники ОП мають можливість обіймати робочі та інженерно-технічні посади відповідно до Національного 
класифікатору України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 на підприємствах гірничо-металургійного 
комплексу та в науково-дослідних установах (протоколи №2 від 26.09.2019 р. і №2 від 17.09.2020 р.).

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

Криворізький регіон – це гірничо-металургійний центр Європи, адже тут зосереджені основні галузеутворюючі 
промислові підприємства гірничо-металургійного комплексу України, а також середні та малі металургійні 
підприємства. Їх ефективне функціонування забезпечується завдяки працевлаштуванню молодих фахівців з 
окускування сировини та ливарного виробництва, результати навчання яких забезпечують здатність вирішувати 
типові інженерні завдання, розуміти особливості застосовуваних матеріалів, обладнання та процесів, 
використовувати, оптимізовувати та покращувати сучасні засоби управління та проєктування в умовах технічної 
невизначеності. Саме на це спрямований фокус освітньо-професійної програми спеціальності 136 «Металургія», 
який враховує галузевий та регіональний контекст.

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 навчання було проаналізовано та враховано ОП 
першого (бакалаврського) рівня спеціальності 136 «Металургія», за якими здійснюють підготовку фахівців у 
НМетАУ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ДВНЗ «ПДТУ», ЗНУ, ДДТУ та в інших закладах вищої освіти України. Також 
було вивчено досвід іноземних аналогів ОП (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakówіе, The 
University of Manchester, Vaal University of Technology, The University of UTAH та ін.).
У результаті аналізу різних ОП було зроблено такі висновки:
- про переважну схожість цілей ОП;
- про досягнення здобувачами аналогічних результатів навчання, які забезпечуються освітніми компонентами 
нормативної частини ОП;
- про спрямованість освітніх компонентів і результатів навчання на регіональний контекст (протокол  №7 від 
17.02.2020 р.).
Тому в ОП, яка акредитується, результати навчання також враховують регіональний контекст, забезпечуючи якісну 
підготовку фахівців саме з окускування сировини та ливарного виробництва завдяки вивченню комплексу 
вибіркових компонентів ОП, проходженню виробничих практик і можливості 6-місячного стажування студентів 3-4 
курсів на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=439 ).

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

Результати навчання за ОП формуються із залученням усіх груп стейкхолдерів. Пропозиції та потреби здобувачів 
вищої освіти, випускників, роботодавців, академічної спільноти та інших зацікавлених сторін ґрунтовно вивчаються, 
узгоджуються зі Стандартом і враховуються при удосконаленні ОП.
Досягнення результатів навчання за ОП забезпечується шляхом:
- формування комплексу освітніх компонентів загальної, професійної та практичної підготовки та структурно-
логічної схеми їх вивчення. Результати навчання, визначені Стандартом вищої освіти за спеціальністю 136 
«Металургія», набуваються в повному обсязі при вивченні обов’язкових компонентів ОП. Вибіркові компоненти ОП 
спрямовані на поглиблення результатів навчання, зазначених як у Стандарті, так і у пропозиціях стейкхолдерів. 
Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання 
наведена у додатку (таблиця 3);
- розроблення та регулярного перегляду робочих програм освітніх компонентів/або силабусів із зазначенням 
відповідних компетентностей, програмних результатів навчання та критеріїв їх оцінювання;
- ознайомлення здобувачів вищої освіти й інших учасників освітнього процесу зі змістом робочої програми освітньої 
компоненти (http://surl.li/kidp );
- створення освітнього середовища для ефективного набуття здобувачами вищої освіти всіх програмних результатів 
навчання з використанням сучасних ІКТ і підготовленого навчально-методичного забезпечення освітніх 
компонентів.
ОП «Металургія» дозволяє в повному обсязі досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти. 
Наприклад, обов’язкові компоненти ОП дозволяють досягти такі результати навчання (вибірково): «Вища 
математика», «Фізика» – ПР01 і ПР02; «Іноземна мова» – ПР14; «Історія української культури» – ПР05, ПР12 і 
ПР14; «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – ПР14 і ПР18; «Фізвиховання» – ПР12; «Філософія» – 
ПР05, ПР12 і ПР16; «Хімія» – ПР01, ПР02, ПР11 і ПР16; «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» – ПР05, 
ПР12, ПР13 і ПР22; «Економіка та організація металургійного виробництва» – ПР05, ПР09 і ПР16; «Системи 
автоматизованого проєктування в металургії» – ПР08, ПР13, ПР15 і ПР19; «Теорія і технологія виробництва чавуну», 
«Теорія і технологія виробництва сталі» – ПР03, ПР08, ПР10, ПР11 і ПР13; «Підготовка сировини до металургійних 
процесів» – ПР02, ПР04, ПР08 і ПР10; «Інформаційні технології в металургії» – ПР06, ПР07, ПР19 і ПР22; «Основи 
інноваційної діяльності в металургії» – ПР03, ПР07, ПР13, ПР20 і ПР24; «Ресурсозбереження в металургії» – ПР21 і 
ПР23; «Системи підтримки та прийняття рішень в металургії» – ПР17, ПР19 і ПР22; «Практика виробнича 
інженерна»  – ПР04, ПР05, ПР09, ПР13 і ПР18.
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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 України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» 
спеціальності 136 «Металургія», затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 
1072.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

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

60

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

Освітньо-професійна програма містить: передмову з переліком розробників, профіль освітньої програми, перелік 
освітніх компонентів ОП та їх структурно-логічну схему, опис форми атестації здобувачів вищої освіти, матрицю 
відповідності програмних компетентностей компонентам ОП та матрицю забезпечення програмних результатів 
навчання відповідними компонентами ОП.
Компоненти ОП повністю забезпечують реалізацію поставленої цілі навчання та відповідають предметній області 
спеціальності 136 «Металургія». Такі дисципліни навчального плану, як «Теорія і технологія виробництва чавуну», 
«Теорія і технологія виробництва сталі», «Теорія і технологія виробництва феросплавів», «Теорія і технологія 
виробництва кольорових металів», «Теорія і технологія ливарного виробництва», «Теорія і технологія процесів 
обробки металів тиском», «Системи контролю та управління металургійними процесами та обладнанням» повністю 
відповідають об’єкту вивчення згідно зі Стандартом вищої освіти України – наукові основи, технології та обладнання 
металургії (відповідно до спеціальності).
Теоретичним змістом предметної області є теоретичні основи процесів металургійного виробництва. У результаті 
вивчення таких освітніх компонент ОП, як «Теорія металургійних процесів», «Теорія будови металів і сплавів», 
«Теплові процеси металургійного виробництва», «Термічна та позапічна обробка» здобувач вищої освіти в 
зазначеній предметній області має оволодіти знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на розуміння 
будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовин; фізико-хімічної суттєвості процесів, які відбуваються в 
металургійних агрегатах – відновлення й окислення металів, дисоціація хімічних сполук, горіння палива; 
термодинамічних та кінетичних особливостей металургійних процесів; можливості поліпшення фізико-механічних 
властивостей металів, сплавів, виробів.
Опанування таких освітніх компонентів ОП, як «Основи металургії», «Теоретичні та експериментальні дослідження 
в металургії», «Основи комп’ютерного моделювання в металургії», «Системи автоматизованого проектування в 
металургії», «Інформаційні технології в металургії», дозволить оволодіти такими методами, методиками та 
технологіями: експериментальними методами дослідження матеріалів і процесів, методами моделювання, 
спеціальними методами, технологіями виробництва (відповідно до спеціальності).
Опанування змісту освітніх компонент ОП забезпечено всіма необхідними інструментами та обладнанням, що 
використовується здобувачами вищої освіти під час навчання.

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

Здобувачам ОП забезпечено можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їхніх 
професійних інтересів. Порядок вибору дисциплін вільного вибору студента визначено у Положенні про 
формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf).
Формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається дисциплінами самостійного вибору, які складають не 
менше 25 % від загального обсягу освітньої програми. Вибіркові дисципліни загальної професійної та практичної 
підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за освітньою програмою, сприяють академічній 
мобільності здобувача та його особистим інтересам.
На сайті університету створено банк вибіркових дисциплін, з якого можуть обиратися дисципліни здобувачами 
вищої освіти, з детальними анотаціями та вимогами. Для опанування дисциплін самостійного вибору здобувачі 
вищої освіти різних факультетів можуть бути об’єднані в один потік або ситуаційні групи.
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про порядок навчання студентів за індивідуальним 
графіком у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf), 
Положенням про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії 
навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) вибіркова частина ОП є обов’язковою складовою 
навчального плану.
Кафедра МЧМЛВ оновлює склад та зміст вибіркових дисциплін ОП із урахуванням кон'юнктури ринку праці, 
запитів роботодавців та поточного аналізу рівня задоволеності здобувачів (http://surl.li/kidv ).
Завдяки впровадженню електронного освітнього середовища «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/) і наявності 
власних електронних кабінетів у всіх здобувачів, починаючи з 2019-2020 н.р. здобувачі мають можливість обирати 
дисципліни індивідуально, включаючи дисципліни інших спеціальностей із загальноуніверситетського банку 
вибіркових дисциплін (http://www.knu.edu.ua/). Вчена рада факультету затверджує перелік дисциплін вільного 
вибору студентів за всіма рівнями вищої освіти та надає цей перелік до навчально-методичного відділу для 
формування бази даних у програмний комплекс «АСУ ЗВО».

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 136 «Металургія» 
передбачає формування фахових компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності: здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях, працювати в команді, ухвалювати обґрунтовані рішення, оцінювати 
та забезпечувати якість виконуваних робіт, планувати та управляти часом, здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації, навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження навколишнього середовища тощо.
Практична підготовка здійснюється в такій послідовності:
- виконання практичних і лабораторних робіт, а також самостійні роботи з дисциплін, що вивчаються;
- виконання курсових проєктів;
- виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін;
- проходження виробничих практик.
Проходження практик регламентовано робочими програмами практик для спеціальності 136 «Металургія» 
(наведено в таблиці 1 додатку).
Метою практик є ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю металургійного виробництва – сировинною 
базою, відповідною технологією виробництва, основним і допоміжним технологічним обладнанням, його роботою, 
правилами експлуатації, вимогами до металургійних властивостей продукції, методами їх опробування та контролю.
Базами практик є зацікавлені у майбутніх фахівцях підприємства, організації й установи, співпраця з якими 
задокументована укладеними договорами (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-
studentiv-i-vypusknykiv/praktyka).

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

До основних соціальних навичок (soft skills), які бажають бачити роботодавці у своїх працівників, належать: 
комунікативні навички, навички командної роботи та співпраці, адаптивність, ініціативність, навички вирішення 
проблемних ситуацій і конфліктів, навички критичного спостереження, вміння брати на себе відповідальність за 
ухвалення рішень у непередбачуваних умовах. Набуття цих навичок вимагає професійна діяльність майбутніх 
фахівців з металургії.
Ці та інші соціальні навички здобувачі вищої освіти мають можливість отримати під час вивчення обов’язкових 
компонентів ОП: «Системи підтримки та прийняття рішень в металургії», «Трудове право», «Іноземна мова», 
«Історія української культури», «Філософія», «Основи інноваційної діяльності в металургії», а також обравши 
дисципліни «Психологія праці та конфліктологія», «Психологія» й «Основи науко-технічної творчості» з блоку 
вибіркових компонентів ОП.
Разом з цим, в освітній програмі соціальним навичкам відповідають загальні компетентності, які формуються під 
час вивчення всіх освітніх компонентів ОП і поглиблюють ці навички.
Набуттю соціальних навичок сприяють активні форми та методи навчання, методи колективного та інтерактивного 
навчання: проблемна лекція, робота в парах або малих групах (на практичних та лабораторних заняттях), ділова 
гра, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних завдань.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Наразі в Україні не існує затверджених МОН України професійних стандартів у рамках ОП. Проте ОП «Металургія» 
розроблено на підставі Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 
«Механічна інженерія» спеціальності 136 «Металургія», який урахував вимоги професійного стандарту на посаду 
«Інженер конвертерного виробництва» (FMUMET003) і професійного стандарту на посаду «Майстер конвертерного 
виробництва» (FMUMET004), затверджених у 2012 році (дата вступу в дію 01.10.2014 р.) 
http://profstandart.org.ua/standarts?page=3.

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

Навчально-методичним відділом Університету здійснюється 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 в семестрі (заліки, екзамени, курсові проєкти). Види контактних (аудиторних) годин залежать від 
фаху та галузі знань, яку забезпечує освітня програма.
Контроль за формуванням структури викладання окремих освітніх компонентів здійснюють навчально-методичний 
відділ, Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників під час розробки та затвердження робочих 
програм навчальних дисциплін і практик.

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

За даною ОП не передбачено підготовку здобувачів за дуальною формою освіти, але проведено зустрічі з 
представниками підприємств ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний 
комбінат» з метою визначення зацікавленості їхніми працівниками такою формою здобуття освіти та розпочато 
вивчення досвіду інших кафедр університету в даному напрямі.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu
http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-bakalavr-na-bazi-povnoi-zahal-noi-osvity
http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-bakalavr-na-bazi-okr-molodshyy-specialist

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

Вимоги до вступників на навчання за ОП «Металургія» регулюються Правилами прийому до Криворізького 
національного університету. Прийом вступників здійснюється на базі ПЗСО, ОКР «молодший спеціаліст» і ступеня 
«молодший бакалавр».
У Додатку 4 до Правил прийому до КНУ у 2020 році (зі змінами) (http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила 
прийому/dodatok_4.xls) визначено, що перелік конкурсних предметів для вступу на навчання за державним 
замовленням на основі ПЗСО для спеціальності 136 «Металургія» складався з української мови та літератури, 
математики, фізики або іноземної мови. Відкрита конкурсна пропозиція даної спеціальності КНУ входить у широку 
конкурсну пропозицію галузі знань 13 «Механічна інженерія».
Перелік конкурсних предметів на небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 
встановлював Додаток 4.1: українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова.
Для вступу на основі ОКР «молодший спеціаліст» для вступників передбачений конкурсний відбір за результатами 
ЗНО з української мови та літератури і фахового вступного випробування. Програма фахового вступного 
випробування містить завдання професійно-практичного спрямування, щорічно переглядається й оприлюднюється 
на сайті http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-bakalavr-na-bazi-okr-molodshyy-specialist.
Визначені в Правилах прийому до КНУ умови забезпечують вступникам на ОП базовий рівень знань, умінь і 
навичок, який сприятиме формуванню компетентностей та здобуванню результатів навчання за ОП.

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

Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, здійснюється згідно з Положенням про 
порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у Державному вищому навчальному закладі 
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.pdf).
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).
Навчальні дисципліни, вивчені в закордонних закладах вищої освіти, зараховуються відповідно до Положення про 
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників 
Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf).
Процедура визнання іноземних дипломів урегульована на рівні Держави та Міністерства освіти і науки України. 
Особливості прийому на навчання до університету іноземців та осіб без громадянства зазначені в розділі XIV Правил 
прийому до Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила%20прийому/PRAVILA_2020_ЗАТВЕРДЖЕНІ2.pdf).
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

У 2017/2018 навчальному році до КНУ була зарахована на другий курс навчання (скороченої форми) за 
спеціальністю 136 «Металургія» студентка Національної металургійної академії України Гвоздьова Марина 
Вадимівна. Визнання результатів навчання, отриманих в іншому ЗВО, було здійснено шляхом перезарахування 
частини раніше складених навчальних дисциплін за умови відповідності навчальних програм, загальної кількості 
годин, кількості кредитів та форми підсумкового контролю. Визначення академічної різниці встановлювалося на 
підставі поданих у гірничо-металургійний деканат документів про виконання освітньої програми (академічної 
довідки), виданої закладом попереднього місця навчання.

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 в неформальній освіті, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та 
Положенням про порядок визнання у Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих 
в умовах неформальної освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf).
Визнання результатів навчання неформальної освіти розповсюджується лише на обов’язкові компоненти ОП, 
оскільки вибіркові компоненти здобувач може обирати самостійно із пропонованого переліку, що дає змогу 
опановувати інтегральну компетентність у контексті професійної підготовки відповідно до стандартів вищої освіти. 
Університет може визнати результати навчання неформальної освіти в обсязі не більше 10% від загального обсягу з 
конкретної ОП. Здобувач вищої освіти після завершення такого навчання звертається із заявою про визнання його 
результатів до ректора. Для визнання результатів навчання у неформальній освіті за розпорядженням декана 
створюється предметна комісія (декан факультету; гарант ОП, на якій навчається здобувач; науково-педагогічні 
працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування). 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)

Практики застосування вказаних правил на ОП «Металургія» не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) освітній процес в університеті здійснюється в таких формах: 
навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота здобувачів вищої освіти, практична 
підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять в університеті є лекція; практичне заняття;  
лабораторне заняття; індивідуальне заняття; консультація.
При викладанні використовуються такі методи навчання:
- пасивні (пояснювально-ілюстративні);
- активні (проблемна лекція, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних завдань, інформаційно-
комп’ютерні саморозвивальні);
- колективного та інтегративного навчання (робота в парах або малих групах на практичних та лабораторних 
заняттях).
Перевага надається активним методам навчання, оскільки вони дозволяють забезпечити більш ґрунтовне засвоєння 
матеріалу, що підтверджено результатами опитування здобувачів, і досягти програмних результатів навчання на 
більш якісному рівні (таблиця 3 Додатку).

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?

Використання активних методів викладання дисциплін ОП відповідає студентоцентрованому підходу в навчанні, 
оскільки при цьому забезпечується повага та увага до розмаїтості потреб здобувачів вищої освіти, застосування 
різних способів подачі матеріалу, регулярне оцінювання і коригування способів подачі матеріалу та методів 
викладання, наставництво та підтримка з боку викладача, уможливлюються індивідуальні освітні траєкторії. 
Наприклад, одним із методів навчання, що використовуюється при викладанні ОК професійної та практичної 
підготовки, є робота в парах або малих групах, яка виховує гуманні відносини співпраці і взаємодопомоги, 
самостійність, уміння доводити і обґрунтовувати свої погляди, а також дослухатися до думки опонента, культуру 
ведення діалогу, відповідальність за результати своєї і колективної праці.
Центром забезпечення якості вищої освіти КНУ регулярно проводяться моніторингові дослідження з питань якості 
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навчального процесу. Під час останнього опитування здобувачів спеціальності 136 «Металургія» щодо реалізації 
студентоцентрованого підходу в навчанні, яке здійснювалось у жовтні 2020 р., виявлено, що більшість здобувачів 
мають взаємоповагу у відносинах «студент-викладач», мають можливість формувати індивідуальну освітню 
траєкторію та впливати на організацію освітнього процесу, позитивно оцінюють ОП за багатьма критеріями, 
задоволені та мають академічну свободу під час вибору форм і методів проведення занять, а також залучені до 
розробки ОП (http://surl.li/kidg ).

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 користуватись такими академічними свободами: 
свобода викладання; свобода проведення наукових досліджень та поширення їхніх результатів; свобода вираження 
власної фахової думки; свобода від втручання у професійну діяльність; свобода вибору й використання педагогічно 
обґрунтованих форм, методів, способів і засобів навчання, виховання й оцінювання рівня засвоєння здобувачами 
вищої освіти освітніх програм, у т.ч. робочих програм окремих навчальних курсів, предметів, дисциплін, модулів.
Академічна діяльність здобувачів вищої освіти складається з навчальної та наукової  роботи. Відповідно, автономія 
здобувачів вищої освіти з огляду на відсутність фахової освіти та досвіду практичної діяльності зводиться до 
самостійного обрання освітніх компонент, які вивчатимуться, а також форм, прийомів і способів навчання; 
головною метою наукової діяльності здобувача вищої освіти є отримання певного уявлення про зміст і методи 
наукової діяльності, а також про стан наукових знань у тих чи інших сферах, які стосуються його подальшої 
практичної діяльності.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів наводиться в робочих програмах дисциплін і надається здобувачам вищої освіти 
безпосередньо під час навчання, починаючи з вводної ознайомчої лекції, а також завчасно завдяки розміщеним на 
сайтах університету і кафедри робочим програмам, силабусам, анотаціям, а також відомостям про ОП 
(https://drive.google.com/file/d/1vuKFPzNnKCplojriWpbz_qOlN0H6Tpdk/view ).
На сайті університету здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитись з графіками навчального процесу та 
захисту кваліфікаційних робіт (http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu).
Програмний комплекс «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/) містить інформацію про розклад занять, робочі 
навчальні плани, тематичні плани дисциплін, можливість відпрацювання пропущених занять. У вкладці «Освітній 
портал» розміщено навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладає кафедра. Інформація оновлюється 
щорічно перед початком навчального року і доступна здобувачам Університету за особистим логіном і паролем.

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

Під час навчання здобувачі не тільки одержують новітню науково-технічну інформацію від викладачів на 
лекційних, практичних заняттях і виробничих практиках, але й беруть участь у наукових дослідженнях.
На ОП поширено такі види НДР: дослідження, пов’язані з виконанням навчальних завдань і науково-дослідних тем, 
студентські науково-практичні гуртки, написання курсових проєктів і кваліфікаційних робіт. Для цього 
використовуються такі форми поєднання навчання і досліджень як підготовка рефератів, доповідей на семінарах та 
виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень за тематикою навчальних дисциплін; 
проведення лабораторних і практичних занять, побудованих на принципах поєднання стандартних робіт і робіт з 
елементами досліджень та аналізу; курсові проєкти та випускні кваліфікаційні роботи, які містять вирішення 
наукових завдань; наукове вирішення прикладних завдань під час проходження практики.
На кафедрі створено науково-практичні гуртки «Металург і Я» і «Художнє та ювелірне литво», у рамках яких 
студенти ознайомлюються з основними напрямами науково-технічного прогресу, впровадження досягнень; з 
методами планування і організацією науково-дослідної роботи; вивчення методики та засобів самостійного 
вирішення наукових проблем за обраною спеціальністю (протокол №10 від 22.06.2020 р.).
На кафедрі постійно діє наукова школа «Розвиток технологій підготовки сировини до металургійної переробки» під 
керівництвом професорів Губіна Г.В. і Савельєва С.Г. Основні напрямки діяльності школи – процеси згрудкування 
залізорудної сировини, високотемпературна обробка концентратів комплексних руд, металізація згрудкованих 
матеріалів (протокол №10 від 22.06.2020 р.). 
При виконанні практичних, індивідуальних і самостійних робіт в межах ОК16, ОК21, ОК22, ОК26, ОК32, ОК34, ОК35, 
ОК36, ОК37 студенти, які беруть участь у роботі гуртків і шкіл, виконують індивідуальні дослідницькі завдання під 
керівництвом викладачів-наставників.
Результатом діяльності наукових гуртків і шкіл є участь здобувачів вищої освіти у Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт; виступи з результатами досліджень на наукових конференціях різного рівня; участь у 
Всеукраїнських олімпіадах; виконання завдань дослідницького характеру та наукові звіти в період виробничої 
практики; участь у виставках наукових досягнень під час університетських і міських заходів тощо. Участь у заходах 
підтверджена відповідними документами – сертифікатами учасників, дипломами, матеріалами збірників тез 
доповідей, статей, фотозвітами заходів тощо (http://surl.li/kief ).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
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Згідно з Положенням про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf) моніторинг змісту 
освітніх компонентів здійснюється кафедрою і щорічно розглядається вченою радою гірничо-металургійного 
факультету. Підґрунтям для зміни контенту освітніх компонент є: аналіз нової навчальної та науково-технічної 
літератури, результатів захисту кваліфікаційних робіт різного рівня, досвіду провідних установ і підприємств, звітів 
про підвищення кваліфікації та стажування викладачів тощо.
Наприклад, матеріалами дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Савельєва С.Г. 
оновлено зміст конспектів лекцій з дисциплін ВБ11 і ВБ4; результати дисертаційного дослідження Бабошко Д.Ю. 
використано як приклад для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни ОК23 і для розширення змісту 
конспекту лекцій з дисципліни ОК16.
Змістом навчальних посібників «Технологія процесів обробки металів тиском» і «Технологія прокатного 
виробництва» авторів В.А. Чубенко й А.А. Хіноцька розширено та доповнено конспект лекцій і практичні роботи 
освітніх компонентів ОК25 і ВБ8.
При виконанні практичних робіт з дисципліни ВБ14 як довідкова література використано стислий довідник 
Кондратенко М.М. «Допуски і посадки», а матеріалами навчального посібника «Основи наукових досліджень та 
техніка експерименту» (автори: Бережний М.М. і Кондратенко М.М.) оновлено зміст освітньої компоненти ОК34.
Усі викладачі, що здійснюють освітню діяльність за ОП, у встановлені законодавством терміни проходять 
підвищення кваліфікації (стажування), під час якого відбувається ознайомлення із новітніми підходами до 
викладання фахових дисциплін, опанування сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій 
викладання, ознайомлення з основними формами і напрямами організації наукової роботи, а також збирання 
матеріалу для оновлення змісту навчально-методичного забезпечення дисциплін за напрямом діяльності 
відповідної установи.
Наприклад, результатом стажування Савельєва С.Г. у Varna University of Management є покращення візуалізації 
ілюстративного матеріалу ОК22 з використанням новітніх 3D-технологій, Кондратенко М.М. – видання конспекту 
лекцій з ОК21, Ярош Т.П. – видання конспекту лекцій з ОК16.
Матеріали статей авторських колективів викладачів кафедри МЧМЛВ «Sustainable development of the steel plate hot 
rolling technology due to energy-power process parameters justification», «Analysis and synthesis of factors determining the 
sintering speed of sinter chargе», «Investigation of the Influence of Electro-Impulse Current on Manganiferous Liquid-
Alloy», які опубліковані у виданнях, що індексуюються в науково-метричній базі Scopus, використано при оновленні 
змісту ОК24, ОК25, ВБ4, ВБ9.

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

Основою для перспективного і поточного планування роботи з міжнародного співробітництва та комунікацій, 
надання освітніх послуг іноземним громадянам, підвищення рівня володіння іноземними мовами студентами і 
співробітниками університету є Стратегія інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf).
На третьому курсі за ОП «Металургія» навчається студент-іноземець Мадімба Кабвенде Марк.
Високий рівень володіння іноземними мовами підтверджується захистом випускниками ОП Нечипоруком О., 
Дашком Д., Чубенком В., Крупою А., Смягліковою Т., Стогній Н. кваліфікаційних робіт ангійською мовою.
Викладачі Саітгареєв Л.Н. і Савельєв С.Г. після лінгвістичного стажування отримали сертифікати з володіння 
англійською мовою на рівні В2 (http://surl.li/kien ).
Здобувачі освіти відвідали презентацію Еразмус+ у рамках заходу «Дні кар’єри ЄС», який відбувся в 2019 р. у м. 
Кривий Ріг, і вебінар «Болонський процес та міжнародна академічна мобільність» у 2020 р., де отримали 
інформацію щодо участі в міжнародних академічних програмах і перспектив розвитку інтернаціоналізації та 
забезпечення якості вищої освіти.
Учасники освітнього процесу використовують інформаційні ресурси (Scopus, Web of Science, Google Scholar та ін.) 
для якісної підготовки дослідницьких і кваліфікаційних робіт, оновлення змісту ОК і написання наукових статей.

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?

Оцінювання якості освоєння навчальних дисциплін ОП охоплює поточний контроль знань, проміжну й 
(підсумкову) атестацію здобувачів.
Для поточного контролю якості освоєння навчальних результатів застосовуються такі процедури: самотестування, 
модульне контрольне тестування або робота, оцінка за виконання практичної роботи, оцінювання самостійної 
роботи і додаткових завдань для підвищення рейтингу.
Для проведення атестації з дисципліни, що оцінює якість предметної підготовки загалом, використовуються такі 
форми контролю, як залік/диференційований залік і екзамен. Підсумкова оцінка виставляється згідно з Порядком 
оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). У робочих програмах і силабусах наведено індикатори, відповідно 
до яких оцінюються результати навчання та визначається рівень їх освоєння для подальшого формування й 
оцінювання компетентнісної моделі здобувача. 
Роботу здобувача на лекціях оцінюють на основі аналізу відвідуваності та підготовленості до занять. Практичний 
блок оцінюється за результатами практичних завдань, виконаних на заняттях і додатково за завданнями викладача, 
відповідно до програми курсу. Список можливих видів робіт на заняттях практичного блоку: розв’язування задач, 

Сторінка 12



аналіз практичних ситуацій, виконання дослідного завдання, проєкту, підготовка рефератів, контрольних робіт, 
доповідей, виступи на семінарах та ін. Викладач з урахуванням пропозицій здобувачів обирає потрібні для вивчення 
конкретної дисципліни види робіт або доповнює їх. За кожен вид роботи здобувачеві нараховується кількість балів 
згідно з робочою програмою дисципліни.
Результат виставляють в екзаменаційну відомість відповідно до бально-рейтингової буквеної системи оцінок у 
терміни, зазначені в графіку навчального процесу. З метою максимального наближення результатів навчання до 
умов майбутньої професійної діяльності здобувачів, для проведення підсумкової атестації залучаються зовнішні 
експерти та роботодавці. Це є гарантією якості реалізації навчального процесу за ОП і забезпечення необхідного 
рівня сформованості компетентностей.
Здобувачі вищої освіти, які повністю виконали вимоги навчального плану відповідного курсу, склали всі екзамени й 
заліки, переводяться на наступний курс наказом ректора по університету.

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

Вибір форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану: освітні компоненти, 
результати яких передбачають більш практичне наповнення, завершуються заліком; освітні компоненти більш 
теоретичного або теоретико-практичного наповнення – екзаменом.
У робочих програмах навчальних дисциплін наведено критерії поточного оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів, розподілення балів за змістовими модулями, а також указано максимальні та мінімальні бали з кожного 
контрольного заходу з урахуванням їх важливості та трудомісткості.
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за національною шкалою 
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано/не зараховано); 100-бальною загальноуніверситетською 
шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F). Оцінювання за кожним видом завдань указується викладачем у 
робочих програмах. Робочі програми навчальних дисциплін доступні на електронному ресурсі (http://surl.li/kier ).

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

Конкретні форми та процедури поточного контролю знань, підсумкової атестації з кожної дисципліни та 
професійного модулю розробляються групою забезпечення ОП і викладачами, доводяться до відома здобувачів на 
початку навчання. Інформація про форми контрольних заходів здобувачів вищої освіти розміщено: у робочій 
програмі дисципліни та на сайті кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва (http://surl.li/kier ).
Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією щодо навчального процесу, розміщеною на 
електронних ресурсах КНУ (графік навчального процесу http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu). 
Розклад екзаменів доводиться до відома здобувачів і викладачів не пізніше як за місяць до початку заліково-
екзаменаційної сесії. Розклад розташовано у програмному комплексі «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/).

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти за ОП «Металургія» відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України 
для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 136 «Металургія». 
Атестація здобувачів здійснюватиметься у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, підготовка якої 
підтвердить здатність здобувача застосовувати набуті знання та вміння для забезпечення ефективного 
функціонування металургійних підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності на національному та 
міжнародному ринках.
Здобувач вищої освіти допускатиметься до захисту кваліфікаційної роботи Наказом ректора університету після 
повного виконання навчального плану ступеня «бакалавр».
Атестація завершуватиметься видачею документа встановленого зразка про присудження рівня вищої освіти 
бакалавр із присвоєнням кваліфікації бакалавра з металургії.
Перший захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавр відбудеться у 2023 році. На 
сьогодні нормативною формою атестації є письмовий атестаційний екзамен, який проводиться екзаменаційною 
комісією, до складу якої обов’язково входять представники роботодавців.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими документами (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-
baza ): 
1. Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). 
2. Порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). 
3. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf). 
4. Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань студентів в ДВНЗ 
«КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf). 
5. Положення про організацію виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів в ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf). 
6. Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). 
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7. Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf).
Процедури проведення контрольних заходів, кількості відведених годин і розподілення балів за кожним 
контрольним заходом описуються кафедрами в робочих програмах навчальних дисциплін.

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

Згідно з Положенням про академічну доброчесність у КНУ, одним із принципів забезпечення якості освітнього 
процесу є прозорість і неупередженість оцінювання досягнень здобувачів. Дотримання академічної доброчесності 
педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає об’єктивне оцінювання результатів 
навчання.
Екзаменаційні матеріали, використовувані для проміжної атестації, розробляють кафедри. За якість складання 
екзаменаційних матеріалів несе відповідальність завідувач кафедри та викладач-розробник. 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу, 
його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці умови, 
єдиними критеріями оцінювання, оприлюдненням строків складання контрольних заходів. Також установлюються 
єдині правила перескладання контрольних заходів, оскарження результатів атестації. Екзамени та заліки мають 
право відвідувати й перевіряти на відповідність вимогам Закону України «Про вищу освіту» ректор, проректор, 
декан, завідувач кафедри, особи, уповноважені на це наказом ректора. 
Процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів прописано в Положенні про порядок запобігання та 
врегулювання потенційного й реального конфліктів інтересів із здобувачами у діяльності посадових осіб КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації 
здобувачів за ОП, а також конфлікту інтересів не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті. Здобувачам, які одержали під час сесії не більше 
двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального 
семестру. Повторне складання екзамену чи заліку допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: перший 
раз – викладачеві, другий – комісії, яка створюється рішенням кафедри. Здобувачі, які мають академічну 
заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню. За наявності поважних підстав здобувачеві 
може бути надана академічна відпустка або можливість повторного проходження курсу навчання відповідно до 
чинного законодавства. 
Здобувач, який під час складання державного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи одержав незадовільну 
оцінку, відраховується з Університету як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов атестацію. Такому 
студентові видається академічна довідка. Здобувач, який не з’явився на засідання екзаменаційної комісії без 
поважних причин, вважається неатестованим. Здобувач, який не склав державного екзамену або не захистив 
кваліфікаційної роботи, допускається до повторного проходження атестації протягом трьох років після закінчення 
Університету. Повторне складання державного екзамену чи повторний захист кваліфікаційної роботи (проєкту) 
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

Урегулювання процедур і порядок оскарження здобувачами результатів контрольних заходів у КНУ відбувається 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та 
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). У разі оскарження здобувачем 
результатів проведення контрольного заходу він звертається із заявою, яка подається особисто в день процедури 
проведення або оголошення результату контрольного заходу, до керівника факультету, на якому навчається. 
Розпорядженням проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи створюється апеляційна комісія. 
Апеляційна комісія розглядає заяву здобувача й оформляє рішення у вигляді протоколу.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності на ОП випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів не було.

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

Статут Криворізького національного університету (п.2.7) (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) зобов’язує 
учасників освітнього процесу дотримуватися норм наукової етики, академічної доброчесності, не допускати плагіату, 
некоректного цитування, порушень авторських прав, прав інтелектуальної власності. За порушення академічної 
доброчесності особи можуть бути притягнуті до встановленої законодавством та внутрішніми нормативними актами 
Університету відповідальності. 
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) (п.9) закріплює заходи й систему 
запобігання академічному плагіату та виявлення його в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів 
вищої освіти. 
Положення про академічну доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) формує політику, 
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стандарти та процедури академічної доброчесності. Керування процесом дотримання академічної доброчесності на 
загальноуніверситетському рівні здійснює ректор Університету, який координує роботу Комісії з етики та керування 
конфліктами. 
Керування процесом дотримання академічної доброчесності в освітній діяльності Університету, інформування 
здобувачів вищої освіти та співробітників Університету про неприпустимість порушення академічної доброчесності, 
а також реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності здійснюється Центром 
забезпечення якості вищої освіти.

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

Відповідно до Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) і Кодексу академічної доброчесності 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf), перевірці на наявність/відсутність академічного плагіату в 
обов’язковому порядку підлягають: 
− кваліфікаційні роботи здобувачів освіти Університету на етапі розгляду кафедрою питання щодо надання 
рекомендації до захисту; 
− дисертаційні роботи здобувачів наукових ступенів у спеціалізованих вчених радах Університету на етапі між 
прийомом дисертації до розгляду та наданням рекомендації дисертації до захисту;
− рукописи монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій, що виносяться на розгляд 
Вченої ради Університету, на етапі їх розгляду науково-методичною радою факультету; 
− рукописи наукових статей на етапі їх незалежного рецензування та аналізу редакційними колегіями наукових 
видань Університету. 
Нормативи Антиплагіату визначають функціонування процедур і принципів Антиплагіату в Університеті або його 
підрозділах (факультетах, кафедрах) на основі Інтернет Системи Strikeplagiarism.com та Unicheck.com. Системний 
оператор (відповідальний працівник кафедри, член Комісії з академічної етики) розміщує надану для аналізу роботу 
на сайті Інтернет Системи Антиплагіат, Strikeplagiarism.сom або Unicheck.com. Процес прийому та порівняльного 
аналізу кваліфікаційних робіт відбувається впродовж п’яти робочих днів з дня початку прийому робіт.

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

Відповідно до Положення про академічну доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) і 
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), КНУ популяризує академічну 
доброчесність за допомогою таких заходів: 
- формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів із визначенням вимог щодо належного 
оформлення посилань на використані в наукових і навчальних працях матеріали; 
- ознайомлення здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних і наукових працівників університету з 
документами, що унормовують запобігання академічному плагіату та встановлюють відповідальність за 
академічний плагіат; 
- сприяння органам студентського самоврядування, первинній профспілковій організації студентів, аспірантів і 
докторантів, науковому товариству та молодим ученим в ознайомленні осіб, які навчаються, з правилами наукової 
етики;
- опитування здобувачів вищої освіти щодо інформованості й обізнаності, виявлення академічної недоброчинності 
та відповідальності при недотриманні академічної доброчесності (http://surl.li/kigk )

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

Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті регламентує види 
відповідальності за порушення академічної доброчесності під час здійснення освітньо-наукової діяльності. 
Виявлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти під час здійснення освітньої 
діяльності здійснюється передусім викладачами та керівниками кваліфікаційних робіт; факти порушення 
академічної доброчесності співробітниками Університету виявляються керівництвом відповідних структурних 
підрозділів. Рішення щодо академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності може прийматися 
вказаними вище особами та/або Комісією з етики та керування конфліктами Університету. 
Комісії з академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі види академічної відповідальності для 
здобувачів вищої освіти, які порушили академічну доброчесність: виключення з рейтингу претендентів на 
отримання академічної стипендії, позбавлення академічної стипендії; повторне проходження відповідного 
освітнього компонента освітньої програми; повторне виконання кваліфікаційної роботи; проведення додаткової 
перевірки інших робіт, автором яких є здобувач освіти, який порушив академічну доброчесність.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення академічної доброчесності учасниками 
освітнього процесу ОП «Металургія» не виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
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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 ухвалення рішень конкурсною комісією, 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. Для оцінювання рівня професійної кваліфікації кандидата кафедра може запропонувати йому 
прочитати пробну лекцію, провести семінарське або практичне заняття тощо. 
Кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОП, 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 
організації та реалізації освітнього процесу

Кафедра МЧМЛВ активно співпрацює з підприємствами регіону. Зокрема, провідні фахівці з ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ТОВ «Метінвест-КРМЗ», ТОВ «Ливарно-
механічний завод» залучаються до проведення консультацій та збирання необхідних матеріалів для написання 
звітів з практик і кваліфікаційних робіт, запрошуються на захист кваліфікаційних робіт (протокол №10 від 
22.06.2020 р.), беруть участь в організації відвідувань підприємства здобувачами вищої освіти та викладачами в 
рамках ознайомчих екскурсій 
(https://mchmlv.knu.edu.ua/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F )
Здобувачам вищої освіти, які отримують стипендію від компанії «Метінвест Холдінг», пропонується виконання 
кваліфікаційних робіт за визначеними фахівцями підприємств темами, спрямованими на вирішення конкретних 
виробничих проблем щодо удосконалення технологічного процесу та впровадження інноваційних рішень у 
виробництво.
Для забезпечення високоякісного проведення практичних робіт з дисциплін «Підготовка сировини до 
металургійних процесів» і «Технологія виробництва окускованої сировини» використовуються шихтові матеріали, 
надані безкоштовно ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», для виконання практичних робіт з дисциплін «Теорія і 
технологія виробництва ливарних форм» і «Теорія і технологія ливарного оснащення» – оснащення та матеріали 
для виготовлення ливарних моделей, надані ТОВ «Гормашремонт».

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

Для підвищення якості підготовки здобувачів до аудиторних занять на ОП залучаються фахівці з багаторічним 
досвідом практичної роботи.
Так, з 2017 року на кафедрі за сумісництвом працює д.т.н., проф. Лялюк В.П., який передає здобувачам свій досвід 
роботи на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» при викладанні навчальних дисциплін «Теорія і технологія 
виробництва чавуну» та «Теорія і технологія виробництва сталі».
Директор ДП «ГПІ «Кривбаспроект» Перегудов В.В. у 2019-2020 н.р. провів лекційне заняття з основ проєктування 
для здобувачів вищої освіти гірничо-металургійного факультету.
У 2019 році для участі у дискусійній лекції-тренінгу на тему: «Виробничі та побутові стреси та умови їх подолання» з 
дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» було запрошено професійного психолога Олену 
Висоцьку.
Начальника аглоцеху ПрАТ «Південний ГЗК», заслуженого металурга України Мартиненка В.А. у 2020-2021 н.р. 
було залучено до проведення занять у рамках дисциплін «Основи інноваційної діяльності в металургії» та «Основи 
проєктування металургійних підприємств» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 136 «Металургія».
Керівник наукової групи ТОВ «НВП Гонта-Технологія», канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Петров А.В. брав 
участь при проведенні практичних робіт з дисципліни «Підготовка сировини до металургійних процесів».

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

Професійний розвиток викладачів регламентується Положенням про професійний розвиток науково-педагогічних 
працівників Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf).
Удосконалення методики викладання є пріоритетною складовою всієї системи викладацької діяльності. Важливу 
роль в реалізації цього процесу виконують проведення й обговорення відкритих занять, взаємовідвідування занять, 
які здійснюються відповідно до затверджених графіків. Їх результати визначають напрями роботи з удосконалення 
педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри. Кожні 5 років викладачі кафедри проходять 
підвищення кваліфікації.
Керівництво Університету 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. Так, викладач кафедри МЧМЛВ, проф. Савельєв 
С.Г. у 2019 р. пройшов сучасний навчально-практичний курс у Varna University of Management.
Також Університет сприяє професійному розвиткові викладачів шляхом надання можливості навчання в аспірантурі 
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й докторантурі та захисту дисертації в спецрадах; участі в конференціях, семінарах, які проходять на базі 
університету, тощо. Викладачі Савельєв С.Г. у 2018 р. і Бабошко Д.Ю. у 2019 р. захистили дисертації на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук відповідно.

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 Державному вищому навчальному 
закладі «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf).
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. Завідувач кафедри МЧМЛВ, професор Губін Г.В. отримав 
Державну премію України в галузі науки і техніки 2014 року (Указ Президента №686/2015 від 08.12.2015 р.).
КНУ є організатором багатьох науково-практичних і науково-технічних конференцій, семінарів, форумів, олімпіад, 
конкурсів наукових робіт, на яких викладачі університету мають можливість підвищити майстерність, підготувавши 
власні роботи та роботи за участю студентів (http://surl.li/kief ).

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?

Фінансування підготовки фахівців на ОП здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок 
коштів юридичних чи фізичних осіб. Звіти про фінансові результати розміщено на сайті 
http://www.knu.edu.ua/finansova.
Для забезпечення досягнення цілей і програмних результатів навчання використовуються матеріально-технічні 
ресурси 7 спеціалізованих лабораторій кафедри МЧМЛВ, які задіяні в навчальному процесі та дослідницькій 
діяльності, а також лінгвістичні кабінети, спортивні комплекси та спеціалізовані лабораторії інших кафедр 
університету.
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу дозволяє забезпечити сучасний рівень знань, умінь і 
навичок ведення технологічних процесів в умовах ефективного функціонування металургійних підприємств і 
забезпечення конкурентоспроможності їхньої продукції. Наявне мультимедійне обладнання використовується для 
створення мультифункціонального простору, підвищує інтерес і загальну мотивацію навчання завдяки 
інтерактивним формам роботи. 
Навчально-методичне забезпечення ОП складається з робочих і навчальних програм, силабусів, методичних 
рекомендацій, які регулярно переглядаються й оновлюються. Бібліотека університету (http://lib.knu.edu.ua/) має 
достатню кількість підручників і 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?

Здобувачі вищої освіти та викладачі КНУ мають безкоштовний доступ до навчальних підручників, посібників, 
спеціальної фахової літератури, періодичних видань, зокрема в електронній формі, які дозволяють повністю 
виконати вимоги ОП і навчального плану, до баз даних Scopus і 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 підключено 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 і 
світових електронних бібліотек.
В університеті постійна увага приділяється розвитку соціальної сфери, поліпшенню побутових умов здобувачів і 
співробітників, що сприяє якісному забезпеченню освітньої діяльності за ОП. Діє спортивний комплекс, 
громадськоосвітній комплекс «Палац молоді і студентів», їдальня та буфети. Для забезпечення житлом здобувачів 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 регулярні 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 та екології в 
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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 коронавірусної хвороби (COVID-19) Криворізький національний університет 
організовує свою діяльність відповідно до постанови №50 від 22.08.2020 р. «Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», 
використовуючи платформи Google Classroom, Moodle та інші.

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 кафедр у процесі викладання дисциплін і проведення 
консультацій, куратори груп, працівники деканату, гарант ОП і завідувачі кафедр. 
Для інформаційної підтримки в КНУ впроваджено ІКТ і засоби дистанційної освіти. Отримання необхідної 
інформації здобувачами вищої освіти забезпечується через офіційний сайт університету та в соціальних мережах. 
Завдяки впровадженню в освітній процес «АСУ ЗВО», здобувачі вищої освіти можуть ознайомитись із розкладом 
занять, навчальними планами тощо. 
Для соціальної підтримки здобувачів згідно із Правилами призначення та виплати академічних стипендій 
студентам, аспірантам і докторантам КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/100.pdf) в університеті створено 
стипендіальну комісію, яка призначає академічні, соціальні, іменні та персональні стипендії, надає матеріальну 
допомогу, займається питаннями додаткового заохочення та преміювання здобувачів. У разі потреби, здобувачі 
забезпечуються гуртожитком 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 ОП здійснюється відповідно до графіка консультацій, що розробляється на 
початку кожного семестру та затверджується завідувачем кафедри. Необхідну інформацію здобувачі вищої освіти 
також можуть отримати на сайті кафедри. Консультаційну підтримку щодо підбору необхідної літератури для 
підготовки індивідуальних завдань надають викладачі та співробітники Науково-технічної бібліотеки. Студентське 
самоврядування надає консультаційну допомогу здобувачам щодо прав і обов’язків, правил проживання та 
внутрішнього розпорядку у гуртожитку, поведінки на території університету; щодо проблем адаптації до 
студентського середовища; щодо питань організації та проведення просвітницьких, культурних, організаційно-
виховних заходів; щодо питань етики й академічної доброчесності. КНУ активно працює над питаннями 
працевлаштування випускників. Для цього створено Центр сприяння працевлаштуванню студентів та випускників. 
Основними задачами центру є: допомога студентам і випускникам у пошуках роботи, формування якостей молодого 
фахівця й 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 й 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 (http://surl.li/kihk ).

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 р. № 268 «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території Криворізького національного університету» 
(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.
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.
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» створює в корпусі №1 університету кімнату матері та 
дитини. В даний час йде закупівля необхідного обладнання та матеріалів.
Для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами можуть бути використані технології 
дистанційного навчання. На ОП «Металургія» приклади навчання осіб з особливими потребами відсутні. У разі 
необхідності освітній процес для зазначених осіб здійснюватиметься в аудиторіях першого поверху з 
безперешкодним доступом до них.
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Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

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://surl.li/kihs ), 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 й 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) і 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 ОП 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. 
Щоб вивчити питання щодо дотримання прав людини, виявлення фактів корупції, а також сприяння розв’язанню 
конфліктних ситуацій, КНУ проводить соціологічне дослідження серед здобувачів вищої освіти на тему: 
«Ефективність урегулювання конфліктних ситуацій щодо сексуальних домагань, дискримінації та корупції» 
(http://surl.li/kihy ). Анкета складається з питань, які допомагають з'ясувати, як часто виникають конфліктні ситуації 
серед здобувачів, чи виникають у здобувачів конфлікти з викладачами. 
Під час реалізації ОП «Металургія» випадків конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про 
організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.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).

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

Перегляд ОП здійснюється щорічно за результатами постійного моніторингу, зворотного зв’язку із науково-
педагогічними працівниками, здобувачами, випускниками й роботодавцями та прогнозування розвитку й потреб 
суспільства.
Центр забезпечення якості вищої освіти КНУ та кафедра МЧМЛВ проводять регулярні опитування стейкхолдерів. 
Викладачі освітніх компонентів беруть активну участь у роботі круглих столів, методичних нарад, конференцій, 
форумів тощо, присвячених удосконаленню освітнього процесу за ОП. Гарант і співробітники кафедр проводять 
робочі зустрічі з представниками різних груп стейкхолдерів з питань обміну передовим досвідом працівників галузі 
та прикладної науки (http://surl.li/kiib ).
У результаті аналізу зауважень, рекомендацій та пропозицій всіх стейкхолдерів до ОП «Металургія» у 2020 р. було 
внесено такі зміни:
- за результатами обміну досвідом із академічною спільнотою інших ЗВО дисципліни ОК11 «Механічна інженерія в 
металургії» та ОК27 «Інформаційні технології в металургії» перенесено у блок нормативних, введено нові 
дисципліни ОК34 «Теоретичні та експериментальні дослідження в металургії» і ОК13 «Трудове право» з метою 
більш якісного формування компетентностей К27 і К01 відповідно, вилучено дисципліну «Спеціальні види литва» та 
розширено зміст дисциплін «Системи автоматизованого проектування в металургії», «Теплові процеси 
металургійного виробництва», «Устаткування ливарних цехів» і «Конструкція і експлуатація агрегатів для 
окускування матеріалів» з метою зменшення загальної кількості освітніх компонентів та уникнення дублювання 
компетентностей і програмних результатів навчання;
- за результатами опитування здобувачів четвертого року навчання бакалаврського рівня та першого року навчання 
магістерського рівня спеціальності 136 «Металургія» було додано дисципліну ОК32 «Основи комп’ютерного 
моделювання в металургії» з програмними результатами (ПР06, ПР11, ПР19, ПР22) і компетентностями (К20, К22, 
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К26); 
- оновлено перелік пропонованих вибіркових дисциплін із урахуванням побажань академічної спільноти 
університету та здобувачів першого (бакалаврського) рівня підготовки; враховано право здобувачів вибирати 
навчальні дисципліни інших ОП; 
- за рекомендацією роботодавців введено нову дисципліну ОК33 «Системи підтримки та прийняття рішень в 
металургії» з програмними результатами (ПР17, ПР19, ПР22) та компетентностями (К06, К08, К26); 
- введено дисципліну ОК03 «Історія української культури» з розширеним змістом і відповідними програмними 
результатами (ПР05, ПР12, ПР14);
- дисципліну «Корозія та захист металів» винесено у блок вибіркових з метою виконання вимоги щодо необхідної 
кількості кредитів вибіркових дисциплін.

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

Періодичний зворотний зв’язок зі здобувачами вищої освіти є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення 
якості освітнього процесу КНУ. Здобувачі вищої освіти мають змогу висловлювати свою думку та пропозиції 
стосовно забезпечення якості освіти на засіданнях Вченої ради факультету та Вченої ради університету, 
ознайомившись з відповідними проєктами на сайті Університету (http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya) 
і кафедри (http://surl.li/kjth ).
Окрім того, здобувачі вищої освіти залучені до процедур забезпечення якості освіти та перегляду ОП шляхом 
анкетування, у якому окремим пунктом передбачено висловлення побажань та пропозицій здобувачів щодо 
вдосконалення навчального процесу (https://drive.google.com/file/d/1xdKcYQASfbs2pLYB2vyYXDNdAvNywP53/view ).
Результати проведених опитувань здобувачів вищої освіти мають вплив на зміст навчання та викладання. 
Наприклад, у результаті ґрунтовного аналізу пропозицій студентів груп МТ-16, МЧМ-19-1м і ЛВ-19-1м до ОП 2020 
року було додано дисципліну «Основи комп’ютерного моделювання в металургії», а також оновлено перелік 
вибіркових дисциплін фахового спрямування (протокол №6 від 27.01.2020 р.).
Результати анкетування здобувачів першого рівня вищої освіти, проведені в жовтні 2020 р., показали, що здобувачі 
загалом задоволені якістю освітнього процесу, а ОП відповідає їх потребам (http://surl.li/kidg ).

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

Студентське самоврядування Криворізького національного університету – це самостійна громадська діяльність 
студентів на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету, що реалізує функції управління на 
відповідному рівні.
Діяльність органів Студентської ради спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення 
якості навчання, захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентства, зростання 
соціальної активності та відповідальності у студентської молоді.
Основними завданнями студентського самоврядування КНУ є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, 
зокрема стосовно організації навчального процесу; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння проведенню серед студентів соціологічних 
досліджень; організація та проведення систематичних культурно-масових заходів; проведення роботи, спрямованої 
на підвищення свідомості студентів та їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого ставлення до 
майнового комплексу, патріотичне ставлення, до духу і традицій Університету. 
Перед розглядом вченими радами факультетів проєкти освітніх програм і навчальних планів обговорюються 
органами студентського самоврядування факультетів. Зокрема, створено студентський сектор забезпечення якості 
вищої освіти.
Під час розроблення та перегляду ОП «Металургія» зауважень та пропозицій з боку органів студентського 
самоврядування не надходило.

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

Представники роботодавців є членами Наглядової ради у Криворізькому національному університеті (склад 
оновлюється), що дає їм змогу безпосередньо впливати на якість ОП і мати об’єктивне уявлення про проблеми й 
перспективи надання освітніх послуг. З метою залучення роботодавців до процедур забезпечення якості освітнього 
процесу, формування та перегляду ОП укладено низку угод (договорів) про співпрацю.
Для врахування думки стейкхолдерів під час періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості у 
Криворізькому національному університеті передбачено проведення їх анкетування, обговорення умов і завдань 
практики здобувачів, а також залучення представників підприємств, установ та організацій до рецензування ОП.
Наприклад, при рецензуванні ОП «Металургія» 2019 року від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» надійшли 
пропозиції щодо внесення змін до переліку дисциплін з метою набуття студентами навичок адаптації та дії в новій 
ситуації, здатності працювати з технічною невизначеністю, вміння брати відповідальність за ухвалення рішень, у 
тому числі в нестандартних умовах. У результаті в ОП 2020 року було введено дисципліну «Системи підтримки та 
прийняття рішень в металургії» з програмними результатами (ПР17, ПР19, ПР22) та компетентностями (К06, К08, 
К26) (http://surl.li/kidi ).

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

На кафедрі МЧМЛВ існує загальна практика збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та 
траєкторій працевлаштування випускників усіх рівнів навчання (протокол №2 від 17.09.2020 р.).
Кафедра підтримує зв’язки з випускниками з метою:
- мотивації здобувачів вищої освіти до якісного засвоєння змісту ОП, що забезпечує кар’єрне зростання за фахом і 
підтверджене конкретними досягненнями випускників галузі;
- якісного проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми вступниками на ОП;
- виявлення поточних технічних і технологічних проблем підприємств галузі та своєчасної зміни контенту ОП;
- працевлаштування здобувачів за рекомендаціями випускників ОП.

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 Криворізькому 
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).
За результатами внутрішнього аудиту системи керування якістю Університету, переглянуто та доповнено Стратегію 
розвитку Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Зокрема, 
акцент зроблено на необхідності впроваджувати й удосконалювати систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти із залученням внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів; залучати роботодавців та інші зацікавлені сторони до 
формування освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти за спеціальностями КНУ.
План роботи Центру запезпечення якості вищої освіти Криворізького національного університету на 2020-2021 
навчальний рік (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/plany-ta-zvity-roboty), 
складений відповідно до «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG)», передбачає заходи з модернізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
Відповідно до Положення про опитування абітурієнтів, батьків, випускників Криворізького національного 
університету та роботодавців (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/68.pdf), здійснюється щорічне оцінювання 
здобувачів вищої освіти та професійної діяльності науково-педагогічних працівників (http://surl.li/kiiv ).
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації ОП «Металургія» суттєвих недоліків 
не виявлено.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Оскільки акредитація ОП «Металургія» є первинною, результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти 
відсутні.

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості відповідно до Положення 
про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf) та Положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf). 
Щороку ректорат, Навчально-методичний відділ (НМВ) університету та завідувач кафедри МЧМЛВ здійснюють 
контроль якості знань шляхом відвідування та оцінювання поточних і відкритих занять викладачів, проведення й 
аналізу ректорських, деканських і комплексних контрольних робіт тощо.
Перевірка якості освітнього процесу включає аналіз якості навчальних планів, розкладу занять і консультацій, стану 
організації практики, рівня успішності студентів за поточним і сесійним контролем, стану організації самостійної 
роботи студентів, роботи екзаменаційних комісій, стану наукової роботи студентів і викладачів, стану кадрового 
забезпечення освітнього процесу, стану матеріально-технічної бази.
Викладачі дисциплін разом із членами групи забезпечення виконують аналіз актуальності ОП, її змісту, 
компетентностей, програмних результатів навчання, можливості використання лабораторної бази кафедр 
Університету, можливості залучення до викладання освітніх компонентів фахівців провідних підприємств.

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

Відповідальність за належне функціонування ОП передбачає розподіл повноважень між керівництвом КНУ, 
загальноуніверситетськими структурними підрозділами, факультетами і кафедрами.
Відповідальними за формування ОП і розробку навчальних планів є гарант ОП і робоча група фахової кафедри.
Координацію та контроль їхньої діяльності здійснює НМВ університету і Центр забезпечення якості вищої освіти 
(ЦЗЯВО).
Відповідальними за впровадження та виконання постійного моніторингу і перегляду відповідних освітніх програм є: 
випускові кафедри, вчені ради факультетів, НМВ, вчена рада університету, ЦЗЯВО.
Відповідальними за впровадження та вдосконалення системи оцінювання знань здобувачів є кафедри, НМВ.
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Відповідальними за вдосконалення якості підготовки здобувачів є кафедри, вчені ради факультетів, НМВ, Центр 
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Відповідальними за планування, виконання та звітування роботи науково-педагогічних працівників є завідувачі 
кафедр і декани факультетів, НМВ, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Правила та процедури взаємодії всіх учасників освітнього процесу, їх прав та обов’язків здійснюються в порядок і 
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 Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf);
Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf);
Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF);
Правила прийому до Криворізького національного університету у 2021 році (http://www.knu.edu.ua/pravyla-
pryyomu);
Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf).
Кодексу академічної доброчесності Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf).

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

Усі зацікавлені сторони можуть надсилати зауваження та пропозиції на юридичну адресу Університету 
(http://www.knu.edu.ua/rekvizyty); офіційну електронну адресу Університету; електронні адреси відповідних 
структурних підрозділів (http://www.knu.edu.ua/dovidnyk-e-mail-adres), випускової кафедри 
(https://mchmlv.knu.edu.ua/ ) 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-професійну програму «Металургія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розміщено на сайті 
Університету: http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/pershyy-bakalavrs-kyy-riven-vyshhoi-osvity;
на сайті кафедри: https://drive.google.com/file/d/1vuKFPzNnKCplojriWpbz_qOlN0H6Tpdk/view .

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
1. Підготовку за ОП здійснюють викладачі кафедри МЧМЛВ з багаторічним досвідом роботи як в університеті, так і 
на підприємствах галузі (3 професори, 4 доценти, 4 старших викладачі, 1 асистент), а також фахівці 10 кафедр 
університету. До проведення занять також залучено фахівців і представників роботодавців зі значним практичним 
досвідом.
2. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням кваліфікації як професійної (у 
2019 р. д.т.н. Савельєв С.Г. пройшов сучасний навчально-практичний курс у Varna University of Management), так і 
мовної (у 2018 р. к.т.н. Саітгареєв Л.Н., а в 2019 р. д.т.н. Савельєв С.Г. після лінгвістичного стажування у Wyższa 
Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie отримали сертифікати з володіння англійською мовою на рівні В2). За час 
існування кафедри МЧМЛВ захищено 1 докторську та 6 кандидатських дисертацій.
3. Загальна кількість випускників, які здобули освіту за фахом «Металургія», становить більше 800 осіб. Більшість з 
них працюють на гірничо-металургійних підприємствах та за кордоном.
4. Здобувачі вищої освіти, що навчаються за ОП, мають реальну можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. Студенти беруть активну участь у роботі науково-практичних гуртків «Художнє та ювелірне литво» та 
«Металург і я», де разом з керівниками виконують практичні та дослідницькі роботи.
5. Студенти є призерами Всеукраїнських фахових олімпіад і конкурсів наукових робіт.
6. За ОП навчаються студенти інших країн.
7. Співпраця кафедри з роботодавцями носить системний характер і полягає як у їх залученні до поліпшення ОП і 
освітнього процесу, так і в організації на високому рівні практик студентів, допомозі з працевлаштуванням 
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випускників ОП і формуванні матеріально-технічного забезпечення практичних робіт для здобувачів освіти.
8. При розробці ОП «Металургія» враховано інтереси всіх груп стейкхолдерів, про що свідчать отримані позитивні 
відгуки від академічної спільноти, здобувачів, роботодавців, випускників та інших зацікавлених сторін.
Слабкі сторони:
1. Низький рівень інтернаціоналізації освітнього процесу, реальні приклади участі здобувачів у міжнародних 
наукових та освітніх заходах відсутні.
2. Недостатньо розвинено стратегічні партнерські відносини з міжнародними науковими установами й освітніми 
закладами.
3. Відсутня дуальна форма навчання.
4. Матеріально-технічна база освітнього процесу вимагає певних заходів щодо оновлення та покращення.

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

Основними перспективами розвитку ОП упродовж найближчих 3 років є:
1. Розширення взаємовигідної співпраці з гірничо-металургійними підприємствами регіону.
2. Упровадження дуальної освіти за ОП.
3. Інтенсифікація набору іноземних студентів та академічної мобільності здобувачів та викладачів.
4. Підвищення рівня залучення до науково-дослідницької діяльності здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти.
5. Посилення інтернаціоналізації освітнього процесу.
6. Оновлення та покращення матеріально-технічного забезпечення.
Для здійснення цих завдань Криворізький національний університет протягом наступних 3-х років планує 
продовжувати та поширювати співпрацю з промисловими підприємствами регіону; укладання договорів із 
закордонними освітніми закладами освіти з метою навчання випускників за фахом на магістерському рівні та 
проходження стажування викладачами; розвиток власної інтегрованої системи керування освітнім процесом 
шляхом залучення до її складу підсистем дистанційного викладання та дистанційного оцінювання знань здобувачів; 
сприяти модернізації матеріального та інформаційного забезпечення освітнього процесу.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Ступнік Микола Іванович

Дата: 08.02.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Підготовка сировини 
до металургійних 
процесів

навчальна 
дисципліна

РП_Підготовка 
сировини до 

металургійних 
процесів.pdf

x3/+GjsMhYLjGp9JI
OI/1duYe2kkSreemQ

tO+KQoRqI=

1. Інформаційні планшети та 
макети.
2. Тарільчатий гранулятор Ø 1м.
3. Чашовий гранулятор Ø 0,5 м.
4. Барабанний змішувач.
5. Агломераційна установка.
6. Набір контрольних сит.
7. Сушильна шафа.
8. Муфельні печі.
9. Куб-змішувач.
10. Установка для класифікації 
сипучих матеріалів.
11. Барабан для визначення 
барабанної проби агломерату.
12. Колонна для визначення 
міцності на скидання.

Теорія металургійних 
процесів

навчальна 
дисципліна

РП_Теорія 
металургійних 

процесів.pdf

7Ds+maTv/0+hNM9
5lGa4rgM8KDYnh30

ncm26SEZd0QI=

1. Шафа сушильна електрична.
2. Ваги.
3. Набір тиглів.
4. Електропіч СНОЛ 1,6.2,5.1\11.
5. Безконтактний термометр.
6. Секундомір.
7. Ексикатор.
8. Інформаційні планшети.
9. Мультимедійне обладнання.

Теорія і технологія 
процесів обробки 
металів тиском

навчальна 
дисципліна

РП_Теорія і 
технологія 

процесів ОМТ.pdf

SH7/cXLEFv4hibkZ
V8e2Cjs2q67O3R1cR

tiaq3F3NrY=

1. Інформаційні планшети.
2. Макет прокатного стану 
повздовжнього прокатування.
3. Макет прокатного стану 
поперечно-гвинтового 
прокатування.
4. Пневматичний та 
гідравлічний преса.
5. Фрезерний верстат.
6. Алюмінієві смуги (зразки).
7. Мікрометри МК 0-25, МК 25-
50, МК 75-100.

Теорія і технологія 
процесів обробки 
металів тиском (КП)

курсова робота 
(проект)

КП_Технологія 
процесів ОМТ.pdf

dkNbGOItFO8TxbNI
OWv01WTAZkMRG7
RZG+JqW2442wg=

1. Інформаційні планшети.
2. Мультимедійне обладнання.
3. Макет прокатного стану 
повздовжнього прокатування.
4. Макет прокатного стану 
поперечно-гвинтового 
прокатування.
5. Пневматичний та 
гідравлічний преса.
6. Фрезерний верстат.
7. Алюмінієві смуги (зразки).
8. Мікрометри МК 0-25, МК 25-
50, МК 75-100.

Теорія і технологія 
ливарного 
виробництва

навчальна 
дисципліна

РП_Теорія і 
технологія 
ливарного 

виробництва.pdf

/Z4oqhx91D5fIHp7o
qwFLQBONRwgFolU

a+t/aBDpKmc=

1. Мікроскоп металографічний 
XЛ-17AT.
2. Бігуни для змішування суміші.
3. Бігуни лабораторні.
4. Інструмент для ручної 
формовки.
5. Лабораторна установка для 
визначення глинистої складової.
6. Модельна оснастка.
7. Опока.
8. Прилад газопроницаємості.
9. Прилад для визначення 
вологості.
10. Прилад для визначення 
міцності суміші.



11. Ротап.
12. Установка для взбовтування.
13. Шафа сушильна електрична.
14. Електропіч СНОЛ 1,6.2,5.1\11.
15. Муфельні печі.
16. Полум’яна піч.

Інформаційні 
технології в металургії

навчальна 
дисципліна

РП_Інформаційні 
технології в 

металургії.pdf

NA3uhBeC8tiy4Cz7P
/noX/dvW5FhBOtJz

/nVRQIRTGA=

1. Інформаційні планшети.
2. Комп’ютерна техніка.
3. Мультимедійне обладнання.
4. Проектор EpsonEH-TW450.
5. Екран ProjectaProView.

Основи проектування навчальна 
дисципліна

РП_Основи 
проектування.pdf

FPyK5gY+xU7Mk3H
pkBJ/n/YW6ej+qy/

UeYyDCcv4SCQ=

1. Інформаційні планшети.
2. Макет металургійного заводу.
3. Макет прокатного стану.
4. Мультимедійне обладнання.
5. Комп’ютерна техніка.
6. Проектор EpsonEH-TW450.
7. Екран ProjectaProView.

Теорія і технологія 
виробництва чавуну

навчальна 
дисципліна

РП_Теорія і 
технологія 

виробництва 
чавуну.pdf

crJK9BO/0llIjOp23V
pYgoRPm+y2i+CCT

mUG+sWs16w=

1. Інформаційні планшети та 
макети.
2. Мікроскоп металографічний 
XЛ-17AT.
4. Полум’яна піч.
3. Зразки феросплавів та 
легуючих добавок.
5. Зразки шихтових матеріалів.
6. Модель горна доменної печі для 
вивчення зони циркуляції.
7. Модель засипного апарату 
доменної печі.
8. Нагнітач повітря.
9. Модель дменної печі для 
вивчення газодинаміки доменної 
плавки.
10. Манометр U-подібний.
11. Газовий лічильник ГСБ-400.

Системи контролю та 
управління 
металургійними 
процесами та 
обладнанням

навчальна 
дисципліна

РП_Системи 
контролю та 

управління 
металургійними 

процесами та 
обладнанням.pdf

EwrtLCgieQhNA7MJ
nN0Y8RcL7x03hXv8

cG3DP/F0N1c=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Манометр U-подібний.
3. Вакуометр.
4. Витратомір.
5. Нагнітач повітря.
6. Газоаналізатор.
7. Терморегулято програмований 
ТРП-8, ТРП-9.
8. Перетворювачі частоти 
cfm210.
9. Газовий лічильник ГСБ-400.

Ресурсозбереження в 
металургії

навчальна 
дисципліна

РП_Ресурсозбереже
ння в 

металургії.pdf

7s8W861tZLcHTTZQ
tx8O/DLCXKXhGb9

k2VA8hilFfa0=

1. Інформаційні планшети та 
макети.
2. Механічні та гідравлічні преси.
3. Набір пуансонів.
4. Органічні та неорганічні 
зв’язуючі.
5. Сушильна шафа.
6. Аглочаша.
7. Гранулятори.
8. Електропіч СНОЛ 1,6.2,5.1\11.

Основи 
комп’ютерного 
моделювання в 
металургії

навчальна 
дисципліна

РП_Основи 
комп'ютерного 
моделювання в 
металургії.pdf

bL9qQoxi1cxY13In++
+i6jNXdfFcFu9L6Pia

dfR07wo=

1. Інформаційні планшети.
2. Комп’ютерна техніка.
3. Мультимедійна апаратура.
4. Проектор EpsonEH-TW450.
5. Екран ProjectaProView.

Системи підтримки та 
прийняття рішень в 
металургії

навчальна 
дисципліна

РП_Системи 
підтримки та 

прийняття рішень 
в металургії.pdf

3wVS3tDwGlsw4i0V
Eph77p8dSZMKJ9K

yyy4OR5GFrHQ=

1. Інформаційні планшети.
2. Комп’ютерна техніка.
3. Мультимедійна апаратура.
4. Проектор EpsonEH-TW450.
5. Екран ProjectaProView.

Теоретичні та 
експериментальні 
дослідження в 
металургії

навчальна 
дисципліна

РП_Теоретичні та 
експериментальні 

дослідження в 
металургії.pdf

QC4xvESWcoCqEAK
6HLYDyZKLVwUSO9

J8UYRu3nxFd/s=

1. Інформаційні планшети та 
макети.
2. Мультимедійне обладнання
3. Комп’ютерна техніка.
4. Обладнання лабораторій і 
павільонів кафедри.



Практика 
технологічна 
виробнича

практика РП_Технологічна 
виробнича 

практика.pdf

PVyfqWFina5feR4fe2
fznTFU8BRUjAB4R

O5dP5jq5Zs=

1. Компьютерне та 
мультимедійне обладнання.
2. Навчально-лабораторний 
комплекс кафедри (наукове і 
технологічне обладнання).
3. Дистанційна платформа 
«Classroom».
4. Материально-технічні ресурси 
баз практик, з якими укладено 
відповідні угоди про 
співробітництво.

Практика виробнича 
інженерна

практика РП_Виробнича 
інженерна 

практика.pdf

BAzXLO8Om/76TR
GVGCZfcA5OfM12x1
OXXGH/t2pMHMY

=

1. Компьютерне та 
мультимедійне обладнання.
2. Навчально-лабораторний 
комплекс кафедри (наукове і 
технологічне обладнання).
3. Дистанційна платформа 
«Classroom».
4. Материально-технічні ресурси 
баз практик, з якими укладено 
відповідні угоди про 
співробітництво.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

МВ_Кваліфікаційна 
робота.pdf

Wzb4Mo/qZkW9Rbx
EVH5n/6AzgVQJLU
nqjvv19H0vWG8=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Дистанційна платформа 
«Classroom».
4. Обладнання лабораторій і 
павільонів кафедри згідно з 
темою кваліфікаційної роботи.

Основи інноваційної 
діяльності в металургії

навчальна 
дисципліна

РП_Основи 
інноваційної 
діяльності в 

металургії.pdf

OiSsZQ86+xLJGY+w
ye9rvB57Ow3WfZ/D

Y2VNaWV4l+s=

1. Інформаційні планшети.
2. Комп’ютерна техніка.
3. Мультимедійна апаратура.
4. Проектор EpsonEH-TW450.
5. Екран ProjectaProView.

Теорія і технологія 
виробництва 
феросплавів

навчальна 
дисципліна

РП_Теорія і 
технологія 

виробництва 
феросплавів.pdf

Hq9xSTE/sIFga4J6T
4N3zSLY2aIOxva+go

AOQQbDbBA=

1. Зразки продукції феросплавного 
виробництва.
2. Форма-реактор для 
отримання сплавів одноразова.
3. Інформаційні планшети та 
макети
4. Мультимедійне обладнання.

Теорія і технологія 
виробництва сталі

навчальна 
дисципліна

РП_Теорія і 
технологія 

виробництва 
сталі.pdf

gDrcF/z4rF8ZYF3Tt
OU0KEMS7yJmY+P

q9EWkRgY+zqA=

1. Інформаційні планшети та 
макети.
2. Мікроскоп металографічний 
XЛ-17AT.
4. Полум’яна піч.
3. Зразки феросплавів та 
легуючих добавок.
5. Зразки шихтових матеріалів.
6. Модель кисневого конвертора з 
продувкою згори.
7. Модель кисневого конвертора з 
продувкою знизу.
8. Компресор.

Термічна та позапічна 
обробка 

навчальна 
дисципліна

РП_Термічна та 
позапічна 

обробка.pdf

1Ffbkvai0QLroQzKJx
vwsjN9j2JzpGCd5Hp

162AHLkc=

1. Інформаційні планшети та 
макети.
2. Вентилятор для витяжки 
газів.
3. Піч «Снол».
4. Електропіч СНОЛ 1,6.2,5.1\11.
5. Безконтактний термометр.
6. Мікроскоп металографічний 
XЛ-17AT.

Вища математика навчальна 
дисципліна

РП_Математика.p
df

oqvp7vaPlYK2kgDN5
JWaXtBaSyfMYikbsi

/0ffe+/io=

Інтернет ресурси: сайти 
навчальних закладів, культурно-
освітні сайти (віртуальні 
бібліотеки, довідкові сайти 
бібліотек, електронні 
підручники), довідкові сайти 
(енциклопедії, словники, 
каталоги, портали).



Іноземна мова навчальна 
дисципліна

РП_Іноземна 
мова.pdf

Zae4ZBGLl6bu2YV6
w/MKQfXMU1Vlh+v

HY4bYj3JDaxc=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
аппаратура.
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).

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

Силабус_Історія 
української 

культури.pdf

uVu70nFqyLLl7nBB
6fu6Ku68fYLE6PIoa

zKfQlRSvw0=

Персональні комп'ютери, 
ноутбуки, смартфони для очного 
та дистанційного навчання

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

РП_Ураїнська 
мова.pdf

x/zYt0PaGgSFB8MT
XQWEDGL743TW6L
r8omIHvr2M5WY=

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

Фізвиховання навчальна 
дисципліна

РП_Фізвиховання.p
df

X1z1zt2C1xRfykSpBi
hbx/iY0RoBES6PRc

HKEDu6Cdw=

Баскетбольна спортивна зала; 
зал для гри в в/бол; спортзали – 
н/тенісу, боротьби, важкої 
атлетики; тренажерна зала; 
стадіон з біговими доріжками та 
стрибковими ямами; спортивні 
ігрові майданчики та майданчик 
«стріт-варкауту»

Фізика навчальна 
дисципліна

РП_Фізика.pdf ooapm8hnWEH4fN
wsxrzzpxXxQY/ljWP

2JXyLxlHE65U=

1. Комп’ютерне та 
мультимедійне обладнання.
2. Фізична лабораторія.

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус_Філософія.
pdf

IIP50pw1EZFSzGSsx
WH6jnzkr/2mOY+H

+ZdXIEDb5DY=

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

Хімія навчальна 
дисципліна

РП_Хімія.pdf wQHWEtNJ9c8teI9
W+/KshW5hKA33lel

Mzxypsi0RkjM=

1. Реактиви, реагенти;
2. Витяжні шафи;
3. Колби, пробірки, реторти;
4. Нагрівальні пристрої та 
елементи;
5. Штативи.
6. Інформаційні планшети та 
макети.

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

Сілабус БЖД та 
ООП.pdf

/x4Sb29A4dNFCC97
nb+Ga4PEXMrjCFvr

OtOrpCvAl5o=

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.

Економіка та навчальна Силабус_Економіка W1UzEabgxwNix6f4 Джерелаінформаційногозабезпеч



організація 
металургійного 
виробництва

дисципліна .pdf wZaOMxcQAGUr90
BMnAW8sUQ8UPs=

еннядисципліни:
1. Електронна бібліотека КНУ 
(http://lib.knu.edu.ua).
2. Навчально-
методичніматеріали з 
дисципліни.
3. Нормативнабаза(будь-
якіправовіпошуковісистеми,вклю
чносистеми,щорозташованінаоф
іційнихсайтахв 
мережіІнтернетвідповіднихорга
нів; законодавча база 
(http://zakon.rada.gov.ua).
4. Електр. книга з економіки 
підприємства 
(https://library.if.ua/books/20.html
).
5. Електр. книга з організації 
виробництва 
(https://library.if.ua/books/106.htm
l)
6. Електр. книга з ціноутворення  
(https://library.if.ua/books/154.htm
l).
7. Електр. книга з економічного 
аналізу результатів та фін. 
стану підприємства 
(https://library.if.ua/books/89.html
).
8. Офіційнийсайт 
статистичноїзвітності 
(http://www.smida.gov.ua).

Механічна інженерія в 
металургії

навчальна 
дисципліна

РП_Механічна 
інженерія в 

металургії.pdf

cPKuhiVxPi60upYEb
fOcvKwTRpOLRzyPt

ujIGWQOLIo=

1. Інформаційні планшети.
2. Макет прокатного стану 
повздовжнього прокатування.
3. Макет прокатного стану 
поперечно-гвинтового 
прокатування.
4. Токарний верстат ТВ16.
5. Пневматичний прес.

Системи 
автоматизованого 
проектування в 
металургії

навчальна 
дисципліна

РП_Системи 
автоматизованого 

проектування в 
металургії.pdf

oTEnVjJb1eAuya6fF3
qH0FXjzf+F67FLsAe

70Md1WoY=

1. Інформаційні планшети.
2. Комп’ютерна техніка.
3. Мультимедійна апаратура.
4. Проектор EpsonEH-TW450.
5. Екран ProjectaProView.

Трудове право навчальна 
дисципліна

РП_Трудове 
право.pdf

9/3xeXoENjW1FVc6
RgB1hgtRZCmUD5t
NgA31BxUV8U4=

Джерелаінформаційногозабезпеч
еннядисципліни:
1. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main/cgi - Нормативні 
акти на сайті Верховної Ради 
України
2. 
http://www.rada.gov.ua/proza.ht
m - Проекти нормативних актів 
на сайті Верховної Ради України
3. http://jurconsult.net.ua/ - 
Добірка матеріалів з правової 
тематики
4. http://www.uazakon.com/ - 
Інформаційно-правовий портал
5. http://urist.in.ua/ - Новини, 
огляд ЗМІ, статті

Основи металургії навчальна 
дисципліна

РП_Основи 
металургії.pdf

t2yvfkkq2EGsKJbnP
WPJGcUT09ZPwsid

w8k8Lrlc3Qw=

1. Макет металургійного заводу.
2. Макет прокатного стану.
3. Гідравлічний прес.
4. Піч СНОЛ.
5. Аглочаша.
6. Огрудкувач.
7. Зразки шихтових матеріалів.
8. Зразки феросплавів.
9. Пуасони.
10. Формувальний інструмент.

Теорія будови металів 
і сплавів

навчальна 
дисципліна

РП_Теорія будови 
металів і 

сплавів.pdf

tqlnZv5MJgdXHKvd
yC1WJr5F5dnHxlXlL

xITpRNUwOE=

1. Інформаційні планшети та 
макети.
2. Мікроскоп металографічний 



XЛ-17AT.
3. Зразки для виготовлення 
мікрошліфів.
4. Безконтактний термометр.
5. Електропіч СНОЛ 1,6.2,5.1\11.
6. Плавильна піч.
7. Набір тиглів.
8. Вольфрам-ренієва термопара.
9. Самописець.
10. Термопара.
11. Мультимедійне обладнаня.

Теорія і технологія 
виробництва 
кольорових металів

навчальна 
дисципліна

РП_Теорія і 
технологія 

виробництва 
кольорових 
металів.pdf

vO6BehWz6SgrCYUg
F73aSTZ5KNEIs7Xj4

wrjiPrkoqg=

1. Ваги.
2. Експериментальна 
лабораторна установка для 
вивчення процесу цементації.
3. Електропіч.
4. Термометр.
5. Секундомір.
6. Мікроскоп металографічний 
XЛ-17AT.
7. Зразки сплавів металів.
8. Інформаційні планшети
9. Мультимідейне обладнання.
10. Проектор EpsonEH-TW450.
11. Екран ProjectaProView.

Теплові процеси 
металургійного 
виробництва

навчальна 
дисципліна

РП_Теплові проеси 
металургійного 
виробництва.pdf

pFv6/Fy7A0eCAygN
KHaqcCmGFuICdhL

KRhR0Vx7I2h8=

1. Інформаційні планшети.
2. Електропіч СНОЛ 1,6. 2,5. 1/11.
3. Піч «Снол».
4. Пірометр.
5. Термопара.
6. Паливні матеріали.

 
* 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

92595 Гладир Яна 
Станіславівн
а

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
030502 

Українська 
мова і 

література, 
Диплом 

спеціаліста, 
Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
017 Фізична 
культура і 

спорт, Диплом 
кандидата наук 

ДK 022195, 

17 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Гладир Я.С. 
Особливості 
використання 
сучасних дидактичних 
засобів у процесі 
допрофесійної 
підготовки іноземних 
студентів (під час 
вивчення мови) /Я. 
Гладир. – Обрії : 
науково-педагогічний 
журнал. – № 1 (46). – 
2018. – С. 45-49.
2. Гладир Я.С. 
Чинники впливу на 
організацію 
самостійної роботи 
іноземних студентів у 
процесі допрофесійної 



виданий 
26.06.2014

підготовки / Я. С. 
Гладир / Викладання 
мов у вищих 
навчальних закладах 
освіти на сучасному 
етапі. Міжпредметні 
зв’язки. – Харків, 
2015. – Вип. 27. – С. 7-
16.
3. Гладир Я. С. 
Проблема 
допрофесійної 
підготовки іноземних 
студентів у сучасній 
педагогічній науці : 
аналітичний огляд / 
Я. С. Гладир // 
Педагогіка вищої та 
середньої школи : 
збірник наукових 
праць. – Кривий Ріг, 
2015. – Вип. 44. – С. 
315–322.
4. Гладир Я. С. 
Технологія аналізу 
конфлікту прозового 
твору / Я. С. Гладир // 
Літератури світу : 
поетика, ментальність 
і духовність : збірник 
наукових праць. – 
Кривий Ріг, 2014. – 
Вип. 3. – С. 77–93.
5. Гладир Я. С. 
Центральний 
конфлікт роману 
В.Винниченка 
«Божки» / Я. С. 
Гладир // Наукові 
записки Харківського 
національного 
педагогічного 
університету ім. Г С. 
Сковороди. – Вип. 1 
(73). – Ч. 1. .– Харків : 
ППВ «Нове слово», 
2013. – С. 15-22.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
У Спеціалізованій 
вченій раді К 38. 053. 
04 17 травня 2016 р. 
опонувала дисертацію  
за спеціальністю 
10.01.06 – Теорія 
літератури (Поліщук 
О.Л. «Альтернативна 
історія в новітньому 
літературному 
процесі»), що 
підтверджує  
автореферат 
дисертації: Поліщук 
О.Л. Альтернативна 
історія в новітньому 
літературному процесі 
// О. Л. Поліщук / 
Автореферат 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.01.06  



– Теорія літератури. – 
Миколаїв, 2016. – 20 с.
14)керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
Підготувала 
іноземного студента 
Жозуе Роберта 
Немламу (Камерун) 
до участі у ІІ турі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Українська мова як 
іноземна», який 



проходив у м. 
Донецьк. 
Студентом під моїм 
керівництвом було 
отримано такі призові  
місця: 3 місце у 
конкурсі творчих 
робіт-есе; 2 місце у 
фотоконкурсі 
«Україна та українці 
очима іноземців»; 3 
місце у фотоконкурсі 
«Україна та українці 
очима 
іноземців»;Грамоту-
відзнаку «За 
найкращий виклад 
конкурсної теми». 
Керую постійно 
діючою проблемною 
групою  студентів-
іноземців «Адаптація 
іноземного студента в 
КНУ».
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Yana Hladyr. 
NEWEST TEACHING 
TOOLS IN THE 
PROCESS OF PRE-
PROFESSIONAL 
EDUCATION OF 
FOREIGN STUDENTS 
/ Я. Гладир // 
Матеріали VII 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Сучасний рух 
науки», – м. Дніпро, 
6-7 червня 2019. – С. 
326-330.
2. Гладир Я.С. Відбір 
лексичного матеріалу 
як основний засіб 
формування 
комунікативних 
навичок іноземців під 
час вивчення 
української 
(російської) мови на 
етапі допрофесійної 
підготовки / Я. 
Гладир // 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Теоретичні та 
практичні проблеми 
мовної підготовки 
іноземців в аспекті 
міжнародної 
комунікації» . – 16 
травня 2019 року. – 
Одеса, ОНУ ім. І. І. 
Мечникова // 
«Міжнаціональна 
комунікація – полілог 
культур (актуальні 
питання навчання 
іноземців)»: Збірник 
наукових праць. – 



Одеса : ОНУ ім. І. І. 
Мечникова, 2019. – 
С.52-57.
3. Гладир Я. С. 
Специфіка 
допрофесійної 
підготовки іноземних 
студентів у 
Криворізькому 
національному 
університеті / Я. 
Гладир //Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Доуніверситетська 
підготовка : інновації, 
виклики, 
перспективи».– 21 
травня 2019 року. – 
Київ, КНУ ім. Т. 
Шевченка. – С.64-68.
4. Гладир Я. С. 
Проблеми й 
суперечності 
організації 
самостійної роботи 
іноземних студентів 
на підготовчому 
факультеті / Я. С. 
Гладир // Тези XIХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Викладання мов у 
вищих навчальних 
закладах освіти на 
сучасному етапі. 
Міжпредметні 
зв’язки». – Харків, 
2015. – С. 45-47.
5. Гладир Я. С. 
Особливості змісту та 
організації 
самостійної роботи 
студентів-іноземців 
підготовчого 
відділення у 
технічному ВНЗ / Я. С. 
Гладир // Матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-методичної 
конференції «Мова та 
спеціальність : 
актуальні проблеми 
навчання іноземців у 
вищому навчальному 
закладі». – Харків : 
ХНУРЕ, 2015. – С. 
107–112.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Стаж викладання 
української мови та 
літератури (за 
спеціальністю) 17 
років.

9953 Афанасьєва 
Марія 
Григорівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033855, 
виданий 

25.02.2016

32 Вища 
математика

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



наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
1. Afanasievа М.H. 
Selected aspects of 
modeling the process of 
evaluating business 
strategies for 
sustainable economic 
development of iron ore 
enterprises / Afanasiev 
Y., Kapitula S., 
Afanasiev I., 
Demchenko P. // 
International Journal of 
Innovative 
Technologies in 
Economy 2(29) (May, 
2020, Warsaw, Poland). 
2020. С. 18-26.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Афанасьєва М.Г. 
Моделювання 
змішаних стратегій 
інноваційного 
розвитку залізорудних 
підприємств в умовах 
ринкових перетворень 
/ Є.В. Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва, Р.Б. 
Воробйов // Science 
Review Польша. – 
2019. – С. 40-47. 
2. Афанасьєва М.Г. 
Математична 
постановка 
удосконалення 
процесу управління 
ефективністю 
використання ресурсів 
залізорудної сировини 
/ Є.В. Афанасьєв, І.Є. 
Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва // 
Причорноморські 
економічні студії. – 
2019. – Вип. 39. – С. 
49-53. 
3. Афанасьєва М.Г. 
Окремі ключові 
аспекти формування 
організаційного 
забезпечення 
стратегічного 
управління 
залізорудними 
підприємствами / 
Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєва М.Г., 
Капітула С.В. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Економіка і 
менеджмент. – 2019. – 
Вип. 37. – С. 4-11. 
4. Афанасьєва М.Г. 
Удосконалення 
системи оперативного 
управління 
ефективністю 



підприємства за умов 
мінливості ринкового 
середовища / І.Є. 
Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва, О.О. 
Коняхіна // Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». – 
2018. – Вип. 30. – С. 
70-73. 
5. Афанасьєва М.Г. 
Економіко-
математичне 
моделювання 
стратегічного 
розвитку залізорудної 
галузі України з 
урахуванням ризику / 
М.Г. Афанасьєва // 
Ефективна економіка. 
– № 4. – 2016. – 
Режим доступу до 
журналу 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=4933&p=1. 
6. Афанасьєва М. Г. 
Принцип 
гарантованого 
результату в 
оптимізації бізнес-
стратегій залізорудної 
галузі / М. Г. 
Афанасьєва, В. О. 
Ільченко // Науковий 
журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
Серія: Економіка і 
менеджмент. – 2016. – 
Вип. 7. – С. 16-20.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Афанасьєва М.Г. 
«Моніторинг в системі 
економічної безпеки 
стратегічного 
менеджменту 
підприємства», 
колективна 
монографія: 
Актуальні проблеми 
сучасного 
менеджменту / Л.М. 
Варава, Є.В. 
Афанасьєв, І.А. 
Маркіна та ін. / за заг. 
ред. д-ра екон. наук, 
проф. Л.М. Варави. – 
Кривий Ріг: Вид. Р.А. 
Козлов, 2018. – 203 с. 
– С. 72-80. 
2. Афанасьєва М.Г., 
Афанасьєв Є.В. (2016) 
«Математичне 
моделювання в 
контексті державної 
підтримки стратегії 
економічного 
розвитку залізорудних 
підприємств 
України», колективна 
монографія: 
Соціально-
економічний та 
технічний розвиток 



підприємств: 
проблеми, рішення, 
оцінка ефективності. – 
C. 403-413. – 
Дніпропетровськ: 
Пороги, 2016. – 553 с. 
3. Афанасьєва М.Г. 
(2016) «Стратегічне 
управління галузевим 
економічним 
розвитком в умовах 
інтеграції та 
ускладнення 
господарських зв’язків 
і корпоративної 
структури. 
Концептуальні засади 
формування стратегії 
забезпечення 
ефективного 
економічного 
розвитку галузей. 
Модель оптимізації 
економічного 
розвитку залізорудної 
галузі в умовах 
поглиблення 
інтеграції. 
Прогнозування 
результатів реалізації 
стратегій ефективного 
економічного 
розвитку залізорудної 
галузі України», 
колективна 
монографія: 
Стратегічні 
пріоритети 
ефективного 
економічного 
розвитку залізорудної 
галузі України. – C. 
105-132; 224-253. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
380 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Афанасьєва М.Г. 
Окремі теоретико-
методичні підходи 
сучасної ризикології в 
системі промислового 
виробництва на основі 
теорії ймовірностей та 
математичної 
статистики. / Є.В. 
Афанасьєв, І.Є. 
Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва // 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції, 
м. Кривий Ріг, 1-31 
берез. 2020 р. Кривий 
Ріг, 2020. – С. 13-15.



2. Афанасьєва М.Г. 
Економіко-
математичне 
моделювання ризику 
в процесі 
оперативного 
управління 
використанням 
ресурсів залізорудної 
сировини / Є.В. 
Афанасьєв, І.Є. 
Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Матер. 
міжнар. науково-техн. 
конф., 22-24 трав. 
2019 р., матер. конф., 
Т. 1. – Кривий Ріг, 
2019. – С. 101. 
3. Афанасьєва М.Г. 
Економіко-
математичне 
моделювання 
ситуаційного 
антикризового 
управління 
складними 
економічними 
системами / І.Є. 
Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Матер. 
міжнар. науково-техн. 
конф., 23-25 трав. 
2018 р., матер. конф., 
Т. 1. – Кривий Ріг, 
2018. – С. 132. 
4. Афанасьєва М.Г. 
Окремі аспекти 
оцінювання та 
прогнозування 
економічної 
захищеності 
стратегічного 
розвитку суб’єктів 
господарювання / Є.В. 
Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки освіти 
регіону: ХІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
аспірантів, молодих 
учених та науковців, 
24 квітня 2017 р. – 
Кременчук, 2017. – С. 
44-45. 
5. Афанасьєва М.Г. 
Концептуальні 
аспекти до оцінки та 
прогнозування 
стабільного 
економічного 
розвитку залізорудної 
галузі з позицій 
стратегічного підходу 
/ М.Г. Афанасьєва // 
Сучасний 
менеджмент: 
проблеми теорії та 
практики: Матеріали 
II Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції, 



26-27 травня 2017 р. – 
Кривий Ріг, 2017. 
6. Афанасьєва М.Г. 
Удосконалення 
методів оцінювання та 
прогнозування 
фінансово-
економічної 
захищеності 
стратегічного 
розвитку злізорудної 
галузі / Є.В. 
Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Матер. 
міжнар. науково-техн. 
конф., 24-26 трав. 
2017 р., матер. конф., 
Т. 1. – Кривий Ріг, 
2017. – С. 111. 
7. Афанасьєва М.Г. 
Оптимізація 
економічного 
розвитку залізорудної 
галузі України на 
основі стратегій 
забезпечення 
експортного сприяння 
/ М.Г. Афанасьєва // 
Наука та інновації як 
шляхи вирішення 
проблем модернізації 
економіки: збірник 
тез наукових робіт 
учасників 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 18-19 
грудня 2015 р., матер. 
конф., Ч. 1. – Одеса, 
2015. – С. 27-29.

217879 Савельєв 
Сергій 
Геннадійови
ч

в.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
доктора наук 
ДД 008398, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 015438, 
виданий 

29.06.1977, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019167, 

виданий 
18.04.2008, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
000257, 
виданий 

26.04.1993

20 Основи 
проектування

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction: 
1. Савельев С.Г. 
Современное 
состояние и 
перспективы развития 
производства 
железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельев, Г.В. Губин, 
Я.А. Стойкова // 
Сталь. – 2013. − № 8. 
− С. 2-7. /Scopus/.
2. Serhii Saveliev and 
Mariia Kondratenko. 
Analysis and synthesis 
of factors determining 
the sintering speed of 
sinter charge / The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 



Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606010 /Scopus/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Савельев С.Г. 
Развитие 
представлений о 
тепловых показателях 
агломерационного 
процесса / С.Г. 
Савельев // 
Металургія. Наукові 
праці Запорізької 
держ. інжен. акад. 
Вип. 2 (38). 
Запоріжжя: ЗДІА, – 
2017. – С. 81-84. 
2. Савельев С.Г. 
Оценка показателей 
качества 
железорудного сырья 
и их влияния на 
работу доменной 
печи/ Савельев С.Г., 
Губин Г.В., Равинская 
В.О.// Качество 
минерального сырья. 
Сб. научн. трудов. Т. 1. 
– Кривой Рог, – 2017. 
– С. 83-91.
3. Савельев С.Г. 
Анализ расчетных 
методов определения 
скорости спекания 
агломерационной 
шихты / С.Г. Савельев 
// Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог. – 2018. – 
С. 124-135. 
4. Савельев С.Г. 
Анализ показателей 
интенсивности 
процессов 
производства 
окисленных 
железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельев // Гірничий 
вісник. Науково-
технічн. зб. Вип. 103, 
– Кривий Ріг. – 2018. 
– С. 105-110.
5. Савельев С.Г. 
Анализ характера 
движения частиц 
агломерата при 
определении его 
прочности во 
вращающемся 
барабане / С.Г. 
Савельев, М.Н. 
Кондратенко // 
Гірничий вісник. 



Науково-технічний зб. 
Вип. 105, Кривий Ріг, 
– 2019, – С. 107-113.
6. Савельєв С.Г. 
Оцінка методики 
визначення впливу 
висоти шару 
аглошихти на його 
структурну міцність / 
С.Г. Савельев, М.М. 
Кондратенко // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний зб. 
Вип. 107, – Кривий 
Ріг, – 2020, – С. 122-
127.
7. Савельєв С.Г. 
Застосування 
електровпливу для 
ефективного 
дроблення матеріалів 
в умовах 
металургійної 
переробки / 
С.Г.Савельєв, В.В. 
Плотніков, О.В. 
Бабаєвська // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць, 2020, 
Вип. 50. – С 112-118.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи. Тема НР/П-
64-16: «Розвиток 
наукових і 
технологічних 
принципів 
підвищення 
ефективності 
виробництва 
залізорудного 
агломерату» 
(01.04.2016-31.03.2018 
р.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і



ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
В.о. завідувача 
кафедри металургії 
чорних металів і 
ливарного 
виробництва з 
16.12.2020 р.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення: 
1. Пат. 3015 Україна, 
МПК7 С22B 1/16. 
Спосіб одержання 
агломерату / 
Сокуренко А.В., 
Шеремет В.О., Кекух 
А.В., Козенко Г.В., 
Оторвін П.І., Чичиянц 
Г.А., Савельєв С.Г., 
Шаповалов В.О., 
Кривенко Ю.Ю.; 
заявн. та 
патентоволодар ВАТ 
«Криворізький 
гірничо-
металургійний 
комбінат 
«Криворіжсталь». – 
№ 20040605042 ; 
заявл. 25.06.04 ; 
опубл. 15.09.04, Бюл. 
№9.
2. Пат. 2096497 
Российская 
Федерация, МПК6 
С22B 1/00. Способ 
производства 
офлюсованного 
агломерата / С.Г. 
Савельев, О.И. 
Храпко, Ш. 
Джаббаров, Е.М. 
Уманов, В.Н. 
Домничев (Украина), 
В.М. Чижикова (РФ); 
заявитель и 
патентообладатель 
Новокриворожский 
государственный 
горно-
обогатительный 
комбинат (Украина). – 
№ 5024929/02; заявл. 
29.01.1992; опубл. 
20.11.1997, Бюл. № 32.
3. А. с. 1688116 СССР, 
МПИ5 G01F 11/28. 
Способ дозирования 
плохо сыпучего 
материала / С.Г. 
Савельев, В.А. 
Мартыненко, И.И. 
Шестопалов [и др.] 
(СССР). – № 
4697541/10; заявл. 
29.05.89; опубл. 
30.10.91, Бюл. № 40.
4. А. с. 1583157 СССР, 



МКИ5B01J 2/14. 
Тарельчатый 
гранулятор / С.Г. 
Савельев, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
4408244/23–26; 
заявл. 11.04.88; опубл. 
07.08.90, Бюл. № 29. 
5. А. с. 1196398 СССР, 
МКИ4 C22B 1/24, 1/14. 
Способ получения 
железорудных 
окатышей / В.М. 
Чижикова, В.Б. 
Горбунов, С.Г. 
Савельев, Н.М. 
Панчошный, Н.И. 
Буланкин, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
3700932/22–02; 
заявл.23.12.83; 
опубл.07.12.85, Бюл. 
№ 45.
6. А. с. 1416837 СССР, 
МКИ4 F27В 15/00. 
Устройство для 
обжига 
полидисперсного 
флюса / С.Г. Савельев, 
В.М. Чижикова, 
О.Г.Фёдоров [и др.] 
(СССР). – № 
3855569/31-02 ; заявл. 
19.02.85 ; опубл. 
15.08.88, Бюл. № 30.
7. А. с. 1326623 СССР, 
МКИ4 С22B 1/00. 
Способ подготовки 
тонкодисперсных 
железорудных шихт к 
окомкованию / С.Г. 
Савельев, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
3973524/22–02; заявл. 
23.09.85; опубл. 
30.07.87, Бюл. № 28.
8. А. с. 1256781 СССР, 
МКИ4 B01J 2/14. 
Тарельчатый 
гранулятор / С.Г. 
Савельев, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
3878710/22–26; заявл. 
06.02.85; опубл. 
15.09.86, Бюл. № 34. 
9. А. с. 1224286 СССР, 
МКИ4 С04В 2/10. 
Способ получения 
извести / С.Г. 
Савельев, В.М. 
Чижикова, Н.И. 
Буланкин, О.Г. 
Фёдоров (СССР). – № 
3837423/29-33 ; заявл. 
02.01.85; опубл. 
15.04.86, Бюл. № 14. 
10. А. с. 1030004 
СССР, МКИ 3B01J 
2/14. Тарельчатый 
гранулятор / С.Г. 
Савельев, Н.И. 
Буланкин, В.И. 
Байдала [и др.] 
(СССР). – № 
3329652/23–26; заявл. 
04.06.81; опубл. 
23.07.83, Бюл. № 27.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 



для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань: 
1. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Металургія чорних 
металів» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Савельев С.Г., 
Кондратенко М.М. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
52 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Технологія 
виробництва 
окускованої 
сировини» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Савельев С.Г., 
Бабаєвська О.В.. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
32 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
окускованої 
сировини» (Частина 
1) для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Савельев С.Г., 
Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання. / 
Кондратенко М.М., 
Савельєв С.Г – Кривий 
Ріг: Видавництво 
ДВНЗ «КНУ». 2018. –
48 с.
5. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни: «Теорія і 
технологія процесів 



окускування» (ч. II – 
Технологія) для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Савельєв С.Г., 
Кондратенко М.М. – 
Кривий Ріг: 
Видавництво ДВНЗ 
«КНУ». 2018. – 28 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія процесів 
окускування» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 
навчання / Савельєв 
С.Г., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
48 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни «Теорія і 
технологія процесів 
окускування» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форми навчання / 
Савельев С.Г., 
Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 40 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія процесів 
окускування». Ч 1. 
Теорія процесів 
окускування для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Савельев 
С.Г., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 24 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Савельєв С.Г. 
Розробка паливно-
енергетичних 
показників спікання 
агломераційної шихти 
/ С.Г. Савельєв // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 



промисловості та 
суспільства». ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кривий 
Ріг, 2017 – С. 238.
2. Савельєв С.Г. 
Эффективность 
применения 
различных связующих 
добавок при 
производстве 
железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т 2. 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет », Кривий 
Ріг, 2018, с. 24.
3. Савельєв С.Г. 
Классификация 
технологических 
приёмов 
интенсификации 
упрочняющего 
обжига железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельєв // Тезисы 
докладов 
Международной 
научно-техн. конфер. 
«Университетская 
наука-2018». Т. 1. 
Мариуполь, ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018, с. 63-
65.
4.Савельєв С.Г. 
Комбинированные 
связующие добавки в 
шихту окомкования. / 
С.Г. Савельєв, М.Н. 
Кондратенко// 
Тезисы докладов 
Международной 
научно-техн. конфер. 
«Университетская 
наука-2018». Т. 1. 
Мариуполь, ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018, с. 65-
67.
5. Савельев С.Г. 
Анализ 
эффективности 
применения 
связующих добавок в 
процессах 
окускования 
железорудного сырья 
/ С.Г. Савельєв, М.М. 
Кондратенко // Сб. 
материалов ХII 
Конгресса 
обогатителей стран 
СНГ. М.: ИТЕП, 2019. 
– С. 178-182.
6. Савельев С.Г. 
Дослідження руху 
агломерату в процесі 
барабанного 
випробування / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 



«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Т. 2, 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2019. – С. 26.
7. Савельєв С.Г. 
Переміщення проби 
агломерату в 
поперечному перерізі 
барабана. / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Університетська 
наука-2019: тези доп. 
Міжнар. науково-
технічн. конфер. в 4 т., 
Т. 1, // ДВНЗ «ПГТУ» 
– Маріуполь: 2019, с. 
23-24.
8. Савельев С.Г. К 
вопросу применения 
извести в шихте для 
производства 
железорудных 
окатышей 
[Электронный ресурс] 
/ С. Г. Савельев, О. М. 
Бондарчук // 
Університетська наука 
- 2020 : тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.) : в 4 
т. / ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2020. – Т. 
1. – С. 31–32. – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26274
9. Савельев С.Г. 
Определение начала 
разрушения слоя 
аглошихты при 
увеличении его 
высоты [Электронный 
ресурс] / С. Г. 
Савельев, М. Н. 
Кондратенко // 
Університетська наука 
- 2020: тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.): в 4 
т. / ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2020. – Т. 
1. – С. 33–34. – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26275.
10. Serhii Saveliev and 
Mariia Kondratenko. 
Analysis and synthesis 
of factors determining 
the sintering speed of 
sinter charge / The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
11. Яременко С.В. 
Підвищення 
ефективності 
використання палива 
при агломерації 
залізорудної сировини 



/ С.В. Яременко, С.Г. 
Савельєв // Матеріали 
Міжнар. науково-техн. 
конфер. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 
КривийРіг, КНУ, 
2020. – С. 169.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:Всеукра
їнська громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти 
років:1969-1972 р.р.. – 
ін-т Механобрчормет, 
інженер, ст. інженер 
відділу окускування 
руд і концентратів; 
1973 р. – ПівнГЗК, 
слюсар, інженер-
конструктор, нач. 
лабораторії фабрики 
металізованих 
окатишів; 1977 р., 
ПівнГЗК, нач. 
лабораторії 
окомковання фабрики 
окомковання та 
обжигу окатишів 
№1;1978-1987 рр. с.н.с. 
НДЧ Криворізького 
факультету 
Дніпропетровского 
металурійного 
інституту; 1988-1999 
рр., Донндічормет, 
с.н.с. агломераційного 
відділу.

208457 Чубенко 
Вікторія 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 035602, 

виданий 
04.07.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

019889, 
виданий 

03.07.2008

27 Теоретичні та 
експериментал
ьні 
дослідження в 
металургії

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection: 
1. Исследование очага 
деформации при 
продольном 
прокатывании с точки 
зрения реологической 
концепции / [Н.Н. 
Бережной, М.М., 
Чубенко В.А., А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.А. 
Шепель, В.А. 
Чубенко] // Восточно-
Европейский журнал 
передовых технологий 
– том 1 № 7 (73) 
(2015), - с. 31-35.
2. The increase in 
efficiency of strips 
production process in 
foundry and rolling mill 



stand/ Nikolay 
Berezhnoy, Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015, № 12. – Р. 296 – 
300.
3. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Research of influence 
of inoculator particles 
dispersion on the 
period of liquid steel 
crystallization at roll 
continuous casting for 
obtaining thin plates/ 
Viktoriya Chubenko, 
Alla Нinotskaya, Valeriy 
Chubenko // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 4. – Р. 128 – 
132.
2. Study of cooling rate, 
crystallization duration 
and metal discharge 
coefficient in case of 
continuous casting into 
foundry and rolling 
mills/ Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 6. – Р. 296 – 
300.
3. Steel casting speed in 
suspended cast-rolling 
with roll-mold for thin 
bars production / 
Viktoriya Chubenko, 
Alla Khinotskaya, 
Valeriy Chubenko // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 11. – Р. 66 – 



69.
4. Чубенко В.А. 
Влияние 
термомеханических 
режимов 
прокатывания на 
предел текучести 
стали / В.А. Чубенко, 
А.А. Хиноцкая // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Серія: 
Інноваційні технології 
та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2017 р. 
– № 35 (1257). – С. 78-
82.
5. Чубенко В.А. 
Дослідження об'єму 
осередку деформації 
та часу перебування 
металу в ньому при 
валковій розливці 
сталі для 
виготовлення тонких 
смуг / В.А. Чубенко, 
А.А. Хиноцкая, В. 
Чубенко // Вісник 
Криворізького 
технічного 
університету. – 
Кривий Ріг: КНУ, 
2017. – Вип. 45. – 
С.185-289.
6. Чубенко В.А. 
Визначення впливу 
режиму обтиснення 
при прокатуванні на 
внутрішню будову 
металу / В.А. Чубенко, 
А.А. Хіноцька // 
Качество 
минерального сырья. 
Сб. научн. тр., Т.2, 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ», 
2018. – С.151-159.
7. Чубенко В.А. 
Підвищення 
ефективності процесів 
суміщення лиття-
прокатування за 
рахунок збільшення 
швидкості 
кристалізації металу в 
машині безперервного 
лиття заготовок / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2018, Випуск 
103. – С. 22-27.
8. Чубенко В.А. 
Дослідження 
швидкісних умов 
поздовжнього 
прокатування / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Серія: 
Інноваційні технології 



та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2018 р. 
– № 23 (1299). – С. 78-
83.
9. Чубенко В.А. Вплив 
швидкості деформації 
на зміну напруження 
при поздовжньому 
прокатуванні / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2019, Випуск 
105. – С. 42-46.
10. Чубенко В.А. 
Технологія 
виготовлення 
надпровідного 
матеріалу обробкою 
металів тиском / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2019, Випуск 
105. – С. 123-127.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Бережний М.М. 
Енергетичний баланс 
та реологічні 
властивості осередку 
деформації при 
прокатуванні штаби 
гладкими валками: 
Монографія / М.М. 
Бережний, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2011. – 120 с.
2. Технологія 
прокатного 
виробництва: 
Навчальний посібник 
/ В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2017. – 170 с.
3. Дослідження 
об'ємноструктурних і 
енергетичних 
перетвореннь в сталях 
при прокатуванні. 
Монографія / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, – Кривий 
Ріг: Видавництво 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2018. – 178 с.
4. Технологія процесів 
обробки металів 
тиском Навчальний 
посібник / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2020. – 207 с.
7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 



агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, 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 
освіти МОН:
1. Робота в експертній 
комісії з акредитації 
«Макіївського 
промислово-
економічного 
технікуму» 07.04. 2014 
– 09.04.2014 рр. за 
наказом МОН України
2. Робота в експертній 
комісії з акредитації 
«Індустріального 
технікуму 
Донбаського 
державного 
технічного 
університеті» 01.04. 
2014 – 04.04.2014 рр. 
за наказом МОН 
України
3. Робота в експертній 
комісії з акредитації 
«Новомосковського 
технікуму НМетАУ» 
17.02. 2015 – 
19.02.2015 рр. за 
наказом МОН 
України.
4. Член науково-
методичної комісії 
сектору фахової 
передвищої освіти 
Науково-методичної 
ради Міністерства 
освіти і науки України 
(Затверджено наказом 
№ 907 від 09.17.20).
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
Науковий керівник 
ініціативної науково-
дослідної роботи. 
Тема: Підвищення 
ефективності 
виготовлення тонких 
смуг в ливарно-
прокатних клітях 
безперервною 
валковою розливкою 



сталі № НР/П – 63 – 
16.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення: 
1. Патент України на 
корисну модель № 
100153 МПК В21В1, 
В21В 27/02, В21В 
31/00. Ливарно-
прокатна кліть / М.М. 
Бережний, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.О. 
Шепель, В.А. Чубенко, 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
05.02.2015, № u 2015 
00921, опубл. 
10.07.2015, Бюл. № 13.
2. Патент України на 
корисну модель № 
106236 МПК H01B 
12/00. Спосіб 
виготовлення 
надпровідного 
матеріалу / М.М. 
Бережний, Ю.П. 
Калініченко, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.О. 
Шепель, В.А. Чубенко, 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
14.09.2015, № u 2015 
08856, опубл. 
25.04.2016, Бюл. № 8.
3. Патент України на 
корисну модель № 
121178 МПК В22D 
11/06. Спосіб 
прискорення 
кристалізації металу у 
ливарно-прокатних 
клітях / Г.В.Губін, В.А. 
Чубенко, 
А.А.Хіноцька, 
В.А.Чубенко, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.06.2017, № u 2017 
06256, опубл. 
27.11.2017, Бюл. № 22.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань: 
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Обробка 
металів тиском». для 
студентів 



спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання 
/Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
40 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія 
будови металів і 
сплавів». для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Металургійні печі». 
Частина 1 – 
«Металургійне 
паливо» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
38 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Конструювання 
литих деталей» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Ливарне 
виробництво чорних 
та кольорових металів 
і сплавів» усіх форм 
навчання/ Чубенко 
В.А., Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Розробка 
та впровадження 
науково-технічних 
досягнень галузі» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання/ 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 



40 с.
6. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни: 
«Механічна інженерія 
в металургії» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 28 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Технологія процесів 
обробки металів 
тиском» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форми 
навчання / Чубенко 
В.А., Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 28 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 



виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Робота у складі журі 
І етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади в ДДТУ. 
Квітень 2015 р.
2. Робота в 
організаційному 
комітеті/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, яка 
відбулась у 
Запорізькому 
національному 
технічному 
університеті (Наказ № 
118 від 15 квітня 2019 
р).
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Чубенко В.А. Вплив 
ступеню деформації 
при холодному 
прокатуванні на 
структурні 
перетворення в сталях 
/ В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька // Тез. докл. 
междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетска 
наука 2018». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2018. – С. 136-138.
2. Чубенко В.А. 
Дослідження 
суміщення процесів 
безперервного лиття-
прокатування в 
умовах суспензійної 
розливки сталі / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. – 
С. 26.
3. Чубенко В.А. 



Дослідження 
можливості керування 
структурою 
металічного сплаву 
при обробці металів 
тиском / В.А. Чубенко, 
А.А. Хіноцька // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. – 
С. 25.
4. Чубенко В.А. 
Витрати енергії на 
прокатування та 
шляхи їх зменшення / 
В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька // Тез. докл. 
Междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетская 
наука 2018». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2019. – С.136-138.
5. Чубенко В.А. 
Закономірності 
впливу режимів 
обтиснення на 
швидкість та час 
перебування металу 
між валками при 
прокатуванні/ В.А. 
Чубенко, М.І. 
Коновалова // 
Матеріали Міжнар. 
наук-техн. конф. 
молодих вчених і 
студентів «Проблеми 
енергозбереження і 
механізації в гірничо-
металургійному 
комплексі» 25 квітня 
2019 // Кривий Ріг, 
КНУ. – С. 139-141.
6. Чубенко В.А 
Визначення 
напружено-
деформованого стану 
в осередку деформації 
при прокатуванні / 
В.А Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Кривий 
Ріг: КНУ, 2019. Т 2 – С. 
23.
7. Чубенко В.А 
Дослідження 
раціональних режимів 
обтиснення та їх 
вплив на витрати 
енергії на 
прокатування / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Кривий 
Ріг: КНУ, 2019. Т 2 – С. 
24.



8. Чубенко В.А. 
Підвищення 
ефективності 
прокатного 
виробництва за 
рахунок збільшення 
продуктивності 
процесу / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Тез. докл. 
Междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетская 
наука 2019». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2019. – С.136-138.
9. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
10 Чубенко В.А. 
Розробка та 
дослідження 
технологічного 
процесу виготовлення 
арматури №8 
прокаткою 
розділенням з метою 
розширення 
сортаменту і 
узгодження 
швидкісних режимів / 
В.А. Чубенко, Я.А. 
Комаров // Матеріали 
Міжнар. науково-техн. 
конфер. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
163.
11. Чубенко В.А. 
Удосконалення 
об’ємностуктурних 
перетворень в сталях 
при прокатуванні / 
В.А. Чубенко, М.І. 
Коновалова // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
165.
12. Чубенко В.А. 
Дослідження 
ливарно-прокатних 
процесів 
виготовлення балки 
№ 10 / В.А. Чубенко, 
Н.А. Мельник // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 



суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
166.
13. Чубенко В.А. 
Дослідження режимів 
обробки при 
прокатуванні за 
допомогою 
комп’ютерного 
моделювання / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, Т.П. Ярош 
// Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
168.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

56339 Губін 
Георгій 
Вікторович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
доктора наук 
MTH 004746, 

виданий 
07.06.1971, 

Диплом 
кандидата наук 
MTH 008805, 

виданий 
26.04.1958, 

Атестат 
доцента MДЦ 

056647, 
виданий 

27.08.1970, 
Атестат 

професора 
MПP 015812, 

виданий 
14.04.1972, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) 
MCH 026382, 

виданий 
07.01.1967

41 Системи 
підтримки та 
прийняття 
рішень в 
металургії

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. High-energy 
ultrasound to improve 
the quality of purifying 
the particles of iron ore 
in the process of its 
enrichment / V. 
Morkun, G. Gubin, T. 
Oliinyk, V. Lotous, V. 
Ravinskaia, V. Tron, N. 
Morkun, M. Oliinyk // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 6, no. 12-90. –  P. 
41-51.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Губин Г.В. 
Аналитический обзор 
направлений 
улучшения качества 
магнетитовых 
концентратов / Г.В. 
Губин, Л.В. Скляр, 
Т.П. Ярош, Г.Г. Губин 
// Збагачення 
корисних копалин: 
Наук.-тех. зб. – 2016. – 
Вип. 64(105). – С. 42-
59 
2. Губин Г.В. 
Альтернативные 



методы 
обесцинкования 
металлургических 
шламов / Г.В. Губин, 
В.В. Ткач, Т.П. Ярош, 
Г.Г. Губин // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2017. – Вип. 45. – С. 
84-89.
3. Губин Г.В. Сухой 
магнитный метод 
обесцинкования 
металлургических 
шламов перед 
использованием их 
при агломерации 
железорудного сырья 
/ Г.В. Губин, В.В. Ткач, 
Т.П. Ярош, Г.Г. Губин 
// Качество 
минерального сырья. 
– 2017. – С. 162-168.
4. Савельев С.Г. 
Оценка показателей 
качества 
железорудного сырья 
и их влияния на 
работу доменной печи 
/ Савельев С.Г., Губин 
Г.В., Равинская В.О.// 
Качество 
минерального сырья. 
Сб. научн. трудов. Т. 1. 
– Кривой Рог, – 2017. 
– С. 83-91.
5. Бабошко Д.Ю. 
Исследование 
механизма 
твердофазного 
восстановления 
титаномагнетитового 
концентрата 
Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, С.Н. Зима, 
Г.В. Губин, Л.Н. 
Саитгареев, О.С. 
Воденникова // 
Вісник ЖДТУ. Серія: 
Технічнінауки, том 2. 
– 2017. – № 2 (80). – 
С. 18-24. /Google 
Scholar, Index 
Copernicus/. doi: 
https://doi.org/10.2664
2/tn-2017-2(80)-17-24.
6. Губин Г.В. Удаление 
щелочей из 
железорудных 
концентратов при 
обогащении 
железистых 
кварцитов / Г.В. 
Губин, Г.Г. Губин, В.О. 
Равинская, В.В, 
Лотоус // Качество 
минерального сырья: 
Сб. научн. тр., Т.2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018, – С. 23-33.
7. Губін Г.В. 
Підвищення якості 
товарної продукції за 
рахунок використання 
високоенергетичного 
ультразвуку / Г.В. 
Губін, В.С. Моркун, 



Т.А. Олійник та інші 
// Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць, вип. 
46, – 2018. – С. 169-
174.
8. Губин Г.В. Влияние 
технологии 
измельчения в слое по 
короткой схеме на 
общие энергозатраты 
и качество конечных 
концентратов / Г.В. 
Губин, Ю.Г. Вилкул, 
В.И. Головань // 
Науково-технічний 
журнал Відомості 
Академії гірничих 
наук України №9, – 
2018. – С.16-25.
9. Моркун В.С. 
Моделювання впливу 
ультразвукового 
сигналу в середовищі 
для розробки нової 
технології 
рудопідготовки 
залізорудної сировини 
/ В.С. Моркун, Г.В. 
Губін, Т.А. Олійник, 
В.В. Тронь, В.О. 
Равінська // 
Збагачення корисних 
копалин: Наук.-техн. 
зб. – 2018. – Вип. 
69(110). – С. 95-109.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Г.В.Губін, 
В.О.Півень «Сучасні 
промислові способи 
безкоксової металургії 
заліза» Кривий Ріг, 
2010. – 336 с.
2. Ищенко Н.И., Губин 
Г.В., Мартыненко 
В.А., Губина А.Г. 
Теория и практика 
менеджмента. 
Учебное издание. – 
Днепропетровск: 
ИМА-пресс, 2011. – 
320 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Захист докторської 
дисертації: Савельєв 
С.Г., 2018 р.
Захист кандидатських 
дисертацій: Бабошко 
Д.Ю., Равінська В.О., 
2019 р.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 



включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Член редакційної 
колегії наукового 
видання: Качество 
минерального сырья; 
Вісник Криворізького 
національного 
університету; 
Гірничий вісник; 
Відомості академії 
гірничих наук 
України; Збагачення 
корисних копалин.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Виконання обов’язків 
завідувача кафедри 
металургії чорних 
металів і ливарного 
виробництва по 
15.12.2020 р.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент України на 
корисну модель № 
84965 МПК C21D 
1/00. Спосіб утилізації 
вторинної прокатної 
окалини в 
агломераційному 
виробництві / 
Саітгареєв Л.Н., 
Петров А.В., Губін 
Г.В., Латков К.Ю., 
Домнічев М.В., 
Кривенко О.Ю, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
08.04.2013, № u 2013 
04356; опубл. 
11.11.2013. бюл. №21.
2. Патент України на 



корисну модель № 
114839 МПК С21В 
13/14. Спосіб 
виробництва сталі в 
агрегатах 
рідкофазного 
відновлення заліза за 
Губіним / Губін Г.В., 
Губін Г.Г., Губіна В.Г., 
Кривенко Ю.Ю., 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.08.16, № u 2016 
08929, опубл. 
27.03.2017, Бюл. №6.
3. Патент України на 
корисну модель № 
114840 МПК Е02В 
3/04, Е02В 3/16, С02F 
11/12, C02F 1/469. 
Спосіб запобігання 
дренажу води з 
хвостосховища / Губін 
Г.В., Корякина Є.В., 
Губін Г.Г., Губіна В.Г., 
Кривенко Т.А. ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.08.16, № u 2016 
08930, опубл. 
27.03.2017, Бюл. №6.
4. Патент України на 
корисну модель № 
121178 МПК В22D 
11/06. Спосіб 
прискорення 
кристалізації металу у 
ливарно-прокатних 
клітях / Губін Г.В., 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А., 
Чубенко В.А., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.06.2017, № u 2017 
06256, опубл. 
27.11.2017, Бюл. № 22.
5. Патент України на 
корисну модель № 
136821 МПК В03В 
7/00. Спосіб Губіна 
видалення лугів і 
шламів при 
збагаченні руд чорних 
металів / Губін Г.В., 
Лотоус В.В., Равінська 
В.О., Губіна В.Г., 
Головань В.І., 
Кривенко А.Ю., 
Криворізький 
національний 
університет. – заявл. 
18.02.19, № u 2019 
01662, опубл. 
10.09.2019, Бюл. №17.
6. Патент України на 
корисну модель 
№135737 МПК С22В 
1/00. Спосіб Губіна 
обробки руд чорних 
металів / Губін Г.В., 
Равінська В.О., Губін 
Г.Г., Кривенко А.Ю., 
Ткач В.В., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
18.02.19, № u 2019 



01664, опубл. 
10.07.2019, Бюл. №13.
7. Патент України на 
корисну модель 
№137736, МПК (2006) 
С22В 4/00, С22С 
33/00, С21В 13/08. 
Спосіб переробки 
титаномагнетитових 
концентратів / 
Бабошко Д.Ю., Губін 
Г.Г., Губіна В.Г., 
Воденникова О.С., 
Зима С.М., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
01.04.2019, № 
u201903189, опубл. 
11.11.2019, бюл. №21.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання / 
Губін Г.В., Ярош Т.П. 
– Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
36 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання / 
Губін Г.В., Ярош Т.П. 
– Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
28 с.
3. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 



форм навчання / 
Губін Г.В. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2018. – 54 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
ливарних форм і 
оснащення» ч. 1 
«Проектування 
ливарних форм» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Губін Г.В., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 40 
с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
ливарних форм і 
оснащення» ч. 2 
«Проектування 
ливарної оснастки» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Губін Г.В., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 40 
с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Бабошко Д.Ю. 
Особенности 
текстурно-
структурных 
преобразований зерен 
титаномагнетита при 
термохимическом 
восстановлении / 
Д.Ю. Бабошко, В.В. 
Ткач, Г.В. Губин, С.Н. 
Зима // Спеціальна 
металургія: вчора, 
сьогодні, завтра 
[Електронний ресурс]: 
ХIII Всеукр. наук.-
практ. конф., 21 квітня 
– Київ. – 2015. – С. 
36–40.
2. Бабошко Д.Ю. 
Особенности 
текстурно-
структурных 
преобразований зерен 
титаномагнетита при 
карботермическом 
восстановлении / 



Д.Ю. Бабошко, Г.В. 
Губин, В.В. Ткач, С.Н. 
Зима // Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства : міжнар. 
наук.-техн. конф., 20–
22 травня 2015 р. : 
тези. доп. – Кривий 
Ріг. – 2015. – С. 196.
3. Губін Г.Г., Ярош 
Т.П., Губіна В.Г., 
Переробка шахтних 
вод з метою їх 
очищення та 
використання: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
245.
4. Губин Г.В., Ткач 
В.В., Равинская В.О. 
Пути повышения 
качества 
тонкоизмельченных 
железорудных 
концентратов: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
246.
5. Губин Г.В., Губин 
Г.Г., Ярош Т.П., 
Губина В.Г. 
Императивы XXI века 
в горном деле: 
Матеріали Міжнар. 
наук.-техн. конф. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т.2. – 
Кривий Ріг. – 2018. – 
С. 22. 
6. Бабошко Д.Ю. 
Пірометалургійний 
спосіб переробки 
високотитаномагнети
тових концентратів / 
Д.Ю. Бабошко, Г.В. 
Губін // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
наук.- техн. конф., 22-
24 травня 2019 р., Т.2: 
тези доп. – Кривий 
Ріг. – 2019. – С. 25.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
1957-1979 р.р. – 
інститут 
«Механобрчормет».

209239 Плотніков 
Володимир 
Володимиро
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 

16 Ресурсозбереж
ення в 
металургії

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 



рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
090302 

Збагачення 
корисних 
копалин, 
Диплом 

спеціаліста, 
Криворізький 

факультет 
Запорізького 

національного 
університету, 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

090302 
Збагачення 
корисних 
копалин, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052008, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

036012, 
виданий 

10.10.2013

п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Экономическая 
оценка 
предварительных 
технологических 
операций в процессе 
металлургической 
переработки 
железных руд // 
Економіка та держава, 
2016, Вип. 96. – С. 152-
157.
2. Повышение 
экономической 
эффективности 
металлургических 
предприятий за счет 
процессов 
энергосбережения // 
Економіка та держава, 
2016, Вип. 34. – С. 
249-253.
3. Плотніков В.В. 
Перспективи 
утилізації 
цинквмісних 
промислових відходів 
/ В.В. Плотніков, Л.Н. 
Саітгареєв // 
Научный вестник 
Донбасской 
государственной 
машиностроительной 
академии. – 2017. – № 
1. – С. 98-103.
4. Петров А.В. 
Влияние химического 
состава шихтовых 
компонентов на 
качественный состав 
выбросных газов при 
агломерации / А.В. 
Петров, Л.Н. 
Саитгареев, В.В, 
Плотников, Т.П. Ярош 
// Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 201-213.
5. Плотников В.В. 
Анализ способов 
получения 
железосодержащих 
брикетов из 
природного и 
техногенного сырья / 
В. В.Плотников, О.В. 
Бабаевская // 
Гірничий вісник, 2019, 
Вип. 105. – С. 39-42.
6. Плотніков В.В. 
Застосування 
електричного впливу 
для очищення литва 
та в суміжних 
технологічних 
процесах / В.В. 
Плотніков, О.В. 
Бабаєвська // 
Гірничий вісник, 
2020, Вип. 107. – С. 
112-117.
7. Савельєв С.Г. 
Застосування 



електровпливу для 
ефективного 
дроблення матеріалів 
в умовах 
металургійної 
переробки / 
С.Г.Савельєв, В.В. 
Плотніков, О.В. 
Бабаєвська // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць, 2020, 
Вип. 50. – С 112-118.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент України на 
корисну модель № 
133157 МПК С22В 
1/00, В03С 11/00, 
Спосіб збагачення 
магнетитових руд / 
Плотніков В.В, 
Бабаєвська О.В., Ярош 
Т.П., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», – заявл. 
22.10.2018, № u 2018 
10383, опубл. 
25.03.2019, бюл. № 6.
2. Патент України на 
корисну модель № 
133158 МПК В03С 
1/00, В03С 5/00, 
Пристрій для 
електрообробки 
залізовмісних пульп / 
Плотніков В.В, 
Бабаєвська О.В., Ярош 
Т.П., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», – заявл. 
22.10.2018, № u 2018 
10384, опубл. 
25.03.2019, бюл. № 6.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання / конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Брикетування 
сировини» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Плотніков В.В., 
Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
20 с.



2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Спеціальна 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Плотніков 
В.В., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
80 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Конструкція і 
експлуатація агрегатів 
для окускування 
залізорудних 
матеріалів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 
навчання / Плотніков 
В.В., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
20 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робітз 
дисципліни 
«Конструкція і 
експлуатація агрегатів 
для окускування 
залізорудних 
матеріалів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 
навчання / Плотніков 
В.В., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
28 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Опробування, 
сертифікація та якість 
продукції» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 
навчання /Плотніков 
В.В., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
20 с.
6. Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
«Спеціальна 



металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 
навчання / Плотніков 
В.В., Бабаєвська О.В. – 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 67 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
З 2017 р. є керівником 
студентського 



наукового гуртку 
«Металург і я».
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Плотніков В.В., 
Ярош Т.П., Бабаєвська 
О.В. Встановлення 
оптимального ступеня 
підготовки залізних 
руд до плавки: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
239.
2. Саитгареев Л.Н., 
Плотников В.В. 
Анализ содержания 
окислов азота, серы и 
углеродистых 
соединений в 
отходящих аглогазах: 
Матер. Міжнар. наук.-
техн. конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
240.
3. Плотніков В.В., 
Саітгареєв Л.Н. 
Утилізація 
промислових відходів, 
що містять цинк, в 
умовах 
металургійного 
комплексу Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
242.
4. Бабаєвська О.В., 
Ярош Т.П., Плотніков 
В.В. Особливості 
використання 
полімерних сполук 
для процесу 
оґрудкування 
аглошихти: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. – 
Кривий Ріг, 2018.– С. 
23.
5. Плотніков В.В., 
Ярош Т.П., Бабаєвська 
О.В. Використання 
імпульсів різної 
форми і частоти при 
інтенсифікації 
магнітного збагачення 
Матеріали 
конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т.2. – 
Кривий Ріг. – 2018. – 
С. 27.
6. Бабаевская О.В., 
Плотников В.В., Ярош 



Т.П. Исследование 
особенностей 
селективной 
подготовки 
агломерационных 
шихт к спеканию: 
материалы XIV 
Международной 
научно-практ. конф. 
[«Efektivní nástroje 
moderních věd - 
2018»]. – Прага: 
Publishing House 
«Education and 
Science», 2018. – Вып. 
9. – С. 67-70.
7. Бабаевская О.В., 
Ярош Т.П., Плотников 
В.В. Повышение 
эффективности 
процессов подготовки 
агломерационной 
шихты с высоким 
содержанием 
железорудных 
концентратов: 
материалы XIII 
Международной 
научно-практ. конф. 
[«Science without 
borders – 2018»]. – 
Шефилд: Science and 
education LTD, 2018. – 
Вып. 10. – С. 8-10.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

207813 Саітгареєв 
Леван 
Наільєвич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
136 

Металургія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
050102 

Економічна 
кібернетика, 

Диплом 

18 Основи 
комп’ютерного 
моделювання в 
металургії

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Вплив постійного 
струму на макро-та 
мікроструктуру 
манґановмісних 
сталей О.М. Жбанова, 
Л.Н. Саітгареєв, І.Е. 
Скідін // 
Металлофизика и 
новейшие технологии, 
2017, № 39, 11. – С. 
1455–1467, DOI: 
10.15407/mfint. 
39.11.1455.
2. Investigation of the 
Influence of Electro-
Impulse Current on 
Manganiferous Liquid-
Alloy Zhbanova O., 
Saitgareev L., Skidin I., 
Shapovalova N., Gubin 
G. (2018) Advances in 
Design, Simulation and 



магістра, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
050102 

Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060335, 
виданий 

01.07.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036013, 
виданий 

10.10.2013

Manufacturing. DSMIE 
2018. Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham.
3. N. Shapovalova 
Adaptive Testing Model 
as the Method of 
Quality Knowledge 
Control Individualizing 
/ N. Shapovalova, O. 
Rybalchenko, I. 
Dotsenko, S. 
Bilashenko, A. Striuk, L. 
Saitgareev // 
Proceedings of the 15th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. 
Volume II: Workshops. 
Kherson.  – June 12-15, 
2019. P. 984-999.
4. Dmytro Baboshko, 
Levan Saithareiev, 
Hennadiy Hubin, 
Oksana 
VodennikovaandIhor 
Skidin. Researching of 
physicochemical and 
structural-phase 
transformations in 
carbothermal 
titanomagnetite 
concentrates reduction 
for sustainable 
development of raw 
materials base of 
metallurgical 
enterprises/ The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606011 /Scopus/.
5. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 



S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Alternative 
technology to 
manufacture bimetallic 
products by using self-
propagating high 
temperature synthesis 
Skidin I.E., Kalinin 
V.T., Tkach V.V., 
Saitkhareiev L.N., 
Zhbanova O.M // 
JOURNAL OF 
ENGINEERING 
SCIENCES Volume 4; 
Issue 2 (2017).
2. Effect of electrical 
action during 
crystallization on 
physical and 
mechanical properties 
of steel 110H13L / O.M. 
Zhbanova, L.N. 
Saithareyev, G.A. Bialik 
// 
НаучныйвестникДГМ
А. – Краматорск, 2017. 
– № 1 (22е). С 11-14 
ISSN: 2219-
7869(online).
3. Плотніков В.В. 
Перспективи 
утилізації 
цинквмісних 
промислових відходів 
/ В.В. Плотніков, Л.Н. 
Саітгареєв // 
Научный вестник 
Донбасской 
государственной 
машиностроительной 
академии. 
– 2017. – № 1. – С. 98-
103. 
4. Жбанова Е.Н. 
Улучшение качества 
отливок из стали 35ГЛ 
при 
электроимпульсном 
воздействии на 
расплав в процессе его 
кристаллизации / 
Е.Н. Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, В.В. Ткач, 
И.Э. Скидин // 
Металургія / ред. 
М.Ю. Пазюк. – 
Запоріжжя: ЗДІА, – 
2017. – Вип. 1 (37). – 
С.54-58. ISSN: 2071-
3789.
5. Жбанова О.М. 
Модифікування сталі 
35ГЛ імпульсним 
струмом при 
кристалізації / О.М. 
Жбанова, Л.Н. 
Саітгареєв, Г.А. Бялік, 
І.Е. Скідін // Вісник 



ЖДТУ. – Житомир, – 
2017. – № 1 (79). 
– С. 13-17. ISSN 1728-
4260.
6. Жбанова О.М. 
Зниження структурної 
неоднорідності сплаву 
35гл шляхом 
модифікування 
електроімпульсним 
струмом у процесі 
кристалізації / О.М. 
Жбанова, Л.Н. 
Саітгареєв // Вісник 
ПДТУ:. Серія: Технічні 
науки. – Маріуполь. – 
2017. – Вип. 34. – С. 
54-58.
7. Жбанова Е.Н. 
Модифицирование 
электрическим током 
конструкционных и 
износостойких 
марганцесодержащих 
сталей в литейной 
форме / Е.Н. 
Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, В.В. Ткач, 
Г.А. Бялик // 
Металлургическая и 
горнорудная 
промышленность. – 
2017. – № 4. – С. 20-
23. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/MGRP_2017_4_8.
8. Жбанова Е.Н. 
Электрофизический 
метод повышения 
износостойкости 
отливок из стали 
110Г13Л при 
кристаллизации / 
Е.Н. Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, И.Э. 
Скидин, Г.А. Бялик, // 
Вестник Гомельского 
государственного 
технического 
университета имени 
П.О. Сухого. – Гомель, 
2017. №3(70). С.24-
28- (Республика 
Беларусь) ISSN: 1819-
5245
9. Скідін І.Е. 
Дослідження впливу 
металевого 
наповнювача 
термітної шихти на 
якісні показники 
сплаву, наплавленого 
методом СВС / І.Е. 
Скідін, О.М. Жбанова, 
Л.Н. Саітгареєв та ін. 
// Вісник ЖДТУ. 
Серія: Технічні науки. 
Т.1. – Житомир, № 2 
(80). – 2017. – С. 78-
83. doi: 
https://doi.org/10.2664
2/tn-2017-2(80)-78-83.
10. Бабошко Д.Ю. 
Исследование 
механизма 
твердофазного 
восстановления 
титаномагнетитового 
концентрата 
Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 



Бабошко, С.Н. Зима, 
Г.В. Губин, Л.Н. 
Саитгареев, О.С. 
Воденникова // 
Вісник ЖДТУ. Серія: 
Технічні науки. Т. 2. – 
Житомир № 2 (80). – 
2017. – С. 18-24. doi: 
https://doi.org/10.2664
2/tn-2017-2(80)-17-24.
11. Бабошко Д.Ю. 
Твердофазная 
металлизация 
титаномагнетитового 
концентрата из 
фосфор-титан-
железосодержащей 
руды Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, В.В. Ткач, 
Л.Н. Саитгареев, С.Н. 
Зима, О.С. 
Воденникова // 
Вестник ГГТУ им. П.О. 
Сухого: научно-
практический журнал. 
– 2017. – № 3. – С. 15-
19.
12. Жбанова Е.Н. 
Обработка стали 
электрическим током 
в литейной форме / 
Е.Н. Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, И.Э. 
Скидин // Металл и 
литье Украины. – 
2017. – № 8-10 (291-
293). — С. 63-66. — 
Бібліогр.: 6 назв. – 
рос.
13. Жбанова О.М. 
Влияние постоянного 
тока на 
макроструктуру и 
микроструктуру 
марганецсодержащих 
сталей / О.М. 
Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, И.Е. 
Скидин // 
Металлофизика и 
новейшие технологии. 
Том 39. – 2017. – Вып. 
11. – С 1455-1467.
14. Саітгареєв Л.Н. 
Дослідження 
чавунного 
високохромового 
наплавлення, 
отриманого методом 
СВС / Л.Н. Саітгареєв, 
І.Е. Скідін, О.М. 
Жбанова, та ін. // 
Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 214-221.
15. Петров А.В. 
Влияние химического 
состава шихтовых 
компонентов на 
качественный состав 
выбросных газов при 
агломерации / А.В. 
Петров, Л.Н. 
Саитгареев, В.В, 
Плотников, Т.П. Ярош 
// Качество 
минерального сырья: 



сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 201-213.
16. Саітгареєв Л.Н. 
Числове розв’язання 
крайової задачі 
теплопровідності / 
Л.Н. Саітгареєв, Н.Н. 
Шаповалова // 
Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 142-150.
17. Скидин И.Э. 
Исследование 
биметаллических 
образцов, 
сплавленных 
высокотемпературны
м синтезом / И.Э. 
Скидин, В.Т. Калинин, 
Г.А. Бялик, Л.Н. 
Сатигареев, Е.Н. 
Жбанова // Процессы 
литья: научно-
технический журнал. 
– Киев. – №1 (127), – 
2018. С. 62-67. ISSN 
0235-5884.
18. Шаповалов В.А. 
Використання 
виробничого 
потенціалу ливарних 
цехів у вирішенні 
завдань екології та 
охорони праці / В.А. 
Шаповалов, Л.Н. 
Саітгареєв, Т.П. Ярош, 
І.Є. Скідін // 
Гірничий вісник. – 
2019, Випуск 105. – С. 
68-74.
19. Губин Г.Г., 
Саитгареев Л.Н., 
Ярош Т.П. Магнитные 
свойства и 
флокулообразование 
частиц железорудных 
минералов 
окисленных руд/ 
Вісник Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2020. – Вип. 50. – С. 
159-165.
20. Аналіз структурно 
– хімічного стану 
наплавлення 
термітного сплаву на 
сталеву основу 
алюмотермічним 
самопоширюваним 
високотемпературним 
синтезом. / І. Е. 
Скідін, Л. Н. 
Саітгареєв, Д. Ю. 
Бобошко та ін. // 
Метал та лиття 
України. №4(28). С. В 
друку.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 



редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Науковий керівник 
теми: «Дослідження 
технологій отримання 
ливарних сплавів з 
особливими 
властивостями РК№ 
0116U001857 
ініціативна».
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник декана 
гірничо-
металургійного 
факультету.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент України на 
корисну модель № 
80279 МПК E21C 
41/32, E02B 7/06, 
C09K 3/22. Спосіб 
закріплення сухих 
поверхонь діючих 
хвостосховищ. / 
Домнічев М.В., Гурін 
А.О., Шевченко О.В. 
Саітгареєв Л.Н.; ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
25.20.2012 № u 2012 
12229; опубл. 
27.05.2013. бюл. №10.
2. Патент України на 
корисну модель № 
84965 МПК C21D 
1/00. Спосіб утилізації 
вторинної прокатної 
окалини в 
агломераційному 



виробництві / 
Саітгареєв Л.Н., 
Петров А.В., Губін 
Г.В., Латков К.Ю., 
Домнічев М.В., 
Кривенко О.Ю, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
08.04.2013, № u 2013 
04356; опубл. 
11.11.2013. бюл. №21.
3. Патент України на 
корисну модель № 
121621 МПК B22D 
27/00/ Спосіб 
модифікування 
електричним струмом 
конструкційних та 
зносостійких 
марганцевмісних 
сталей при 
кристалізації у 
ливарній формі. / 
Жбанова О.М., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е., Бялік Г.А.,. 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.06.2017, № u 2017 
06257; опубл. 11.12.17. 
Бюл. № 23.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
курсу «Спеціальні 
способи литва» для 
студентів напряму 
підготовки 6.050402 
«Ливарне 
виробництво» всіх 
форм навчання / 
Саітгареєв Л.Н., 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
56 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
формоутворення» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання/ Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 



практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
ливарного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е., Бабошко 
Д.Ю. – Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Ювелірне та художнє 
литво » для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 36 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва виливків 
із сталі» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Хіноцька А.А. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 40 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва виливків 
із чавуну» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Бабошко Д.Ю. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 40 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
ливарного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Бабошко Д.Ю. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 36 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання 



практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
ливарних форм і 
оснащення» ч. 1 
«Проектування 
ливарних форм» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Губін Г.В., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 40 
с.
9. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
ливарних форм і 
оснащення» ч. 2 
«Проектування 
ливарної оснастки» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Губін Г.В., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 40 
с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 



Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
Керівництво постійно 
діючим науково-
практичним гуртком 
«Художнє та ювелірне 
литво».
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1.Скідін І.Е., 
Саітгареєв Л.Н. 
Дослідження 
отримання 
біметалевих виробів 
наплавкою при 
твердопламенному 
горінні легованих 
порошків / «Литье. 
Металлургия 2016»: 
Материалы ХІІ 
междунар. науч.-
практ. конференции 
(24-26 мая 2016 г.) – 
Запорожье, ЗТПП. – 
2016. – С. 207-208.
2. Саитгареев Л.Н., 
Плотников В.В. 
Анализ содержания 
окислов азота, серы и 
углеродистых 
соединений в 
отходящих аглогазах: 
Матер. Міжнар. наук.-
техн. конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
240. 
3. Плотніков В.В., 
Саітгареєв Л.Н. 
Утилізація 
промислових відходів, 
що містять цинк, в 
умовах 
металургійного 
комплексу: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 



Кривий Ріг, 2017. – С. 
242.
4. Бабошко Д.Ю. 
Уменьшение 
содержания серы в 
окатышах из 
титаномагнетитового 
концентрата 
Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, Л.Н. 
Саитгареев // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
наук.-техн. конф., 23-
25 травня 2018 р., т.2: 
тези доп. – Кривий 
Ріг. – 2018. – С. 28.
5. Аналіз 
використання методів 
фільтрації цифрових 
зображень / Н. Н. 
Шаповалова, Л. Н. 
Саітгареєв, С. В. 
Білашенко // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали міжнар. 
наук.-техн. 
конференції / М-во 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» ; редкол.: 
М. І. Ступнік (відповід. 
ред.) та ін. – Кривий 
Ріг, 2019. – Т. 2. – С. 
122.
6. Використання 
нейронних мереж для 
виявлення DDoS-атак 
/ Н.Н. Шаповалова, 
Л.Н. Саітгареєв, С.В. 
Білашенко // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали міжнар. 
наук.-техн. 
конференції / М-во 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» ; редкол.: 
М. І. Ступнік (відповід. 
ред.) та ін. – Кривий 
Ріг, 2019. – Т. 2. – С. 
125.
7. Dmytro Baboshko, 
Levan Saithareiev, 
Hennadiy Hubin, 
Oksana Vodennikova 
and Ihor Skidin. 
Researching of 
physicochemical and 
structural-phase 
transformations in 
carbothermal 
titanomagnetite 
concentrates reduction 
for sustainable 
development of raw 
materials base of 
metallurgical 
enterprises. The 
International 
Conference on 



Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
8. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
9. БабошкоД.Ю. 
Дослідження 
технології переробки 
титаномагнетитових 
концентратів / Д.Ю. 
Бабошко, Л.Н. 
Саітгареєв, І.Е. Скідін, 
А.В, Демко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
162.
10. СкідінІ.Е. 
Удосконалення 
технології 
відновлення частин 
грунтових насосів 
методом лиття 
термітногорозплаву 
на поверхню / І.Е. 
Скідін, Л.Н. 
Саітгареєв, Д.Ю. 
Бабошко, В.В. 
Сидоренко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
167.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

328485 Лялюк 
Віталій 
Павлович

Професор, 
Сумісництв
о

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Ждановський 
металургіний 
інститут, рік 
закінчення: 

1974, 
спеціальність:  

38 Системи 
контролю та 
управління 
металургійним
и процесами та 
обладнанням

1. Сумісництво – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 



, Диплом 
доктора наук 
ДД 002740, 

виданий 
12.02.2003, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 060696, 
виданий 

09.03.1983, 
Атестат 

доцента AP 
001256, 
виданий 

07.02.1995, 
Атестат 

професора ПP 
003015, 
виданий 

21.10.2004, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
056294, 
виданий 

26.10.1988

включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
1. Technological Aspects 
of the Use of Lump 
Anthracite in Blast-
Furnace Smelting / V.P. 
Lyalyuk, A.K. 
Tarakanov, D.A. Kassim 
and other // 
Metallurgist. – 2016. – 
May. – PP. 1-8. DOI: 
10.1007/s11015-016-
0264-0.
2. Lyalyuk V.P., 
Tarakanov A.K., Kassim 
D.A. Total Energy of the 
Hearth Gas in 
Pulverized-Coal 
Injection // Steel in 
Translation. – 2017. – 
№3. – PP. 190-197. 
DOI: 
10.3103/S096709121703
0081.
3. Determining the Gas 
Trajectory in Blast-
Furnace Injection of 
Pulverized Coal / V.P. 
Lyalyuk, A.K. 
Tarakanov, D.A. 
Kassim, P.I. Otorvin, 
D.V. Pinchuk // Steel in 
Translation. – 2017. – 
№4. – PP. 257-262. 
DOI: 
10.3103/S096709121704
0088.
4. Blast-Furnace 
Operation with 
Pulverized-Coal 
Injection and with 
Chunk Anthracite / V.P. 
Lyalyuk, A.K. 
Tarakanov, D.A. 
Kassim, P.I. Otorvin, 
D.V. Pinchuk // Steel in 
Translation. – 2017. – 
№7. – PP. 469-472. 
DOI: 
10.3103/S096709121707
0063.
5. Blast-Furnace 
Operation with Wet 
Blast / V.P. Lyalyuk, 
A.K. Tarakanov, D.A. 
Kassim, G.P. Kostenko, 
E.E. Donskov // Steel 
in Translation. – 2017. 
– №8. – PP. 544-549. 
DOI: 
10.3103/S09670912170
80083.
6. Pulverized-Coal 
Injection in a 5000-m3 
Blast Furnace / V.P. 
Lyalyuk, A.K. 
Tarakanov, D.A. 
Kassim, D.V. Pinchuk, 
P.I. Otorvin // Steel in 
Translation. – 2017. – 
№10. – PP. 675-681. 
DOI: 
10.3103/S096709121710
0060.
7. Improvement in 
Blast-Furnace 



Performance by Using a 
New Form of Iron Ore / 
V.P. Lyalyuk, A.K. 
Tarakanov, F.M. 
Zhuravlev, D.A. Kassim, 
E.V. Chuprinov // Steel 
in Translation. – 2018. 
– №1. – PP. 39-44. 
DOI: 
10.3103/S096709121801
0096.
8. Coke Quality and 
Blast-Furnace 
Performance / D.A. 
Muchnik, A.I. Trikilo, 
V.P. Lyalyuk, D.A. 
Kassim // Coke and 
Chemistry – 2018. – 
№1. –– РР. 12-18. DOI: 
10.3103/S1068364X180
10040.
9. Influence of Coke 
Quality on the 
Efficiency in Blast 
Furnaces of Different 
Size / D.A. Muchnik, 
A.I. Trikilo, V.P. 
Lyalyuk, D.A. Kassim, 
I.A. Lyahova // Coke 
and Chemistry – 2018. 
– №7. – РР. 254-261. 
DOI: 
10.3103/S1068364X180
70062.
10. Influence of the 
Stability of Coke 
Quality on Its 
Consumption in the 
Blast Furnace / V.P. 
Lyalyuk, V.P. Sokolova, 
D.A. Kassim, I.A. 
Lyahova // Coke and 
Chemistry – 2018. – 
№9. – РР. 334-337. 
DOI: 
10.3103/S1068364X180
90077.
11. Influence of the 
Quality of Iron Ore and 
Coke on Blast-Furnace 
Performance / V.P. 
Lyalyuk, A.K. 
Tarakanov, D.A. 
Kassim, P.I. Otorvin, 
A.A. Gusev // Steel in 
Translation – 2018. – 
№12. – PP. 793-801. 
DOI: 
10.3103/S096709121812
0070.
12. Lyalyuk V.P., 
Tovarovskii I.G., 
Kassim D.A. Uniformity 
of Blast-Furnace 
Parameters over the 
Perimeter // Steel in 
Translation. – 2018. – 
№3. – PP. 179-184. 58. 
DOI: 
10.3103/S09670912180
30087.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Режимы 
термоупрочнения в 
слабоокислительной 



атмосфере при 
получении 
обожженных 
окатышей с 
остаточным 
углеродом для 
доменной плавки/ 
Е.В. Чупринов, В.П. 
Лялюк, Ф.М. 
Журавлев, И.А. 
Ляхова, Д.А. Кассим 
// Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. – 2016. – 
Серія: Технічні науки. 
– Вип. 32. – С. 13-19. 
(Індексується у базах 
Google Scholar, Index 
Copernicus).
2. Лялюк В.П., Кассим 
Д.А. Повышение 
равномерности 
распределения 
параметров дутья и 
горнового газа по 
окружности горна 
доменной печи // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2018. – №46. – С. 64-
70.
3. Головний напрямок 
інноваційного 
вдосконалення 
доменної технології – 
використання одного 
виду залізорудної 
сировини, що поєднує 
кращі властивості 
агломерату та 
окатишів / Д.О. 
Кассім, В.П. Лялюк, 
Ф.М. Журавльов, І.А. 
Ляхова, Є.В. Чупринов 
// Вісник 
Приазовського 
державного 
технічного 
університету. – 2018. – 
Серія: Технічні науки. 
– Вип. 36. – С. 7-15.
4. Вещественный 
состав и 
характеристики 
бентонитовых глин 
для использования в 
качестве связующего в 
производстве 
железорудных 
окатышей / Ф.М. 
Журавлев, Е.В. 
Чупринов, В.П. 
Лялюк, Д.А. Кассим, 
И.А. Ляхова // 
Бюллетень научно-
технической и 
экономической 
информации “Черная 
металлургия”. – 2020. 
– №1. – С. 30-40.
5. Исследование 
влияния 
бентонитовых глин на 
показатели качества 
окатышей / Ф.М. 
Журавлев, Е.В. 
Чупринов, В.П. 



Лялюк, Д.А. Кассим, 
И.А. Ляхова // 
Бюллетень научно-
технической и 
экономической 
информации “Черная 
металлургия”. – 2020. 
– №2. – С. 116-122.
6. Influence of the 
properties raw coal 
materials and coking 
technology on the gran-
ulometric composition 
of coke. Message 1. 
Analysis of changes in 
particle size distribution 
of coke on the example 
of the coke plant in 
Krivyi Rig / V.P. Lyal-
yuk, E.O. Shmeltser, 
D.A. Kassim, I.A. 
Lyakhova, M.V. Kormer 
// Petroleum and coal, 
2020. – Vol.62(1). – Р. 
173-177.
7. Influence of the 
properties raw coal 
materials and coking 
technology on the gran-
ulometric composition 
of coke. Message 2. 
Granulometric 
composition of the coke 
as a function of the coal 
batch properties / V.P. 
Lyalyuk, E.O. 
Shmeltser, D.A. Kassim, 
I.A. Lyakhova // 
Petroleum and coal – 
2020. – Vol.62(2). – Р. 
309-315.
8. Influence of the 
properties raw coal 
materials and coking 
technology on the gran-
ulometric composition 
of coke. Message 3. 
Method of Machining 
Blast Furnace Coke / 
V.P. Lyalyuk, E.O. 
Shmeltser, D.A. Kassim, 
I.A. Lyakhova // 
Petroleum and coal – 
2020. – Vol.62(3). – 
Р.659-663.
9. Возможности 
нормализации 
газодинамического 
режима доменной 
плавки при вдувании 
ПУТ / В.П. Лялюк, 
А.К. Тараканов, Д.А. 
Кассим, И.И. Кучер // 
Сталь. – 2020. – №7. – 
С. 8-12.
10. Possibilities for 
Normalization of the 
Gasdynamic Mode of 
Blast Melting with 
Pulverized Coal 
Injection / V.P. 
Lyalyuk, A.K. 
Tarakanov, D.A. 
Kassim, I.I. Kucher // 
Steel in Translation, 
2020. – Vol.50. – №7. 
– РР. 467-472.
11. Условия 
автоколебательных и 
волновых процессов 
при обработке 



металлов давлением / 
Ю.А. Малиновский, 
А.Д. Учитель, В.П. 
Лялюк, Н.В. 
Андрусевич, С.Ю. 
Даценко // Сталь. – 
2020. – №7. – С. 36-
42.
12. Лялюк В.П. Анализ 
работы доменной 
печи объемом 5000 
м3 на фурмах разного 
диаметра с позиций 
полных механических 
энергий потоков 
комбинированного 
дутья и горнового газа 
// Бюллетень научно-
технической и 
экономической 
информации “Черная 
металлургия”. – 2020. 
– №7. – С. 691-122. 
13. Переходные 
режимы при 
обработке материалов 
давлением с учетом 
волновых и 
автоколебательных 
процессов // Ю.А. 
Малиновский, А.Д. 
Учитель, В.П. Лялюк, 
Д.П. Власенков, С.Ю. 
Даценко // Сталь. – 
2020. – №9. – С. 29-
38.
14. Причины 
возникновения 
вибрации става при 
работе станков 
шарошечного бурения 
/ Ю.А. Малиновский, 
А.Д. Учитель, В.П. 
Лялюк, И.Н. Кравчук, 
С.Ю. Даценко // 
Бюллетень научно-
технической и 
экономической 
информации “Черная 
металлургия”. – 2020. 
– №9. – С. 897-903.
15. The potential of 
using of alkaline earth 
bentonite clays of 
Ukraine in the 
production of iron ore 
pellets / E.V. 
Chuprinov, V.P. 
Lyalyuk, F.M. 
Zhuravlev, D.O. Kassim, 
I.A. Lyakhova // Теорія 
і практика металургії. 
– 2020. – №1. – С. 36-
43.
16. Study of the 
influence of different 
types of bentonite clays 
on the quality 
indicators of pellets / 
E.V. Chuprinov, V.P. 
Lyalyuk, F.M. 
Zhuravlev, D.O. Kas-
sim, I.A. Lyakhova // 
Теорія і практика 
металургії. – 2020. – 
№1. – С. 38-43.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:



1. Лялюк В.П., Кассим 
Д.А., Онопа В.Н., 
Донсков Е.Е. 
Теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
доменной плавки. – 
Кривой Рог: Дионат, 
2016. – 621 с.
2. Лялюк В.П., 
Товаровський Й.Г., 
Кассім Д.О., Ляхова 
І.А. Теоретичні та 
практичні основи 
використання 
кускового антрациту в 
доменній плавці /– 
Кривий Ріг: Дионат, 
2016. – 312 с.
3. Лялюк В.П., Кассим 
Д.А., Оторвин П.И., 
Ляхова И.А. Системы 
подготовки, подачи и 
загрузки шихтовых 
материалов в 
доменную печь. – 
Кривой Рог: Дионат, 
2016. – 329 с.
4. Лялюк В.П., Кассим 
Д.А., Оторвин П.И., 
Ляхова И.А. Системы 
подготовки, подачи и 
загрузки шихтовых 
материалов в 
доменную печь. Изд. 
2-е, дополненное. – 
Кривой Рог: Дионат, 
2017. – 761 с.
5. Лялюк В.П., Ляхова 
И.А., Кассим Д.А., 
Соколова В.П., 
Шмельцер Е.О. 
Совершенствование 
технологии 
производства кокса 
для доменной плавки 
– Кривой Рог: Дионат, 
2017. – 272 с.
6. Совершенствование 
технологии и 
оборудования 
производства 
железорудного сырья 
для современной 
доменной плавки / 
В.П. Лялюк, Н.И. 
Ступник, Ф.М. 
Журавлев, Е.В. 
Чупринов, И.А. 
Ляхова, Д.А. Кассим – 
Кривой Рог: Дионат, 
2017. – 368 с.
7. Лялюк В.П. 
Планирование и 
проведение 
исследований на 
физических моделях 
процессов доменной 
плавки. – Кривой Рог: 
Дионат, 2018. – 160 с.
8. Лялюк В.П. Анализ 
и уточнение 
теоретических основ 
процессов горения 
топлива и движения 
газового потока в 
доменной печи. – 
Издатель ФЛ-П 
Чернявский Д.А., 
Кривой Рог, 2018. – 
302 с.



9. Мучник Д.А., 
Лялюк В.П. 
Высокоэффективная 
внекамерная 
технология 
повышения качества 
кокса для доменной 
плавки. – Кривой Рог: 
ФЛ-П Чернявский 
Д.А., 2019. – 183 с.
10. Теория, 
технология и 
оборудование 
производства 
окатышей и нового 
железорудного сырья 
для доменной плавки 
/ Ф.М. Журавлев, В.П. 
Лялюк, Н.И. Ступник, 
В.С. Моркун, Е.В. 
Чупринов, Д.А. 
Кассим // ФЛП 
Чернявский Д.А., 
Кривой Рог: 2019. – 
925 с.
11. Лялюк В.П. 
Моделирование 
процессов доменной 
плавки: монография – 
Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2020. – 160 с.
12. Лялюк В.П. 
Технология и 
оборудование 
подготовки, подачи и 
загрузки шихтовых 
материалов в 
доменную печь: 
монография – 
Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2020. – 556 с.
13. Лялюк В.П. 
Технология 
подготовки шихты 
при производстве 
качественного кокса 
для доменной плавки: 
монография – 
Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2020. – 212 с.
14. 
Совершенствование 
технологии 
производства 
окатышей и нового 
железорудного сырья 
для современной 
доменной плавки. В 2-
х т. Том. 1.Теория, 
технология и 
оборудование 
подготовки шихт и их 
окомкования в 
производстве 
окатышей // Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Н.И. Ступник, 
В.С. Моркун, Е.В. 
Чупринов, Д.А. 
Кассим. – Москва, 
Вологда: “Инфра-
Инженерия”, 2020. – 
328 с
15. 
Совершенствование 
технологии 
производства 
окатышей и нового 



железорудного сырья 
для современной 
доменной плавки. В 2-
х т. Том. 2.Теория, 
технология и 
оборудование 
термоупрочнения 
сырых окатышей и 
нового железорудного 
сырья // Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Н.И. Ступник, 
В.С. Мор-кун, Е.В. 
Чупринов, Д.А. 
Кассим. – Москва, 
Вологда: “Инфра-
Инженерия”, 2020. – 
367 с.
16. Качество кокса и 
перспективы 
доменной плавки // 
В.П. Лялюк, Д.А. 
Мучник, Д.А. Кассим, 
Е.О. Шмельцер – 
Москва, Вологда: 
“Инфра-Инженерия”, 
2020. – 228 с.
17. Лялюк В.П. Теорія 
і технологія доменної 
плавки: навчальний 
посібник. – Кривий 
Ріг: Видавець ФО-П 
Чернявський Д.О., 
2020. – 516 с.
18. Теория и 
технология 
подготовки шихтовых 
материалов для 
доменной и 
бездоменной 
металлургии железа: 
учебник / Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Н.И. Ступник, 
В.С. Моркун, Е.В. 
Чупринов, Д.А. 
Кассим. – Кривой Рог: 
Издатель Чернявский 
Д.А., 2020. – 663 с.
19. Кассім Д.О., 
Тараканов А.К., 
Лялюк В.П. 
Ефективність роботи 
домен-них печей при 
використанні 
шихтових матеріалів 
підвищеної якості та 
вдосконаленні 
технології доменної 
плавки. – Кривий Ріг: 
Видавець 
Чернявський Д.О., 
2020. – 192 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Захист кандидатських 
дисертацій: 
Шмельцер К.О., 2016, 
Чупринов Є.В. 2017 р.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 



редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Член редакційної 
колегії: Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ногосекретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
металургійних 
технологій КМІ 
НМетАУ, з 2016 року.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.084.05 (НМетАУ).
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1 Патент №102458 
Україна. Пристрій для 
вимірювання витрати 
дуття по фурмах 
доменної печі / В.П. 
Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім, Г.Л. Зайцев; 
2015. – Бюл. №20.
2. Патент №102460 
Україна. Пристрій для 
регулювання витрати 
дуття по фурмах 



доменної печі / В.П. 
Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім, Г.Л. Зайцев. 
2015. – Бюл. №20.
3. Патент №103824 
Україна. Доменна піч 
/ В.П. Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім та інші; 2015. – 
Бюл. №24.
4. Патент №104638 
Україна. Доменна піч 
/ В.П. Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім, Г.Л. 
Зайцев.2016. – Бюл. 
№3.
5. Патент №103280 
Україна, МПК С21В 
7/20, С21В 5/00. 
Спосіб ведення 
доменної плавки / 
В.П. Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.А. 
Кассим // 2015. – Бюл. 
№23.
6. Патент №113207 
Україна, МПК С21В 
5/00. Спосіб доменної 
плавки / В.П. Лялюк, 
Д.О. Кассім, В.М. 
Онопа, І.А. Ляхова // 
2017. – Бюл. №2.
7. Спосіб 
термозміцнення 
сирих окатишів на 
конвеєрній 
обпалювальній 
машині / Ф.М. 
Журавльов, В.П. 
Лялюк, Є.В. 
Чупринов, А.К. 
Тараканов, Д.О. Ка-
ссім, І.А. Ляхова // 
Патент України 
№140961. – 2020. – 
Бюл. №5.
8. Спосіб 
термозміцнення 
сирих окатишів на 
конвеєрній 
обпалювальній 
машині / Ф.М. 
Журавльов, В.П. 
Лялюк, Є.В. 
Чупринов, А.К. 
Тараканов, Д.О. Ка-
ссім, І.А. Ляхова // 
Патент України 
№140962. – 2020. – 
Бюл. №5.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
1. Лялюк В.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Теоретичні та 
експериментальні 



дослідження 
виробництва чавуну та 
сталі» для студентів 
денної та заочної 
форми навчання 
спеціальності 136 
Металургія. – Кривий 
Ріг: КМІ НМетАУ, 
2017. – 64 с.
2. Лялюк В.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Автоматизація 
виробничих процесів, 
мікропроцесорна 
техніка» для студентів 
денної та заочної 
форми навчання 
спеціальності 136 
Металургія. – Кривий 
Ріг: КМІ НМетАУ, 
2017. – 60 с.
3. Лялюк В.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
виробництва чавуну, 
сталі та обробки 
металів тиском» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 136 
Металургія. – Кривий 
Ріг: КМІ НМетАУ, 
2017. – 92 с.
4. Конспект лекцій з 
дисципліни: « Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну», 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання, ч. І. 
Кондратенко М.М., 
Лялюк В.П. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2019. – 92 с.
5. Конспект лекцій з 
дисципліни: « Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну», 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання, ч. ІІ. 
Кондратенко М.М., 
Лялюк В.П. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2019. – 112 с.
6. Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва сталі» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Лялюк В.П., 
Кондратенко М.М. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 260 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 



або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Лялюк В.П., 
Журавлёв Ф.М., 
Чупринов Е.В. 
Окускованный 
железосодержащий 
материал, 
сочетающий лучшие 
металлургические 
характеристики 
агломерата и 
окатышей // Тези 
доповідь на 
Міжнародному 
металургійному 
форумі “Наука та 
інновації”, Київ, 2-3 
жовтня 2017 року. 
[Електрон. ресурс]: 
https://www.facebook.c
om/notes/метінвест/st
eelforumua-спікери-та-
тези-виступів.
2. Тараканов А.К., 
Лялюк В.П. 
Професійна 
металургійна освіта в 
Україні потребує 
негайної підтримки // 
Тези доповідь на 
Міжнародному 
металургійному 
форумі “Наука та 
інновації”, Київ, 2-3 
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загрузки шихтовых 
материалов в 
доменную печь. – 
Кривой Рог: Дионат, 
2016. – 329 с.
4. Лялюк В.П., Кассим 
Д.А., Оторвин П.И., 
Ляхова И.А. Системы 
подготовки, подачи и 
загрузки шихтовых 
материалов в 
доменную печь. Изд. 
2-е, дополненное. – 
Кривой Рог: Дионат, 
2017. – 761 с.
5. Лялюк В.П., Ляхова 
И.А., Кассим Д.А., 
Соколова В.П., 
Шмельцер Е.О. 
Совершенствование 
технологии 
производства кокса 
для доменной плавки 
– Кривой Рог: Дионат, 
2017. – 272 с.
6. Совершенствование 
технологии и 
оборудования 
производства 
железорудного сырья 
для современной 
доменной плавки / 
В.П. Лялюк, Н.И. 
Ступник, Ф.М. 
Журавлев, Е.В. 
Чупринов, И.А. 
Ляхова, Д.А. Кассим – 
Кривой Рог: Дионат, 
2017. – 368 с.
7. Лялюк В.П. 
Планирование и 
проведение 
исследований на 
физических моделях 
процессов доменной 
плавки. – Кривой Рог: 
Дионат, 2018. – 160 с.
8. Лялюк В.П. Анализ 
и уточнение 
теоретических основ 
процессов горения 
топлива и движения 
газового потока в 
доменной печи. – 
Издатель ФЛ-П 
Чернявский Д.А., 
Кривой Рог, 2018. – 
302 с.
9. Мучник Д.А., 
Лялюк В.П. 
Высокоэффективная 
внекамерная 
технология 
повышения качества 



кокса для доменной 
плавки. – Кривой Рог: 
ФЛ-П Чернявский 
Д.А., 2019. – 183 с.
10. Теория, 
технология и 
оборудование 
производства 
окатышей и нового 
железорудного сырья 
для доменной плавки 
/ Ф.М. Журавлев, В.П. 
Лялюк, Н.И. Ступник, 
В.С. Моркун, Е.В. 
Чупринов, Д.А. 
Кассим // ФЛП 
Чернявский Д.А., 
Кривой Рог: 2019. – 
925 с.
11. Лялюк В.П. 
Моделирование 
процессов доменной 
плавки: монография – 
Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2020. – 160 с.
12. Лялюк В.П. 
Технология и 
оборудование 
подготовки, подачи и 
загрузки шихтовых 
материалов в 
доменную печь: 
монография – 
Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2020. – 556 с.
13. Лялюк В.П. 
Технология 
подготовки шихты 
при производстве 
качественного кокса 
для доменной плавки: 
монография – 
Москва; Вологда: 
Инфра-Инженерия, 
2020. – 212 с.
14. 
Совершенствование 
технологии 
производства 
окатышей и нового 
железорудного сырья 
для современной 
доменной плавки. В 2-
х т. Том. 1.Теория, 
технология и 
оборудование 
подготовки шихт и их 
окомкования в 
производстве 
окатышей // Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Н.И. Ступник, 
В.С. Моркун, Е.В. 
Чупринов, Д.А. 
Кассим. – Москва, 
Вологда: “Инфра-
Инженерия”, 2020. – 
328 с
15. 
Совершенствование 
технологии 
производства 
окатышей и нового 
железорудного сырья 
для современной 
доменной плавки. В 2-
х т. Том. 2.Теория, 
технология и 
оборудование 



термоупрочнения 
сырых окатышей и 
нового железорудного 
сырья // Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Н.И. Ступник, 
В.С. Мор-кун, Е.В. 
Чупринов, Д.А. 
Кассим. – Москва, 
Вологда: “Инфра-
Инженерия”, 2020. – 
367 с.
16. Качество кокса и 
перспективы 
доменной плавки // 
В.П. Лялюк, Д.А. 
Мучник, Д.А. Кассим, 
Е.О. Шмельцер – 
Москва, Вологда: 
“Инфра-Инженерия”, 
2020. – 228 с.
17. Лялюк В.П. Теорія 
і технологія доменної 
плавки: навчальний 
посібник. – Кривий 
Ріг: Видавець ФО-П 
Чернявський Д.О., 
2020. – 516 с.
18. Теория и 
технология 
подготовки шихтовых 
материалов для 
доменной и 
бездоменной 
металлургии железа: 
учебник / Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Н.И. Ступник, 
В.С. Моркун, Е.В. 
Чупринов, Д.А. 
Кассим. – Кривой Рог: 
Издатель Чернявский 
Д.А., 2020. – 663 с.
19. Кассім Д.О., 
Тараканов А.К., 
Лялюк В.П. 
Ефективність роботи 
домен-них печей при 
використанні 
шихтових матеріалів 
підвищеної якості та 
вдосконаленні 
технології доменної 
плавки. – Кривий Ріг: 
Видавець 
Чернявський Д.О., 
2020. – 192 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Захист кандидатських 
дисертацій: 
Шмельцер К.О., 2016, 
Чупринов Є.В. 2017 р.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 



іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Член редакційної 
колегії: Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ногосекретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
металургійних 
технологій КМІ 
НМетАУ, з 2016 року.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.084.05 (НМетАУ).
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1 Патент №102458 
Україна. Пристрій для 
вимірювання витрати 
дуття по фурмах 
доменної печі / В.П. 
Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім, Г.Л. Зайцев; 
2015. – Бюл. №20.
2. Патент №102460 
Україна. Пристрій для 
регулювання витрати 
дуття по фурмах 
доменної печі / В.П. 
Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім, Г.Л. Зайцев. 
2015. – Бюл. №20.
3. Патент №103824 



Україна. Доменна піч 
/ В.П. Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім та інші; 2015. – 
Бюл. №24.
4. Патент №104638 
Україна. Доменна піч 
/ В.П. Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім, Г.Л. 
Зайцев.2016. – Бюл. 
№3.
5. Патент №103280 
Україна, МПК С21В 
7/20, С21В 5/00. 
Спосіб ведення 
доменної плавки / 
В.П. Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.А. 
Кассим // 2015. – Бюл. 
№23.
6. Патент №113207 
Україна, МПК С21В 
5/00. Спосіб доменної 
плавки / В.П. Лялюк, 
Д.О. Кассім, В.М. 
Онопа, І.А. Ляхова // 
2017. – Бюл. №2.
7. Спосіб 
термозміцнення 
сирих окатишів на 
конвеєрній 
обпалювальній 
машині / Ф.М. 
Журавльов, В.П. 
Лялюк, Є.В. 
Чупринов, А.К. 
Тараканов, Д.О. Ка-
ссім, І.А. Ляхова // 
Патент України 
№140961. – 2020. – 
Бюл. №5.
8. Спосіб 
термозміцнення 
сирих окатишів на 
конвеєрній 
обпалювальній 
машині / Ф.М. 
Журавльов, В.П. 
Лялюк, Є.В. 
Чупринов, А.К. 
Тараканов, Д.О. Ка-
ссім, І.А. Ляхова // 
Патент України 
№140962. – 2020. – 
Бюл. №5.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
1. Лялюк В.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Теоретичні та 
експериментальні 
дослідження 
виробництва чавуну та 
сталі» для студентів 
денної та заочної 
форми навчання 
спеціальності 136 



Металургія. – Кривий 
Ріг: КМІ НМетАУ, 
2017. – 64 с.
2. Лялюк В.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Автоматизація 
виробничих процесів, 
мікропроцесорна 
техніка» для студентів 
денної та заочної 
форми навчання 
спеціальності 136 
Металургія. – Кривий 
Ріг: КМІ НМетАУ, 
2017. – 60 с.
3. Лялюк В.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
виробництва чавуну, 
сталі та обробки 
металів тиском» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 136 
Металургія. – Кривий 
Ріг: КМІ НМетАУ, 
2017. – 92 с.
4. Конспект лекцій з 
дисципліни: « Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну», 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання, ч. І. 
Кондратенко М.М., 
Лялюк В.П. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2019. – 92 с.
5. Конспект лекцій з 
дисципліни: « Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну», 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання, ч. ІІ. 
Кондратенко М.М., 
Лялюк В.П. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2019. – 112 с.
6. Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва сталі» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Лялюк В.П., 
Кондратенко М.М. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 260 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Лялюк В.П., 
Журавлёв Ф.М., 



Чупринов Е.В. 
Окускованный 
железосодержащий 
материал, 
сочетающий лучшие 
металлургические 
характеристики 
агломерата и 
окатышей // Тези 
доповідь на 
Міжнародному 
металургійному 
форумі “Наука та 
інновації”, Київ, 2-3 
жовтня 2017 року. 
[Електрон. ресурс]: 
https://www.facebook.c
om/notes/метінвест/st
eelforumua-спікери-та-
тези-виступів.
2. Тараканов А.К., 
Лялюк В.П. 
Професійна 
металургійна освіта в 
Україні потребує 
негайної підтримки // 
Тези доповідь на 
Міжнародному 
металургійному 
форумі “Наука та 
інновації”, Київ, 2-3 
жовтня 2017 року. 
[Електрон. ресурс]: 
https://www.facebook.c
om/notes/метінвест/st
eelforumua-спікери-та-
тези-виступів
3. Кассим Д.А., Лялюк 
В.П., Чупринов Е.В. 
Проблемы 
равномерности 
распределения 
параметров доменной 
плавки по окружности 
доменной печи // 
Труди VIII 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Металургія 2019” – 
Запоріжжя, 21-23 
травня 2019 р.– С. 
278-280.
4. Кассим Д.А., Лялюк 
В.П., Чупринов Е.В. 
Сучасна доменна 
плавка потребує 
єдиного 
огрудкованого виду 
залізорудної сировини 
// Труди VIII 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Металургія 2019” – 
Запоріжжя, 21-23 
травня 2019 р.– С. 
280-282.
5. Вивчення 
залежності 
властивостей 
неофлюсованих 
обпалених обкотишів 
від способу 
збагачення 
залізорудного 
концентрату / Є.В. 
Чупринов, В.П. 
Лялюк, Ф.М. 
Журавльов, Д.О. 
Кассім, І.А. Ляхова // 



Міжнародна науково-
технічна конференція 
“Розвиток 
промисловості та 
суспільства”. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
КНУ. – 25-27.05.2016. 
– С. 201.
6. Професійна 
металургійна освіта 
потребує негайної 
підтримки / В.П. 
Іващенко, А.К. 
Тараканов, В.П. 
Лялюк, А.Ф. Гриньов 
// Металлургическая 
и горнорудная 
промышленность. – 
2018. – №2. – С. 1-3.
7. Means for improving 
of blast-furnace 
performance by 
coordination of the 
batch distribution at the 
top and gas distribution 
in the hearth / A.K. 
Tarakanov, V.P. 
Lyalyuk, I. Mamuzic, 
D.A. Kassim, M. A. 
Fursov // 14th 
International Symposi-
um of Croatian 
Metallurgical Society 
“Materials and 
Metallurgy”, Croatia, 
Sibenik, June 21-26, 
2020, S. 431.
8. Maintenance of the 
uniformity of blast 
distribution over the 
circumference of blast-
furnace hearth / A.K. 
Tarakanov, V.P. 
Lyalyuk, I. Mamuzic, 
D.A. Kassim, V.V. 
Elmenko // 14th 
International 
Symposium of Croatian 
Metallurgical Socie-ty 
“Materials and 
Metallurgy”, Croatia, 
Sibenik, June 21-26, 
2020, S. 431.
9. Дослідження 
впливу способів 
отримання та 
внесення ацетатів у 
вугільну сировину на 
температуру її 
змерзання / К.О. 
Шмельцер, М.В. 
Кормер, В.П. Лялюк, 
І.А. Ляхова // 
Матеріали IIІ 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
з “Сучасні технології 
переробки пальних 
копалин”. Харків: 
УХІН. – 2020. – 16-17 
квітня. С. 42-43.
10. Попередження 
змерзання вугільних 
концентратів у 
зимовий період при 
використанні 
кремнійорганічного 
полімеру / М.В. 
Кормер, К.О. 
Шмельцер, В.П. 
Лялюк, І.А. Ляхова // 



Матеріали IIІ 
міжнародної науково-
технічної кон-
ференції “Сучасні 
технології переробки 
пальних копалин”. 
Харків: УХІН. – 2020. 
– 16-17 квітня. С. 23-
25.
11. Перспективы 
использования глин 
Черкасского 
месторождения в 
качестве связующего 
для производства 
железорудных 
окатышей / Е.В. 
Чупринов, Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Д.А. Кассим, 
И. А. Ляхова // 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
“Университетская 
наука-2020. 
Мариуполь: ГВУЗ 
ПГТУ. – 2020. – 20-21 
мая. – С. 34-36.
12. Особенности 
природной смеси 
палыгорскита и 
монтмориллонита в IV 
слое Черкасского 
месторождения / Е.В. 
Чупринов, Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Д.А. Кассим, 
И. А. Ляхова // 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
“Университетская 
наука-2020. 
Мариуполь: ГВУЗ 
ПГТУ. – 2020. – 20-21 
мая. – С. 38-39.
13. Свойства Ca-
монтмориллонита II 
слоя Черкасского 
месторождения 
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Журавлев, В.П. 
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10.1007/s11015-016-
0264-0.
2. Lyalyuk V.P., 
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Tarakanov, D.A. 
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– №7. – РР. 254-261. 
DOI: 
10.3103/S1068364X180
70062.
10. Influence of the 
Stability of Coke 
Quality on Its 
Consumption in the 
Blast Furnace / V.P. 
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ulometric composition 
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ПУТ / В.П. Лялюк, 
А.К. Тараканов, Д.А. 
Кассим, И.И. Кучер // 
Сталь. – 2020. – №7. – 
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// Бюллетень научно-
технической и 
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производства кокса 
для доменной плавки 
– Кривой Рог: Дионат, 
2017. – 272 с.
6. Совершенствование 
технологии и 
оборудования 
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10. Теория, 
технология и 
оборудование 
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18. Теория и 
технология 
подготовки шихтовых 
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металлургии железа: 
учебник / Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Н.И. Ступник, 
В.С. Моркун, Е.В. 
Чупринов, Д.А. 
Кассим. – Кривой Рог: 
Издатель Чернявский 
Д.А., 2020. – 663 с.
19. Кассім Д.О., 
Тараканов А.К., 
Лялюк В.П. 
Ефективність роботи 
домен-них печей при 
використанні 
шихтових матеріалів 
підвищеної якості та 
вдосконаленні 
технології доменної 
плавки. – Кривий Ріг: 
Видавець 
Чернявський Д.О., 
2020. – 192 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Захист кандидатських 
дисертацій: 
Шмельцер К.О., 2016, 
Чупринов Є.В. 2017 р.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Член редакційної 
колегії: Вісник 
Криворізького 
національного 



університету: Збірник 
наукових праць.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ногосекретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
металургійних 
технологій КМІ 
НМетАУ, з 2016 року.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.084.05 (НМетАУ).
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1 Патент №102458 
Україна. Пристрій для 
вимірювання витрати 
дуття по фурмах 
доменної печі / В.П. 
Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім, Г.Л. Зайцев; 
2015. – Бюл. №20.
2. Патент №102460 
Україна. Пристрій для 
регулювання витрати 
дуття по фурмах 
доменної печі / В.П. 
Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім, Г.Л. Зайцев. 
2015. – Бюл. №20.
3. Патент №103824 
Україна. Доменна піч 
/ В.П. Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім та інші; 2015. – 
Бюл. №24.
4. Патент №104638 
Україна. Доменна піч 



/ В.П. Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.О. 
Кассім, Г.Л. 
Зайцев.2016. – Бюл. 
№3.
5. Патент №103280 
Україна, МПК С21В 
7/20, С21В 5/00. 
Спосіб ведення 
доменної плавки / 
В.П. Лялюк, А.К. 
Тараканов, Д.А. 
Кассим // 2015. – Бюл. 
№23.
6. Патент №113207 
Україна, МПК С21В 
5/00. Спосіб доменної 
плавки / В.П. Лялюк, 
Д.О. Кассім, В.М. 
Онопа, І.А. Ляхова // 
2017. – Бюл. №2.
7. Спосіб 
термозміцнення 
сирих окатишів на 
конвеєрній 
обпалювальній 
машині / Ф.М. 
Журавльов, В.П. 
Лялюк, Є.В. 
Чупринов, А.К. 
Тараканов, Д.О. Ка-
ссім, І.А. Ляхова // 
Патент України 
№140961. – 2020. – 
Бюл. №5.
8. Спосіб 
термозміцнення 
сирих окатишів на 
конвеєрній 
обпалювальній 
машині / Ф.М. 
Журавльов, В.П. 
Лялюк, Є.В. 
Чупринов, А.К. 
Тараканов, Д.О. Ка-
ссім, І.А. Ляхова // 
Патент України 
№140962. – 2020. – 
Бюл. №5.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
1. Лялюк В.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Теоретичні та 
експериментальні 
дослідження 
виробництва чавуну та 
сталі» для студентів 
денної та заочної 
форми навчання 
спеціальності 136 
Металургія. – Кривий 
Ріг: КМІ НМетАУ, 
2017. – 64 с.
2. Лялюк В.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Автоматизація 



виробничих процесів, 
мікропроцесорна 
техніка» для студентів 
денної та заочної 
форми навчання 
спеціальності 136 
Металургія. – Кривий 
Ріг: КМІ НМетАУ, 
2017. – 60 с.
3. Лялюк В.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
виробництва чавуну, 
сталі та обробки 
металів тиском» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 136 
Металургія. – Кривий 
Ріг: КМІ НМетАУ, 
2017. – 92 с.
4. Конспект лекцій з 
дисципліни: « Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну», 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання, ч. І. 
Кондратенко М.М., 
Лялюк В.П. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2019. – 92 с.
5. Конспект лекцій з 
дисципліни: « Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну», 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання, ч. ІІ. 
Кондратенко М.М., 
Лялюк В.П. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2019. – 112 с.
6. Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва сталі» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Лялюк В.П., 
Кондратенко М.М. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 260 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Лялюк В.П., 
Журавлёв Ф.М., 
Чупринов Е.В. 
Окускованный 
железосодержащий 
материал, 
сочетающий лучшие 
металлургические 
характеристики 



агломерата и 
окатышей // Тези 
доповідь на 
Міжнародному 
металургійному 
форумі “Наука та 
інновації”, Київ, 2-3 
жовтня 2017 року. 
[Електрон. ресурс]: 
https://www.facebook.c
om/notes/метінвест/st
eelforumua-спікери-та-
тези-виступів.
2. Тараканов А.К., 
Лялюк В.П. 
Професійна 
металургійна освіта в 
Україні потребує 
негайної підтримки // 
Тези доповідь на 
Міжнародному 
металургійному 
форумі “Наука та 
інновації”, Київ, 2-3 
жовтня 2017 року. 
[Електрон. ресурс]: 
https://www.facebook.c
om/notes/метінвест/st
eelforumua-спікери-та-
тези-виступів
3. Кассим Д.А., Лялюк 
В.П., Чупринов Е.В. 
Проблемы 
равномерности 
распределения 
параметров доменной 
плавки по окружности 
доменной печи // 
Труди VIII 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Металургія 2019” – 
Запоріжжя, 21-23 
травня 2019 р.– С. 
278-280.
4. Кассим Д.А., Лялюк 
В.П., Чупринов Е.В. 
Сучасна доменна 
плавка потребує 
єдиного 
огрудкованого виду 
залізорудної сировини 
// Труди VIII 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Металургія 2019” – 
Запоріжжя, 21-23 
травня 2019 р.– С. 
280-282.
5. Вивчення 
залежності 
властивостей 
неофлюсованих 
обпалених обкотишів 
від способу 
збагачення 
залізорудного 
концентрату / Є.В. 
Чупринов, В.П. 
Лялюк, Ф.М. 
Журавльов, Д.О. 
Кассім, І.А. Ляхова // 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
“Розвиток 
промисловості та 
суспільства”. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
КНУ. – 25-27.05.2016. 



– С. 201.
6. Професійна 
металургійна освіта 
потребує негайної 
підтримки / В.П. 
Іващенко, А.К. 
Тараканов, В.П. 
Лялюк, А.Ф. Гриньов 
// Металлургическая 
и горнорудная 
промышленность. – 
2018. – №2. – С. 1-3.
7. Means for improving 
of blast-furnace 
performance by 
coordination of the 
batch distribution at the 
top and gas distribution 
in the hearth / A.K. 
Tarakanov, V.P. 
Lyalyuk, I. Mamuzic, 
D.A. Kassim, M. A. 
Fursov // 14th 
International Symposi-
um of Croatian 
Metallurgical Society 
“Materials and 
Metallurgy”, Croatia, 
Sibenik, June 21-26, 
2020, S. 431.
8. Maintenance of the 
uniformity of blast 
distribution over the 
circumference of blast-
furnace hearth / A.K. 
Tarakanov, V.P. 
Lyalyuk, I. Mamuzic, 
D.A. Kassim, V.V. 
Elmenko // 14th 
International 
Symposium of Croatian 
Metallurgical Socie-ty 
“Materials and 
Metallurgy”, Croatia, 
Sibenik, June 21-26, 
2020, S. 431.
9. Дослідження 
впливу способів 
отримання та 
внесення ацетатів у 
вугільну сировину на 
температуру її 
змерзання / К.О. 
Шмельцер, М.В. 
Кормер, В.П. Лялюк, 
І.А. Ляхова // 
Матеріали IIІ 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
з “Сучасні технології 
переробки пальних 
копалин”. Харків: 
УХІН. – 2020. – 16-17 
квітня. С. 42-43.
10. Попередження 
змерзання вугільних 
концентратів у 
зимовий період при 
використанні 
кремнійорганічного 
полімеру / М.В. 
Кормер, К.О. 
Шмельцер, В.П. 
Лялюк, І.А. Ляхова // 
Матеріали IIІ 
міжнародної науково-
технічної кон-
ференції “Сучасні 
технології переробки 
пальних копалин”. 
Харків: УХІН. – 2020. 



– 16-17 квітня. С. 23-
25.
11. Перспективы 
использования глин 
Черкасского 
месторождения в 
качестве связующего 
для производства 
железорудных 
окатышей / Е.В. 
Чупринов, Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Д.А. Кассим, 
И. А. Ляхова // 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
“Университетская 
наука-2020. 
Мариуполь: ГВУЗ 
ПГТУ. – 2020. – 20-21 
мая. – С. 34-36.
12. Особенности 
природной смеси 
палыгорскита и 
монтмориллонита в IV 
слое Черкасского 
месторождения / Е.В. 
Чупринов, Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Д.А. Кассим, 
И. А. Ляхова // 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
“Университетская 
наука-2020. 
Мариуполь: ГВУЗ 
ПГТУ. – 2020. – 20-21 
мая. – С. 38-39.
13. Свойства Ca-
монтмориллонита II 
слоя Черкасского 
месторождения 
бентонитовых глин / 
Е.В. Чупринов, Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Д.А. Кассим, 
И. А. Ляхова // 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
“Университетская 
наука-2020. 
Мариуполь: ГВУЗ 
ПГТУ. – 2020. – 20-21 
мая. – С. 39-41.
14. Свойства 
палыгорскитовой 
глины III слоя 
Черкасского 
месторождения 
бентонитовых глин / 
Е.В. Чупринов, Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Д.А. Кассим, 
И. А. Ляхова // 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
“Университетская 
наука-2020. 
Мариуполь: ГВУЗ 
ПГТУ. – 2020. – 20-21 
мая. – С. 41-43.
15. Возможности 
использования 
щелочноземельных 
бентонитов при 
производстве 
железорудных 



окатышей / Е.В. 
Чупринов, Ф.М. 
Журавлев, В.П. 
Лялюк, Д.А. Кассим, 
И. А. Ляхова // 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
“Университетская 
наука-2020. 
Мариуполь: ГВУЗ 
ПГТУ. – 2020. – 20-21 
мая. – С. 43-45.
16. Полная энергия 
потоков дутья и 
горнового газа // В.П. 
Лялюк, Д.А. Кассим // 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
“Университетская 
наука-2020. 
Мариуполь: ГВУЗ 
ПГТУ. – 2020. – 20-21 
мая. – С. 45-47.
17. Зависимость 
температуры 
смерзания от способа 
получения и внесения 
ацетатов в угольное 
сырье / М. В. Кормер, 
Е. О. Шмельцер, В. П. 
Лялюк, И. А. Ляхова, 
Д. Небрат // 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
“Университетская 
наука-2020. 
Мариуполь: ГВУЗ 
ПГТУ. – 2020. – 20-21 
мая. – С. 47-49.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти 
років:1974-1978: 
Металургійний 
комбінат 
“Криворіжсталь”, 
2008-2012: ПАТ 
“АрселорМіттал 
Кривий Ріг”.

177620 Кондратенко 
Марія 
Миколаївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
136 

Металургія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

"Державний 
інститут 

підготовки та 
перепідготовки 

кадрів 
промисловості"

, рік 
закінчення: 

30 Теорія будови 
металів і 
сплавів

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction: 
1. Serhii Saveliev and 
Mariia Kondratenko. 
Analysis and synthesis 
of factors determining 
the sintering speed of 
sinter charge / The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 



2009, 
спеціальність: 

090218 
Металургiйне 
обладнання, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння

and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606010 /Scopus/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. КондратенкоМ. М. 
Математична модель 
пускових режимів 
стрічкового конвеєра 
для аналізу стану 
роликоопор і 
барабанів. Гірничий 
вісник. Науково-
технічний зб. Вип. 
100, Кривий Ріг, 2015, 
с. 137-141.
2. Kondratenko M. N. 
Condition analysis of 
belt conveyors roller-
carriages and drums on 
mathematical model of 
operation starting 
modes basis. Научный 
вестник Донбасской 
государственной 
машиностроительной 
академии. Сборник 
научных трудов, №1 
(22Е), Краматорск, 
2017. с. 81-84.
3. Кондратенко М.М. 
Аналіз динамічних 
процесів в стрічці і 
роликах у момент 
пуску стрічкового 
конвеєра для 
діагностики роликів / 
М.М. Кондратенко // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний зб. 
Вип. 102, Кривий Ріг, 
2017, с. 149-154.
4. Савельев С.Г. 
Анализ характера 
движения частиц 
агломерата при 
определении его 
прочности во 
вращающемся 
барабане / С.Г. 
Савельев, М.Н. 
Кондратенко // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний зб. 
Вип. 105, Кривий Ріг, 
– 2019, – С. 107-113.
5. Савельєв С.Г. 
Оцінка методики 
визначення впливу 
висоти шару 
аглошихти на його 
структурну міцність / 
С.Г. Савельев, М.М. 
Кондратенко // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний зб. 
Вип. 107, – Кривий 



Ріг, – 2020, – С. 122-
127.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, що 
рекомендований МОН 
України, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти, або монографії 
(у разі співавторства – 
з фіксованим власним 
внеском):
1. ISBN 978-966-525-
985-5Бережний М.М., 
Кондратенко 
М.М.Основи наукових 
досліджень та техніка 
експерименту: 
Навчальний посібник. 
– Кривий Ріг, 
Видавництво ДВНЗ 
«КНУ». – 2016. – 316 
с.
2. Кондратенко М.М. 
Стислий довідник 
«Допуски і посадки» з 
дисципліни «Якість, 
стандартизація та 
сертифікація при 
обробці металів 
тиском» для напряму 
підготовки 
«Металургія» 
6.050401, проф. 
спрямування 
«Обробка металів 
тиском». Видавництво 
ДВНЗ «КНУ». – 2016. 
– 120 с.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
– відповідальний 
виконавець наукової 
теми НР/П-64-16 
«Розвиток наукових і 
технологічних 
принципів 
підвищення 
ефективності 
виробництва 
залізорудного 
агломерату».
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 



три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
курсу «Основи 
наукових досліджень 
та техніка 
експерименту» для 
студентів напряму 
6.050401 
«Металургія» 
професійного 
спрямування 
«Обробка металів 
тиском» всіх форм 
навчання / 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
64 с.
2.Конспект лекцій з 
курсу «Автоматизація 
процесів обробки 
металів тиском» для 
студентів напряму 
6.050401 
«Металургія» 
професійного 
спрямування 
«Обробка металів 
тиском» всіх форм 
навчання / 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
46 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
курсу «Автоматизація 
процесів обробки 
металів тиском» для 
студентів напряму 
6.050401 
«Металургія» 
професійного 
спрямування 
«Обробка металів 
тиском» всіх форм 
навчання / 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
24 с.
4. Конспект лекцій з 
курсу «Теорія будови 
та термічної обробки 
металів і сплавів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання./ 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А., 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
130 с.
5. Конспект лекцій з 
курсу «Корозія та 
захист металів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання. / 
Хіноцька А.А., 
Кондратенко М.М. – 



Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
48 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
курсу «Спеціальні 
способи литва» для 
студентів напряму 
підготовки 6.050402 
«Ливарне 
виробництво» всіх 
форм навчання / 
Саітгареєв Л.Н., 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
56 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання. / 
Кондратенко М.М., 
Савельєв С.Г – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
48 с.
8. Методичні 
вказівкидо виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Системи 
контролю та 
управління процесами 
окускування» / 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
60 с.
9. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни: «Теорія і 
технологія процесів 
окускування» (ч. II – 
Технологія) для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Савельєв С.Г., 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
28 с.
10. Конспект лекцій з 
дисципліни: « Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну», 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання, ч. І. 
Кондратенко М.М., 
Лялюк В.П. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
92 с.
11. Конспект лекцій з 
дисципліни: « Теорія і 



технологія 
виробництва чавуну», 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання, ч. ІІ. 
Кондратенко М.М., 
Лялюк В.П. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
112 с.
12. Методичні 
вказівки до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Корозія 
та захист металів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 24 с.
13. Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва сталі» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Лялюк В.П., 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 260 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Кондратенко М.М. 
Розробка 
математичної моделі 
доменної печі, 
компонентів плавки 
та її матеріального 
балансу. / М.М. 
Кондратенко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Т. 2, 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2017, с. 241.
2. Кондратенко М.М. 
Аналіз динамічних 
процесів в стрічці і 
роликах у момент 
пуску стрічкового 
конвеєра для 
діагностики роликів / 
М.М. Кондратенко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Т. 2, 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2017, с. 299.
3.Савельєв С.Г. 
Комбинированные 
связующие добавки в 



шихту окомкования. / 
С.Г. Савельєв, М.Н. 
Кондратенко// 
Тезисы докладов 
Международной 
научно-техн. конфер. 
«Университетская 
наука-2018». Т. 1. 
Мариуполь, ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018, с. 65-
67.
4.Савельєв С.Г. 
Эффективность 
применения 
различных связующих 
добавок при 
производстве 
железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т 2. 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет », Кривий 
Ріг, 2018, с. 24.
5. Савельев С.Г. 
Анализ 
эффективности 
применения 
связующих добавок в 
процессах 
окускования 
железорудного сырья 
/ С.Г. Савельєв, М.М. 
Кондратенко // Сб. 
материалов ХII 
Конгресса 
обогатителей стран 
СНГ. М.: ИТЕП, 2019. 
– С. 178-182.
6. Савельєв С.Г. 
Переміщення проби 
агломерату в 
поперечному перерізі 
барабана. / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Університетська 
наука-2019: тези доп. 
Міжнар. науково-
технічн. конфер. в 4 т., 
Т. 1, // ДВНЗ «ПГТУ» 
– Маріуполь: 2019, с. 
23-24.
7. Савельев С.Г. 
Дослідження руху 
агломерату в процесі 
барабанного 
випробування / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Т. 2, 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2019. – С. 26.
8. Савельев С.Г. 
Определение начала 
разрушения слоя 
аглошихты при 
увеличении его 
высоты [Электронный 
ресурс] / С. Г. 



Савельев, М. Н. 
Кондратенко // 
Університетська наука 
- 2020: тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.) : в 4 
т. / ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2020. – Т. 
1. – С. 33–34. – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26275.
9. Serhii Saveliev and 
Mariia Kondratenko. 
Analysis and synthesis 
of factors determining 
the sintering speed of 
sinter charge / The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
10. Савельєв С.Г. До 
питання розрахунку 
граничної висоти 
шару аглошихти / С. Г. 
Савельев, М.Н. 
Кондратенко, М.С, 
Горбань // Матеріали 
Міжнар. науково-техн. 
конфер. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
164.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

27251 Хіноцька 
Алла 
Анатоліївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
бакалавра, 

Національна 
металургійна 

академія 
України, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0904 
Металургія, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

090404 
Обробка 

металiв тиском

16 Теорія 
металургійних 
процесів

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність наукової 
публікації у 
періодичному 
виданні, яке включено 
до наукометричних 
баз, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection, 
рекомендованих МОН 
України:
1. Исследование очага 
деформации при 
продольном 
прокатывании с точки 
зрения реологической 
концепции/ 
[Н.Н.Бережной, 
В.А.Чубенко, 
А.А.Хиноцкая, 
С.О.Мацишин, 
А.А.Шепель, 
В.А.Чубенко]// 
Восточно-
Европейский журнал 
передовых технологий 



– том 1 № 7 (73) 
(2015). – С. 31-35.
2. The increase in 
efficiency of strips 
production process in 
foundry and rolling mill 
stand/ Nikolay 
Berezhnoy, Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015, № 12. – Р. 296 – 
300.
3. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. Research of influence 
of inoculator particles 
dispersion on the 
period of liquid steel 
crystallization at roll 
continuous casting for 
obtaining thin plates/ 
Viktoriya Chubenko, 
Alla Нinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 4. – Р. 128-
132.
2. Study of cooling rate, 
crystallization duration 
and metal discharge 
coefficient in case of 
continuous casting into 
foundry and rolling 
mills/ Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 6. – Р. 296 – 
300.
3. Steel casting speed in 



suspended cast-rolling 
with roll-mold for thin 
bars 
production/Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 11. – Р. 66 – 
69.
4. Чубенко В.А. 
Влияние 
термомеханических 
режимов 
прокатывания на 
предел текучести 
стали / В.А. Чубенко, 
А.А. Хиноцкая // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Серія: 
Інноваційні технології 
та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2017 р. 
– № 35 (1257). – С. 78-
82.
5. Чубенко В.А. 
Дослідження об'єму 
осередку деформації 
та часу перебування 
металу в ньому при 
валковій розливці 
сталі для 
виготовлення тонких 
смуг / В.А. Чубенко, 
А.А. Хиноцкая, В. 
Чубенко // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг: КНУ, 
2017. – Вип. 45. – 
С.185-289.
6. Чубенко В.А. 
Визначення впливу 
режиму обтиснення 
при прокатуванні на 
внутрішню будову 
металу / В.А. Чубенко, 
А.А. Хіноцька // 
Качество 
минерального сырья. 
Сб. научн. тр., Т.2, 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ», 
2018. – С.151-159.
7. Чубенко В.А. 
Підвищення 
ефективності процесів 
суміщення лиття-
прокатування за 
рахунок збільшення 
швидкості 
кристалізації металу в 
машині безперервного 
лиття заготовок / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2018, Випуск 
103. – С. 22-27.
8. Чубенко В.А. 
Дослідження 
швидкісних умов 
поздовжнього 



прокатування / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Серія: 
Інноваційні технології 
та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2018 р. 
– № 23 (1299). – С. 78-
83.
9. Чубенко В.А. Вплив 
швидкості деформації 
на зміну напруження 
при поздовжньому 
прокатуванні / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2019, Випуск 
105. – С. 42-46.
10. Чубенко В.А. 
Технологія 
виготовлення 
надпровідного 
матеріалу обробкою 
металів тиском / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2019, Випуск 
105. – С. 123-127.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Бережний М.М. 
Вступ до спеціальності 
металурга: 
Навчальний посібник 
/ М.М. Бережний, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КТУ, 2009. – 
287 с.
2. Бережний М.М. 
Енергетичний баланс 
та реологічні 
властивості осередку 
деформації при 
прокатуванні штаби 
гладкими валками: 
Монографія / М.М. 
Бережний, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2011. – 120 с.
3. Бережний М.М. 
Паливо та 
металургійні печі: 
Монографія / М.М. 
Бережний, Хіноцька. 
– Кривий Ріг: Діонат 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2012. – 380 с.
4. Бережний М.М. 
Діаграма стану сплаву 
залізо-вуглець: 
Монографія / М.М. 
Бережний, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 



2013. – 36 с.
5. Калініченко Ю.П. 
Конструкція і 
розрахунок 
транспортувальних 
машин основних цехів 
металургійних 
заводів: Монографія / 
Ю.П. Калініченко, 
А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: Діонат 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2013. – 216 с.
6. Калініченко Ю.П. 
Транспортувальні 
машини і комплекси 
металургійних заводів 
/ Ю.П. Калініченко, 
А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: Діонат 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2014. – 268 с.
7. Технологія 
прокатного 
виробництва: 
Навчальний посібник 
/ В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2017. – 170 с.
8. Дослідження 
об'ємноструктурних і 
енергетичних 
перетвореннь в сталях 
при прокатуванні. 
Монографія / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, - Кривий 
Ріг: Видавництво 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2018. – 178 с.
9. Технологія процесів 
обробки металів 
тиском Навчальний 
посібник / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2020. – 207 с.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
Відповідальний 
виконавець 
ініціативної науково-
дослідної роботи. 
Тема: Підвищення 
ефективності 
виготовлення тонких 
смуг в ливарно-
прокатних клітях 
безперервною 
валковою розливкою 
сталі № НР/П – 63 – 
16.
12) наявність не 



менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент України на 
корисну модель № 
91878 МПК В12В 
37/74. Лінія 
прискореного 
охолодження 
арматурного прокату / 
Р.О. Тімченко, В.Г. 
Лясов, О.В. Мамаєв, 
І.О. Гунькін, М.Б. 
Нікіфоров, М.М. 
Бережний, А.А. 
Хіноцька, М.О. 
Мацишин, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» – заявл. 
27.09.2013, № u 2013 
11459, опубл. 
25.07.2014, Бюл. №14.
2. Патент України на 
корисну модель № 
93302 МПК B65G 
23/44, Натяжна 
станція / П.С. 
Терезюк, Ю.П. 
Калініченко, А.А. 
Хіноцька, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» – заявл. 
22.04.2014, № u 2014 
04254, опубл. 
25.09.2014, Бюл. №18.
3. Патент України на 
корисну модель № 
106236 МПК H01B 
12/00. Спосіб 
виготовлення 
надпровідного 
матеріалу / М.М. 
Бережний, Ю.П. 
Калініченко, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.О. 
Шепель, В.А. Чубенко, 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
14.09.2015, № u 2015 
08856, опубл. 
25.04.2016, Бюл. № 8.
4. Патент України на 
корисну модель № 
100153 МПК В21В1, 
В21В 27/02, В21В 
31/00. Ливарно-
прокатна кліть / М.М. 
Бережний, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.О. 
Шепель, В.А. Чубенко, 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
05.02.2015, № u 2015 
00921, опубл. 
10.07.2015, Бюл. № 13.
5. Патент України на 
корисну модель № 
121178 МПК В22D 
11/06. Спосіб 
прискорення 
кристалізації металу у 



ливарно-прокатних 
клітях / Г.В.Губін, В.А. 
Чубенко, 
А.А.Хіноцька, 
В.А.Чубенко, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.06.2017, № u 2017 
06256, опубл. 
27.11.2017, Бюл. № 22.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Обробка 
металів тиском». для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
40 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія 
будови металів і 
сплавів». для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Металургійні печі». 
Частина 1 – 
«Металургійне 
паливо» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
38 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Конструювання 
литих деталей» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 



освітньо-професійної 
програми «Ливарне 
виробництво чорних 
та кольорових металів 
і сплавів» усіх форм 
навчання / Чубенко 
В.А., Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Розробка 
та впровадження 
науково-технічних 
досягнень галузі» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
6. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни: 
«Механічна інженерія 
в металургії» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 28 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Технологія процесів 
обробки металів 
тиском» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форми 
навчання / Чубенко 
В.А., Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 28 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва виливків 
із сталі» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Л.Н. 
Саітгареєв, І.Е. Скідін, 
А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 56 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 



дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Чубенко В.А. Вплив 
ступеню деформації 
при холодному 
прокатуванні на 
структурні 
перетворення в сталях 
/ В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька // Тез. докл. 
междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетска 
наука 2018». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2018. – С. 136-138.
2. Чубенко В.А. 
Дослідження 
суміщення процесів 
безперервного лиття-
прокатування в 
умовах суспензійної 
розливки сталі / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2018. – С. 26.
3. Чубенко В.А. 
Дослідження 
можливості керування 
структурою 
металічного сплаву 
при обробці металів 
тиском / В.А. Чубенко, 
А.А. Хіноцька // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2018. – С. 25.
4. Чубенко В.А. 
Витрати енергії на 
прокатування та 
шляхи їх зменшення / 
В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька // Тез. докл. 
Междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетская 
наука 2018». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2019. – С.136-138.
5. Чубенко В.А 
Визначення 
напружено-
деформованого стану 
в осередку деформації 
при прокатуванні / 
В.А Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ», 
2019. Т 2 – С. 23.
6. Чубенко В.А 



Дослідження 
раціональних режимів 
обтиснення та їх 
вплив на витрати 
енергії на 
прокатування / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ», 
2019. Т 2 – С. 24.
7. Чубенко В.А. 
Підвищення 
ефективності 
прокатного 
виробництва за 
рахунок збільшення 
продуктивності 
процесу / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Тез. докл. 
Междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетская 
наука 2019». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2019. – С.136-138.
8. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
10. ЧубенкоВ.А. 
Дослідження режимів 
обробки при 
прокатуванні за 
допомогою 
комп’ютерного 
моделювання / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, Т.П. Ярош 
// Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
168.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

27251 Хіноцька 
Алла 
Анатоліївна

старший 
викладач, 
Основне 

гірничо-
металургійний

Диплом 
бакалавра, 

Національна 

16 Системи 
автоматизован
ого 

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 



місце 
роботи

металургійна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0904 
Металургія, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

090404 
Обробка 

металiв тиском

проектування в 
металургії

30 Ліцензійних умов:
1) наявність наукової 
публікації у 
періодичному 
виданні, яке включено 
до наукометричних 
баз, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection, 
рекомендованих МОН 
України:
1. Исследование очага 
деформации при 
продольном 
прокатывании с точки 
зрения реологической 
концепции/ 
[Н.Н.Бережной, 
В.А.Чубенко, 
А.А.Хиноцкая, 
С.О.Мацишин, 
А.А.Шепель, 
В.А.Чубенко]// 
Восточно-
Европейский журнал 
передовых технологий 
– том 1 № 7 (73) 
(2015). – С. 31-35.
2. The increase in 
efficiency of strips 
production process in 
foundry and rolling mill 
stand/ Nikolay 
Berezhnoy, Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015, № 12. – Р. 296 – 
300.
3. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. Research of influence 
of inoculator particles 
dispersion on the 



period of liquid steel 
crystallization at roll 
continuous casting for 
obtaining thin plates/ 
Viktoriya Chubenko, 
Alla Нinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 4. – Р. 128-
132.
2. Study of cooling rate, 
crystallization duration 
and metal discharge 
coefficient in case of 
continuous casting into 
foundry and rolling 
mills/ Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 6. – Р. 296 – 
300.
3. Steel casting speed in 
suspended cast-rolling 
with roll-mold for thin 
bars 
production/Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 11. – Р. 66 – 
69.
4. Чубенко В.А. 
Влияние 
термомеханических 
режимов 
прокатывания на 
предел текучести 
стали / В.А. Чубенко, 
А.А. Хиноцкая // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Серія: 
Інноваційні технології 
та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2017 р. 
– № 35 (1257). – С. 78-
82.
5. Чубенко В.А. 
Дослідження об'єму 
осередку деформації 
та часу перебування 
металу в ньому при 
валковій розливці 
сталі для 
виготовлення тонких 
смуг / В.А. Чубенко, 
А.А. Хиноцкая, В. 
Чубенко // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг: КНУ, 
2017. – Вип. 45. – 
С.185-289.
6. Чубенко В.А. 
Визначення впливу 
режиму обтиснення 
при прокатуванні на 
внутрішню будову 



металу / В.А. Чубенко, 
А.А. Хіноцька // 
Качество 
минерального сырья. 
Сб. научн. тр., Т.2, 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ», 
2018. – С.151-159.
7. Чубенко В.А. 
Підвищення 
ефективності процесів 
суміщення лиття-
прокатування за 
рахунок збільшення 
швидкості 
кристалізації металу в 
машині безперервного 
лиття заготовок / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2018, Випуск 
103. – С. 22-27.
8. Чубенко В.А. 
Дослідження 
швидкісних умов 
поздовжнього 
прокатування / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Серія: 
Інноваційні технології 
та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2018 р. 
– № 23 (1299). – С. 78-
83.
9. Чубенко В.А. Вплив 
швидкості деформації 
на зміну напруження 
при поздовжньому 
прокатуванні / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2019, Випуск 
105. – С. 42-46.
10. Чубенко В.А. 
Технологія 
виготовлення 
надпровідного 
матеріалу обробкою 
металів тиском / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2019, Випуск 
105. – С. 123-127.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Бережний М.М. 
Вступ до спеціальності 
металурга: 
Навчальний посібник 
/ М.М. Бережний, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КТУ, 2009. – 
287 с.
2. Бережний М.М. 
Енергетичний баланс 
та реологічні 
властивості осередку 
деформації при 



прокатуванні штаби 
гладкими валками: 
Монографія / М.М. 
Бережний, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2011. – 120 с.
3. Бережний М.М. 
Паливо та 
металургійні печі: 
Монографія / М.М. 
Бережний, Хіноцька. 
– Кривий Ріг: Діонат 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2012. – 380 с.
4. Бережний М.М. 
Діаграма стану сплаву 
залізо-вуглець: 
Монографія / М.М. 
Бережний, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2013. – 36 с.
5. Калініченко Ю.П. 
Конструкція і 
розрахунок 
транспортувальних 
машин основних цехів 
металургійних 
заводів: Монографія / 
Ю.П. Калініченко, 
А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: Діонат 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2013. – 216 с.
6. Калініченко Ю.П. 
Транспортувальні 
машини і комплекси 
металургійних заводів 
/ Ю.П. Калініченко, 
А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: Діонат 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2014. – 268 с.
7. Технологія 
прокатного 
виробництва: 
Навчальний посібник 
/ В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2017. – 170 с.
8. Дослідження 
об'ємноструктурних і 
енергетичних 
перетвореннь в сталях 
при прокатуванні. 
Монографія / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, - Кривий 
Ріг: Видавництво 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2018. – 178 с.
9. Технологія процесів 
обробки металів 
тиском Навчальний 
посібник / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2020. – 207 с.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 



теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
Відповідальний 
виконавець 
ініціативної науково-
дослідної роботи. 
Тема: Підвищення 
ефективності 
виготовлення тонких 
смуг в ливарно-
прокатних клітях 
безперервною 
валковою розливкою 
сталі № НР/П – 63 – 
16.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент України на 
корисну модель № 
91878 МПК В12В 
37/74. Лінія 
прискореного 
охолодження 
арматурного прокату / 
Р.О. Тімченко, В.Г. 
Лясов, О.В. Мамаєв, 
І.О. Гунькін, М.Б. 
Нікіфоров, М.М. 
Бережний, А.А. 
Хіноцька, М.О. 
Мацишин, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» – заявл. 
27.09.2013, № u 2013 
11459, опубл. 
25.07.2014, Бюл. №14.
2. Патент України на 
корисну модель № 
93302 МПК B65G 
23/44, Натяжна 
станція / П.С. 
Терезюк, Ю.П. 
Калініченко, А.А. 
Хіноцька, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» – заявл. 
22.04.2014, № u 2014 
04254, опубл. 
25.09.2014, Бюл. №18.
3. Патент України на 
корисну модель № 
106236 МПК H01B 
12/00. Спосіб 
виготовлення 
надпровідного 
матеріалу / М.М. 
Бережний, Ю.П. 
Калініченко, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.О. 
Шепель, В.А. Чубенко, 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 



14.09.2015, № u 2015 
08856, опубл. 
25.04.2016, Бюл. № 8.
4. Патент України на 
корисну модель № 
100153 МПК В21В1, 
В21В 27/02, В21В 
31/00. Ливарно-
прокатна кліть / М.М. 
Бережний, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.О. 
Шепель, В.А. Чубенко, 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
05.02.2015, № u 2015 
00921, опубл. 
10.07.2015, Бюл. № 13.
5. Патент України на 
корисну модель № 
121178 МПК В22D 
11/06. Спосіб 
прискорення 
кристалізації металу у 
ливарно-прокатних 
клітях / Г.В.Губін, В.А. 
Чубенко, 
А.А.Хіноцька, 
В.А.Чубенко, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.06.2017, № u 2017 
06256, опубл. 
27.11.2017, Бюл. № 22.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Обробка 
металів тиском». для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
40 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія 
будови металів і 
сплавів». для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.



3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Металургійні печі». 
Частина 1 – 
«Металургійне 
паливо» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
38 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Конструювання 
литих деталей» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Ливарне 
виробництво чорних 
та кольорових металів 
і сплавів» усіх форм 
навчання / Чубенко 
В.А., Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Розробка 
та впровадження 
науково-технічних 
досягнень галузі» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
6. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни: 
«Механічна інженерія 
в металургії» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 28 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Технологія процесів 
обробки металів 
тиском» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 



та заочної форми 
навчання / Чубенко 
В.А., Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 28 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва виливків 
із сталі» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Л.Н. 
Саітгареєв, І.Е. Скідін, 
А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 56 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Чубенко В.А. Вплив 
ступеню деформації 
при холодному 
прокатуванні на 
структурні 
перетворення в сталях 
/ В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька // Тез. докл. 
междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетска 
наука 2018». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2018. – С. 136-138.
2. Чубенко В.А. 
Дослідження 
суміщення процесів 
безперервного лиття-
прокатування в 
умовах суспензійної 
розливки сталі / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2018. – С. 26.
3. Чубенко В.А. 
Дослідження 
можливості керування 
структурою 
металічного сплаву 
при обробці металів 
тиском / В.А. Чубенко, 
А.А. Хіноцька // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2018. – С. 25.
4. Чубенко В.А. 
Витрати енергії на 



прокатування та 
шляхи їх зменшення / 
В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька // Тез. докл. 
Междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетская 
наука 2018». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2019. – С.136-138.
5. Чубенко В.А 
Визначення 
напружено-
деформованого стану 
в осередку деформації 
при прокатуванні / 
В.А Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ», 
2019. Т 2 – С. 23.
6. Чубенко В.А 
Дослідження 
раціональних режимів 
обтиснення та їх 
вплив на витрати 
енергії на 
прокатування / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ», 
2019. Т 2 – С. 24.
7. Чубенко В.А. 
Підвищення 
ефективності 
прокатного 
виробництва за 
рахунок збільшення 
продуктивності 
процесу / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Тез. докл. 
Междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетская 
наука 2019». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2019. – С.136-138.
8. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
10. ЧубенкоВ.А. 
Дослідження режимів 
обробки при 
прокатуванні за 



допомогою 
комп’ютерного 
моделювання / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, Т.П. Ярош 
// Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
168.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

282778 Бабошко 
Дмитро 
Юрійович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

090401 
Металургiя 

чорних 
металiв, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052103, 

виданий 
23.04.2019

3 Основи 
металургії

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
1. Dmytro Baboshko, 
Levan Saithareiev, 
Hennadiy Hubin, 
Oksana 
VodennikovaandIhor 
Skidin. Researching of 
physicochemical and 
structural-phase 
transformations in 
carbothermal 
titanomagnetite 
concentrates reduction 
for sustainable 
development of raw 
materials base of 
metallurgical 
enterprises/ The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606011 /Scopus/.
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до перелік унаукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 



п’ять досягнень:
1. Бабошко Д.Ю. 
Структурные 
преобразования зерен 
титаномагнетита в 
процессе 
карбометрического 
восстановления. Ч.1 / 
Д.Ю. Бабошко, В.В. 
Ткач, Г.В. Губин, С.Н. 
Зима // 
Электрометаллургия. 
– 2015. – №2. – С. 8-
14.
2. Бабошко Д.Ю. 
Особенности 
карботермического 
восстановления 
титаномагнетитовых 
окатышей / Д.Ю. 
Бабошко, В.В. Ткач, 
Г.В. Губин, С.Н. Зима, 
О.С. Воденникова // 
Металлургическая и 
горнорудная 
промышленность. – 
2015. – №1. – С. 17-21.
3. Бабошко Д.Ю. 
Структурные 
преобразования зерен 
титаномагнетита в 
процессе 
карбометрического 
восстановления. Ч.2 / 
Д.Ю. Бабошко, В.В. 
Ткач, Г.В. Губин, С.Н. 
Зима, Л.Н. Саитгареев 
// 
Электрометаллургия. 
– 2015. – № 3. – С. 14-
16. 
4. Зима С.Н. 
Особенности 
титаномагнетита 
Крапивенского 
месторождения на 
Волыни / С.Н. Зима, 
Д.Ю. Бабошко // 
Горный журнал 
Казахстана. – 2015. – 
№ 10. – С. 8-11.
5. Бабошко Д.Ю. 
Исследование 
механизма 
твердофазного 
восстановления 
титаномагнетитового 
концентрата 
Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, С.Н. Зима, 
Г.В. Губин, Л.Н. 
Саитгареев, О.С. 
Воденникова // 
Вісник ЖДТУ. Серія: 
Технічні науки. Т. 2. – 
Житомир № 2 (80). – 
2017. – С. 18-24. doi: 
https://doi.org/10.2664
2/tn-2017-2(80)-17-24.
6. Бабошко Д.Ю. 
Твердофазная 
металлизация 
титаномагнетитового 
концентрата из 
фосфор-титан-
железосодержащей 
руды Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, В.В. Ткач, 
Л.Н. Саитгареев, С.Н. 



Зима, О.С. 
Воденникова // 
Вестник ГГТУ им. П.О. 
Сухого: научно-
практический журнал. 
– 2017. – № 3. – С. 15-
19.
7. Бабошко Д.Ю. 
Пирометаллургия 
титаномагнетитовых 
концентратов 
коренных 
комплексных руд / 
Д.Ю. Бабошко, Г.Г. 
Губин, Л.Н. Кравчук, 
В.Г. Губин С.Н. Зима 
// Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. Вип. 
48. – 2019. – С. 58-64.
8. Тарасов В.К. 
Дослідження заходів 
покращення умов 
праці в цехах холодної 
прокатки / В.К. 
Тарасов, О.С. 
Воденнікова, Ю.В. 
Куріс, О.Б. Матяшева, 
Л.В. Воденнікова, 
Д.Ю. Бабошко // 
Вчені записки ТНУ 
імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки, 2020. 
Т31 (70). №3. – С. 191-
196.
9. Тарасов В.К. Пошук 
шляхів покращення 
умов праці в цехах 
холодної прокатки / 
В.К. Тарасов, О.С. 
Воденнікова, В.Р. 
Румянцев, Л.В. 
Воденнікова, Д.Ю. 
Бабошко // Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки, 2020. 
Т31(70). №4. – С. 162-
169.
10. Воденнікова О.С., 
Дослідження 
теплофізичних 
властивостей 
компонентів шихти 
для виплавки 
малофосфористого 
шлаку / О.С. 
Воденнікова, О.Б. 
Мятяшева, Л.В. 
Воденнікова, Д.Ю. 
Бабошко // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. Вип. 
50. – 2020, – С 36-40.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 



України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
Виконання 
ініціативної науково-
дослідної роботи. 
Тема: Дослідження 
особливостей 
карботермічної 
переробки 
титаномагнетитових 
концентратів.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічних робіт з 
дисципліни «Теорія 
металургійних 
процесів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форми 
навчання/ Ярош Т.П., 
Бабошко Д.Ю. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
24 с.
2. Конспект лекцій з 
дисципліни: «Теорія і 
технологія 
виробництва 
кольорових металів» 
(ч. I – Металургія 
легких металів) для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання/ Ярош Т.П., 
Бабошко Д.Ю. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
34 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
ливарного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання/ 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е., Бабошко 
Д.Ю. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 



технологія 
виробництва виливків 
із чавуну» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Бабошко Д.Ю. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 40 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
ливарного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Бабошко Д.Ю. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 36 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Бабошко Д.Ю. 
Особенности 
текстурно-
структурных 
преобразований зерен 
титаномагнетита при 
термохимическом 
восстановлении / 
Д.Ю. Бабошко, В.В. 
Ткач, Г.В. Губин, С.Н. 
Зима // Спеціальна 
металургія: вчора, 
сьогодні, завтра 
[Електронний ресурс]: 
ХIII Всеукр. наук.-
практ. конф., 21 квітня 
– Київ. – 2015. – С. 
36–40.
2. Бабошко Д.Ю. 
Особенности 
текстурно-
структурных 
преобразований зерен 
титаномагнетита при 
карботермическом 
восстановлении / 
Д.Ю. Бабошко, Г.В. 
Губин, В.В. Ткач, С.Н. 
Зима // Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства : міжнар. 
наук.-техн. конф., 20–
22 травня 2015 р. : 
тези. доп. – Кривий 
Ріг. – 2015. – С. 196.
3. Бабошко Д.Ю. 
Обґрунтування 
температурно-часових 
параметрів в процесі 
твердофазного 



відновлення 
титаномагнетитового 
концентрату в 
обертовій печі / Д.Ю. 
Бабошко //  Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
наук.- техн. конф., 24-
26 травня 2017 р. – 
Кривий Ріг. – 2017.– 
С. 228.
4. Бабошко Д.Ю. 
Технологічна схема 
переробки 
титаномагнетитового 
концентрату на 
титановмістний та 
залізовмістний 
продукт / Д.Ю. 
Бабошко // Литво. 
Металургія 2017: 
Матеріали ХІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-25 
травня 2017 р.), тези 
доп. – м. Запоріжжя. –
2017. – С. 230.
5. Бабошко Д.Ю. 
Уменьшение 
содержания серы в 
окатышах из 
титаномагнетитового 
концентрата 
Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, Л.Н. 
Саитгареев // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
наук.-техн. конф., 23-
25 травня 2018 р., т.2: 
тези доп. – Кривий 
Ріг. – 2018. – С. 28.
6. Бабошко Д.Ю. 
Пірометалургійний 
спосіб переробки 
високотитаномагнети
тових концентратів/ 
Д.Ю. Бабошко, Г.В. 
Губін // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
наук.- техн. конф., 22-
24 травня 2019 р., т.2: 
тези доп. – Кривий 
Ріг. – 2019. – С. 25.
7. Dmytro Baboshko, 
Levan Saithareiev, 
Hennadiy Hubin, 
Oksana Vodennikova 
and Ihor Skidin. 
Researching of 
physicochemical and 
structural-phase 
transformations in 
carbothermal 
titanomagnetite 
concentrates reduction 
for sustainable 
development of raw 
materials base of 
metallurgical 
enterprises. The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 



(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
8. Бабошко Д.Ю. 
Дослідження 
технології переробки 
титаномагнетитових 
концентратів / Д.Ю. 
Бабошко, Л.Н. 
Саітгареєв, І.Е. Скідін, 
А.В, Демко // 
Матеріали   Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 
КривийРіг: КНУ, 
2020. – С. 162.
9. Скідін І.Е. 
Удосконалення 
технології 
відновлення частин 
грунтових насосів 
методом лиття 
термітногорозплаву 
наповерхню / І.Е. 
Скідін, Л.Н. 
Саітгареєв, Д.Ю. 
Бабошко, В.В. 
Сидоренко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 
КривийРіг: КНУ, 
2020. – С. 167.
10. Воденнікова О.С. 
Дослідження 
низькотеплоємних 
шихт для виплавки 
МФШ з метою 
енергозбереження / 
О.С. Воденнікова, О.Б. 
Матяшева, Л.В. 
Воденнікова, Д.Ю. 
Бабошко // 
МатеріалиМіжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 
КривийРіг: КНУ, 
2020. – С. 170.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

213422 Кадол 
Олександр 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Приватний 
навчальний 

заклад 
"Інститут 
ділового 

адмініструванн
я", рік 

закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
050104 

Фiнанси, 
Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс

14 Історія 
української 
культури

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



ький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
072 Фінанси, 

банківська 
справа та 

страхування, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 016046, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат 
доцента AД 

002937, 
виданий 

15.10.2019

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.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. 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.
2. Кадол О.М. Історія 
методології 
оподаткування 
нерухомості // 
електронне наукове 
фахове видання 
«Економіка та 
суспільство» / Кадол 
О.М., Кадол Л.В., 
Кравчук Л.М.// 
Мукачев: Мук.ДУ, 
2018. – С. 11-15. – вип. 
15.
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. 
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.
5. Кадол А. Н. 
Немецкие погромы в 
Российской империи в 
годы Первой мировой 
войны / А. Н. Кадол, 
В. В. Ленская // 
Вестник Брестского 
ГТУ. Сер. 
Гуманитарные науки. 



№ 6. 2014. – Брест, 
2014. – С. 20 – 22.
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 
/ О. М. Кадол // 
Вопросы германской 
истории: сб. научных 
тр. – Днепропетровск: 
Изд-во Лира, 2014. – 
С. 106 – 116.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Кадол О.М. 
Сучасний погляд на 
антинімецьку 
кампанію у роки 
Першої світової війни 
// Колективна 
монографія на тему 
«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 
/Енергоефективність 
та енергозбереження: 
економічний, 
технічний та 
агроекологічний 
аспекти.- Полтавської 
державної аграрної 
академії /О.М. Кадол, 
Л.В. Кадол, Л.М. 
Кравчук//м. Полтава. 
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 / за 
ред. В.В. Стецкевича .- 
Кривий Ріг: Мінерал, 
2011. р.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
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.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. 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» для 
студентів іноземців І 
курсу денної форми 
навчання усіх 
спеціальностей – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2015. – 22 с.
6. 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.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою:
Керівництво 
проблемною групою.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Кадол О.М. 
Класифікації 
історіографічного 
огляду дослідження 
анти німецької 
кампанії царизму 
1914-1917 рр // 
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.
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. Етнічні 
німці у світлі воєнної 
політики Російської 



імперії та СРСР : 
історичні паралелі / 
О. М. Кадол // 
Дослідження і 
розвідки з всесвітньої 
історії і 
правознавства. зб. 
наук. праць. / гол. ред. 
Кожухарь О. І. – 
Кривий Ріг, 2015. – С. 
67 – 79.
4. Кадол 
О.М.Антинімецька 
кампанія в Російській 
імперії,1914 -1917 рр.: 
регіональний аспект 
україньских губерній / 
тези // Українство: 
динаміка сенсів та 
вимірів національного 
буття (До дня 
української 
писемності та мови)// 
Всеукраїнська наукова 
конференція, Кривий 
Ріг, Донецький 
юридичний інститут 
МВС України, 9 
грудня 2018.
5. Кадол О.М. 
Реалізація бізнес - 
освіти в Україні // 
Дистанційна наукова 
конференція 
«Антикризове 
управління: держав, 
регіон, місто Ле-Ман, 
Франція, 23 листопада 
2018 року.- С.127-130.
6. Кадол О.М. 
Гетьманування Івана 
Мазепи: здобутки та 
недоліки // 
Міжнародна науково 
– практична 
конференція «Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, травень 
2017р.- 421с.
7. 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.
8. 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.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
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.

219701 Ярош Тетяна 
Петрівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 045977, 
виданий 

09.04.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025187, 

виданий 
14.04.2011

15 Теорія і 
технологія 
виробництва 
феросплавів

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
1. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до перелік унаукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. ГубінГ.В., ГубінГ.Г., 
ЯрошТ.П. До питання 
про переробку 
червоних шламів як 
комплексної 
залізовмісної 
техногенної 
сировини/ Гірничий 
Вісник. – 2015. – Вип. 
99. – С. 115-119.
2. Губин Г.В. 
Аналитический обзор 
направлений 
улучшения качества 
магнетитовых 



концентратов / Г.В. 
Губин, Л.В. Скляр, 
Т.П. Ярош, Г.Г. Губин 
// Збагачення 
корисних копалин: 
Наук.-тех. зб. – 2016. – 
Вип. 64(105). – С. 42-
59
3. Губин Г.Г. 
Обобщение и анализ 
возможности 
использования 
ультразвуковых 
колебаний при 
переработке полезных 
ископаемых / Г.Г. 
Губін, Т.П. Ярош, Л.В. 
Скляр // Збагачення 
корисних копалин: 
Наук.-тех. зб. – 2016. – 
Вип. 62 (103). – С. 132-
143.
4. Губин Г.В. 
Альтернативные 
методы 
обесцинкования 
металлургических 
шламов / Г.В. Губин, 
В.В. Ткач, Т.П. Ярош, 
Г.Г. Губин // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2017. – Вип. 45. – С. 
84-89.
5. Губин Г.В., Ткач 
В.В., Ярош Т.П., Губин 
Г.Г. Сухой магнитный 
метод обесцинкования 
металлургических 
шламов перед 
использованием их 
при агломерации 
железорудного сырья 
/ Качество 
минерального сырья. 
– 2017. – С. 162-168.
6. Петров А.В. 
Влияние химического 
состава шихтовых 
компонентов на 
качественный состав 
выбросных газов при 
агломерации / А.В. 
Петров, Л.Н. 
Саитгареев, В.В, 
Плотников, Т.П. Ярош 
// Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 201-213.
7. Шаповалов В.А. 
Використання 
виробничого 
потенціалу ливарних 
цехів у вирішенні 
завдань екології та 
охорони праці / В.А. 
Шаповалов, Л.Н. 
Саітгареєв, Т.П. Ярош, 
І.Є. Скідін // 
Гірничий вісник. – 
2019, Випуск 105. – С. 
68-74.
8. Губин Г.Г., 
Саитгареев Л.Н., 
Ярош Т.П. Магнитные 
свойства и 



флокулообразование 
частиц железорудных 
минералов 
окисленных руд/ 
Вісник Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2020. – Вип. 50. – С. 
159-165.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
- відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
«Розвиток наукових і 
технологічних 
принципів 
підвищення 
ефективності 
виробництва 
залізорудного 
агломерату» 
(01.04.2016-31.03.2018 
р.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти / факультету / 
відділення (наукової 
установи) / інституту / 
філії / кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу / відділу 
(наукової установи) / 
навчально-
методичного 
управління (відділу) / 
лабораторії / іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу / вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
– виконання 
обов’язків заступника 
завідувача кафедри 
металургії чорних 
металів і ливарного 
виробництва;
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення: 



1. Патент України на 
корисну модель № 
133157 МПК С22В 
1/00, В03С 11/00, 
Спосіб збагачення 
магнетитових руд / 
Плотніков В.В, 
Бабаєвська О.В., Ярош 
Т.П., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», – заявл. 
22.10.2018, № u 2018 
10383, опубл. 
25.03.2019, бюл. № 6.
2. Патент України на 
корисну модель № 
133158 МПК В03С 
1/00, В03С 5/00, 
Пристрій для 
електрообробки 
залізовмісних пульп / 
Плотніков В.В, 
Бабаєвська О.В., Ярош 
Т.П., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», – заявл. 
22.10.2018, № u 2018 
10384, опубл. 
25.03.2019, бюл. № 6.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання / конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання / 
Губін Г.В., Ярош Т.П. 
– Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
36 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання/ Губін 
Г.В., Ярош Т.П. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 



28 с.
3. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Металургія чорних 
металів». Частина 3 – 
«Металургія 
феросплавів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання/ 
Ярош Т.П. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2018. – 36 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічних робіт з 
дисципліни «Теорія 
металургійних 
процесів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форми 
навчання/ Ярош Т.П., 
Бабошко Д.Ю. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
24 с.
5. Конспект лекцій з 
дисципліни: «Теорія і 
технологія 
виробництва 
кольорових металів» 
(ч. I – Металургія 
легких металів) для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання/ Ярош Т.П., 
Бабошко Д.Ю. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
34 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія 
металургійних 
процесів». Частина 1 – 
«Теорія будови 
рідкого, 
кристалічного та 
аморфного стану 
речовини» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання/ Т.П. 
Ярош, А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
32 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
феросплавів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання/ Т.П. Ярош, 



А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 32 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Плотніков В.В., 
Ярош Т.П., Бабаєвська 
О.В. Встановлення 
оптимального ступеня 
підготовки залізних 
руд до плавки: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
239.
2. Губін Г.Г., Ярош 
Т.П., Губіна В.Г., 
Переробка шахтних 
вод з метою їх 
очищення та 
використання: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
245.
3. Губина В.Г., Губин 
Г.Г., Гацкий И.А., 
Ярош Т.П. 
Использование 
шахтных вод для 
грануляции 
металлургических 
шлаков: Тез. докл. 
Междунар. науч.-техн. 
конф. 
«Университетская 
наука – 2017». – 
Мариуполь, 2017. – Т. 
1. – С. 91-92.
4. Губин Г.В., Губин 
Г.Г., Ярош Т.П., 
Губина В.Г. 
Императивы XXI века 
в горном деле: 
Матеріали Міжнар. 
наук.-техн. конф. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т.2. – 
Кривий Ріг. – 2018. – 
С. 22. 
5. Бабаєвська О.В., 
Ярош Т.П., Плотніков 
В.В. Особливості 
використання 
полімерних сполук 
для процесу 
оґрудкування 
аглошихти: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. – 
Кривий Ріг, 2018. – С. 
23.
6. Плотніков В.В., 
Ярош Т.П., Бабаєвська 
О.В. Використання 



імпульсів різної 
форми і частоти при 
інтенсифікації 
магнітного 
збагачення: 
Матеріали Міжнар. 
наук.-техн. конф. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т.2. – 
Кривий Ріг. – 2018. – 
С. 27.
7. Бабаевская О.В., 
Плотников В.В., Ярош 
Т.П. Исследование 
особенностей 
селективной 
подготовки 
агломерационных 
шихт к спеканию: 
материалы XIV 
Международной 
научно-практ. конф. 
[«Efektivní nástroje 
moderních věd - 
2018»]. – Прага: 
Publishing House 
«Education and 
Science», 2018. – Вып. 
9. – С. 67-70.
8. Бабаевская О.В., 
Ярош Т.П., Плотников 
В.В. Повышение 
эффективности 
процессов подготовки 
агломерационной 
шихты с высоким 
содержанием 
железорудных 
концентратов: 
материалы XIII 
Международной 
научно-практ. конф. 
[«Science without 
borders – 2018»]. – 
Шефилд: Science and 
education LTD, 2018. – 
Вып. 10. – С. 8-10.
9. Ярош Т.П., Чубенко 
В.А., Хіноцька 
А.А.Вплив режимів 
обтиснення на 
напружено-
деформований стан 
металу під час 
прокатування. 
Матеріали ХІ 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Ресурсозбереження 
та енергоефективність 
процесів і обладнання 
обробки тиском в 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2019 р. 
– С. 20-22.
10. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 



Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
11. ЧубенкоВ.А. 
Дослідження режимів 
обробки при 
прокатуванні за 
допомогою 
комп’ютерного 
моделювання / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, Т.П. Ярош 
// Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
168.
12. Ярош Т.П. Анализ 
возможностей 
переработки 
железосодержащих 
отходов 
металлургического 
производства / Т.П. 
Ярош, канд. техн. 
наук, доц., С.В. 
Дудник // Матеріали 
Міжнар. науково-техн. 
конфер. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
172.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти 
років:1992-1996 р.р. – 
Інститут 
«Механобрчормет», 
відділ збагачення руд 
кольорових металів і 
феросплавної 
сировини; 1996-2003 
р.р. – ВАТ 
«Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», 
лабораторія хіміко-
фізичного аналізу; 
санітарно-екологічна 
лабораторія.

209239 Плотніков 
Володимир 
Володимиро
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

090302 
Збагачення 
корисних 
копалин, 

16 Термічна та 
позапічна 
обробка 

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Экономическая 



Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
факультет 

Запорізького 
національного 
університету, 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

090302 
Збагачення 
корисних 
копалин, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052008, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

036012, 
виданий 

10.10.2013

оценка 
предварительных 
технологических 
операций в процессе 
металлургической 
переработки 
железных руд // 
Економіка та держава, 
2016, Вип. 96. – С. 152-
157.
2. Повышение 
экономической 
эффективности 
металлургических 
предприятий за счет 
процессов 
энергосбережения // 
Економіка та держава, 
2016, Вип. 34. – С. 
249-253.
3. Плотніков В.В. 
Перспективи 
утилізації 
цинквмісних 
промислових відходів 
/ В.В. Плотніков, Л.Н. 
Саітгареєв // 
Научный вестник 
Донбасской 
государственной 
машиностроительной 
академии. – 2017. – № 
1. – С. 98-103.
4. Петров А.В. 
Влияние химического 
состава шихтовых 
компонентов на 
качественный состав 
выбросных газов при 
агломерации / А.В. 
Петров, Л.Н. 
Саитгареев, В.В, 
Плотников, Т.П. Ярош 
// Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 201-213.
5. Плотников В.В. 
Анализ способов 
получения 
железосодержащих 
брикетов из 
природного и 
техногенного сырья / 
В. В.Плотников, О.В. 
Бабаевская // 
Гірничий вісник, 2019, 
Вип. 105. – С. 39-42.
6. Плотніков В.В. 
Застосування 
електричного впливу 
для очищення литва 
та в суміжних 
технологічних 
процесах / В.В. 
Плотніков, О.В. 
Бабаєвська // 
Гірничий вісник, 
2020, Вип. 107. – С. 
112-117.
7. Савельєв С.Г. 
Застосування 
електровпливу для 
ефективного 
дроблення матеріалів 
в умовах 
металургійної 
переробки / 
С.Г.Савельєв, В.В. 



Плотніков, О.В. 
Бабаєвська // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць, 2020, 
Вип. 50. – С 112-118.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент України на 
корисну модель № 
133157 МПК С22В 
1/00, В03С 11/00, 
Спосіб збагачення 
магнетитових руд / 
Плотніков В.В, 
Бабаєвська О.В., Ярош 
Т.П., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», – заявл. 
22.10.2018, № u 2018 
10383, опубл. 
25.03.2019, бюл. № 6.
2. Патент України на 
корисну модель № 
133158 МПК В03С 
1/00, В03С 5/00, 
Пристрій для 
електрообробки 
залізовмісних пульп / 
Плотніков В.В, 
Бабаєвська О.В., Ярош 
Т.П., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», – заявл. 
22.10.2018, № u 2018 
10384, опубл. 
25.03.2019, бюл. № 6.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання / конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Брикетування 
сировини» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Плотніков В.В., 
Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
20 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Спеціальна 
металургія» для 
студентів 



спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Плотніков 
В.В., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
80 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Конструкція і 
експлуатація агрегатів 
для окускування 
залізорудних 
матеріалів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 
навчання / Плотніков 
В.В., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
20 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робітз 
дисципліни 
«Конструкція і 
експлуатація агрегатів 
для окускування 
залізорудних 
матеріалів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 
навчання / Плотніков 
В.В., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
28 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Опробування, 
сертифікація та якість 
продукції» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 
навчання /Плотніков 
В.В., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
20 с.
6. Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
«Спеціальна 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 



навчання / Плотніков 
В.В., Бабаєвська О.В. – 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 67 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
З 2017 р. є керівником 
студентського 
наукового гуртку 
«Металург і я».
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Плотніков В.В., 
Ярош Т.П., Бабаєвська 
О.В. Встановлення 
оптимального ступеня 
підготовки залізних 
руд до плавки: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
239.
2. Саитгареев Л.Н., 
Плотников В.В. 
Анализ содержания 
окислов азота, серы и 
углеродистых 
соединений в 
отходящих аглогазах: 
Матер. Міжнар. наук.-
техн. конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
240.
3. Плотніков В.В., 
Саітгареєв Л.Н. 
Утилізація 
промислових відходів, 
що містять цинк, в 
умовах 
металургійного 
комплексу Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
242.
4. Бабаєвська О.В., 
Ярош Т.П., Плотніков 
В.В. Особливості 
використання 
полімерних сполук 
для процесу 
оґрудкування 
аглошихти: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. – 
Кривий Ріг, 2018.– С. 
23.
5. Плотніков В.В., 
Ярош Т.П., Бабаєвська 
О.В. Використання 
імпульсів різної 
форми і частоти при 
інтенсифікації 
магнітного збагачення 
Матеріали 
конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т.2. – 
Кривий Ріг. – 2018. – 
С. 27.
6. Бабаевская О.В., 
Плотников В.В., Ярош 
Т.П. Исследование 
особенностей 
селективной 
подготовки 
агломерационных 
шихт к спеканию: 
материалы XIV 



Международной 
научно-практ. конф. 
[«Efektivní nástroje 
moderních věd - 
2018»]. – Прага: 
Publishing House 
«Education and 
Science», 2018. – Вып. 
9. – С. 67-70.
7. Бабаевская О.В., 
Ярош Т.П., Плотников 
В.В. Повышение 
эффективности 
процессов подготовки 
агломерационной 
шихты с высоким 
содержанием 
железорудных 
концентратов: 
материалы XIII 
Международной 
научно-практ. конф. 
[«Science without 
borders – 2018»]. – 
Шефилд: Science and 
education LTD, 2018. – 
Вып. 10. – С. 8-10.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

219701 Ярош Тетяна 
Петрівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 045977, 
виданий 

09.04.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025187, 

виданий 
14.04.2011

15 Теорія 
металургійних 
процесів

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
1. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.



2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до перелік унаукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. ГубінГ.В., ГубінГ.Г., 
ЯрошТ.П. До питання 
про переробку 
червоних шламів як 
комплексної 
залізовмісної 
техногенної 
сировини/ Гірничий 
Вісник. – 2015. – Вип. 
99. – С. 115-119.
2. Губин Г.В. 
Аналитический обзор 
направлений 
улучшения качества 
магнетитовых 
концентратов / Г.В. 
Губин, Л.В. Скляр, 
Т.П. Ярош, Г.Г. Губин 
// Збагачення 
корисних копалин: 
Наук.-тех. зб. – 2016. – 
Вип. 64(105). – С. 42-
59
3. Губин Г.Г. 
Обобщение и анализ 
возможности 
использования 
ультразвуковых 
колебаний при 
переработке полезных 
ископаемых / Г.Г. 
Губін, Т.П. Ярош, Л.В. 
Скляр // Збагачення 
корисних копалин: 
Наук.-тех. зб. – 2016. – 
Вип. 62 (103). – С. 132-
143.
4. Губин Г.В. 
Альтернативные 
методы 
обесцинкования 
металлургических 
шламов / Г.В. Губин, 
В.В. Ткач, Т.П. Ярош, 
Г.Г. Губин // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2017. – Вип. 45. – С. 
84-89.
5. Губин Г.В., Ткач 
В.В., Ярош Т.П., Губин 
Г.Г. Сухой магнитный 
метод обесцинкования 
металлургических 
шламов перед 
использованием их 
при агломерации 
железорудного сырья 
/ Качество 
минерального сырья. 
– 2017. – С. 162-168.
6. Петров А.В. 
Влияние химического 
состава шихтовых 
компонентов на 
качественный состав 
выбросных газов при 
агломерации / А.В. 
Петров, Л.Н. 



Саитгареев, В.В, 
Плотников, Т.П. Ярош 
// Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 201-213.
7. Шаповалов В.А. 
Використання 
виробничого 
потенціалу ливарних 
цехів у вирішенні 
завдань екології та 
охорони праці / В.А. 
Шаповалов, Л.Н. 
Саітгареєв, Т.П. Ярош, 
І.Є. Скідін // 
Гірничий вісник. – 
2019, Випуск 105. – С. 
68-74.
8. Губин Г.Г., 
Саитгареев Л.Н., 
Ярош Т.П. Магнитные 
свойства и 
флокулообразование 
частиц железорудных 
минералов 
окисленных руд/ 
Вісник Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2020. – Вип. 50. – С. 
159-165.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
- відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
«Розвиток наукових і 
технологічних 
принципів 
підвищення 
ефективності 
виробництва 
залізорудного 
агломерату» 
(01.04.2016-31.03.2018 
р.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти / факультету / 
відділення (наукової 
установи) / інституту / 
філії / кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу / відділу 
(наукової установи) / 
навчально-
методичного 



управління (відділу) / 
лабораторії / іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу / вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
– виконання 
обов’язків заступника 
завідувача кафедри 
металургії чорних 
металів і ливарного 
виробництва;
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення: 
1. Патент України на 
корисну модель № 
133157 МПК С22В 
1/00, В03С 11/00, 
Спосіб збагачення 
магнетитових руд / 
Плотніков В.В, 
Бабаєвська О.В., Ярош 
Т.П., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», – заявл. 
22.10.2018, № u 2018 
10383, опубл. 
25.03.2019, бюл. № 6.
2. Патент України на 
корисну модель № 
133158 МПК В03С 
1/00, В03С 5/00, 
Пристрій для 
електрообробки 
залізовмісних пульп / 
Плотніков В.В, 
Бабаєвська О.В., Ярош 
Т.П., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», – заявл. 
22.10.2018, № u 2018 
10384, опубл. 
25.03.2019, бюл. № 6.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання / конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 



чорних металів» усіх 
форм навчання / 
Губін Г.В., Ярош Т.П. 
– Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
36 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання/ Губін 
Г.В., Ярош Т.П. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
28 с.
3. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Металургія чорних 
металів». Частина 3 – 
«Металургія 
феросплавів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання/ 
Ярош Т.П. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2018. – 36 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічних робіт з 
дисципліни «Теорія 
металургійних 
процесів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форми 
навчання/ Ярош Т.П., 
Бабошко Д.Ю. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
24 с.
5. Конспект лекцій з 
дисципліни: «Теорія і 
технологія 
виробництва 
кольорових металів» 
(ч. I – Металургія 
легких металів) для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання/ Ярош Т.П., 
Бабошко Д.Ю. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
34 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія 
металургійних 
процесів». Частина 1 – 
«Теорія будови 



рідкого, 
кристалічного та 
аморфного стану 
речовини» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання/ Т.П. 
Ярош, А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
32 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
феросплавів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання/ Т.П. Ярош, 
А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 32 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Плотніков В.В., 
Ярош Т.П., Бабаєвська 
О.В. Встановлення 
оптимального ступеня 
підготовки залізних 
руд до плавки: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
239.
2. Губін Г.Г., Ярош 
Т.П., Губіна В.Г., 
Переробка шахтних 
вод з метою їх 
очищення та 
використання: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
245.
3. Губина В.Г., Губин 
Г.Г., Гацкий И.А., 
Ярош Т.П. 
Использование 
шахтных вод для 
грануляции 
металлургических 
шлаков: Тез. докл. 
Междунар. науч.-техн. 
конф. 
«Университетская 
наука – 2017». – 
Мариуполь, 2017. – Т. 
1. – С. 91-92.
4. Губин Г.В., Губин 
Г.Г., Ярош Т.П., 
Губина В.Г. 
Императивы XXI века 



в горном деле: 
Матеріали Міжнар. 
наук.-техн. конф. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т.2. – 
Кривий Ріг. – 2018. – 
С. 22. 
5. Бабаєвська О.В., 
Ярош Т.П., Плотніков 
В.В. Особливості 
використання 
полімерних сполук 
для процесу 
оґрудкування 
аглошихти: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. – 
Кривий Ріг, 2018. – С. 
23.
6. Плотніков В.В., 
Ярош Т.П., Бабаєвська 
О.В. Використання 
імпульсів різної 
форми і частоти при 
інтенсифікації 
магнітного 
збагачення: 
Матеріали Міжнар. 
наук.-техн. конф. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т.2. – 
Кривий Ріг. – 2018. – 
С. 27.
7. Бабаевская О.В., 
Плотников В.В., Ярош 
Т.П. Исследование 
особенностей 
селективной 
подготовки 
агломерационных 
шихт к спеканию: 
материалы XIV 
Международной 
научно-практ. конф. 
[«Efektivní nástroje 
moderních věd - 
2018»]. – Прага: 
Publishing House 
«Education and 
Science», 2018. – Вып. 
9. – С. 67-70.
8. Бабаевская О.В., 
Ярош Т.П., Плотников 
В.В. Повышение 
эффективности 
процессов подготовки 
агломерационной 
шихты с высоким 
содержанием 
железорудных 
концентратов: 
материалы XIII 
Международной 
научно-практ. конф. 
[«Science without 
borders – 2018»]. – 
Шефилд: Science and 
education LTD, 2018. – 
Вып. 10. – С. 8-10.
9. Ярош Т.П., Чубенко 
В.А., Хіноцька 
А.А.Вплив режимів 
обтиснення на 
напружено-
деформований стан 
металу під час 
прокатування. 



Матеріали ХІ 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Ресурсозбереження 
та енергоефективність 
процесів і обладнання 
обробки тиском в 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2019 р. 
– С. 20-22.
10. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
11. ЧубенкоВ.А. 
Дослідження режимів 
обробки при 
прокатуванні за 
допомогою 
комп’ютерного 
моделювання / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, Т.П. Ярош 
// Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
168.
12. Ярош Т.П. Анализ 
возможностей 
переработки 
железосодержащих 
отходов 
металлургического 
производства / Т.П. 
Ярош, канд. техн. 
наук, доц., С.В. 
Дудник // Матеріали 
Міжнар. науково-техн. 
конфер. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
172.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти 
років:1992-1996 р.р. – 
Інститут 
«Механобрчормет», 
відділ збагачення руд 
кольорових металів і 



феросплавної 
сировини; 1996-2003 
р.р. – ВАТ 
«Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», 
лабораторія хіміко-
фізичного аналізу; 
санітарно-екологічна 
лабораторія.

153804 Орєхова 
Валентина 
Лукічна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

38 Фізвиховання 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Орєхова В.Л. 
Методичні 
рекомендацій 
«Настільний теніс 
(інвентар, обладнання 
та екіпіровка гравців, 
основні правила гри)» 
для студентів усіх 
спеціальностей, 
викладачів фізичного 
виховання закладів 
вищої освіти 
неспортивного 
профілю, тренерів. / 
В.Л. Орєхова, І.Л. 
Фляга – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 32 с. 
2. Орєхова В.Л. 
Методичні 
рекомендацій 
«Настільний теніс 
(теорія і методика 
навчання технічних 
прийомів гри)» для 
студентів усіх 
спеціальностей, 
викладачів фізичного 
виховання закладів 
вищої освіти 
неспортивного 
профілю, тренерів. / 
В. Л. Орєхова, І.Л. 
Фляга – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 36 с.
3. Орєхова В.Л. 
Методичні 
рекомендації щодо 
організації 
самостійних занять 
фізичними вправами 
/ В.Л. Орєхова, І.В. 
Послушной, І.Л. 
Фляга. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2019. – 36 с. 
4. Орєхова В.Л. 
Фізичне виховання 
для студентів 
спеціальної медичної 
групи. Міопія: 
методичні 



рекомендації / В.Л. 
Орєхова. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2019. – 36 
с. 
5. Фляга І.Л. Методика 
навчання техніки гри 
воротаря у міні-
футболі (футзалі): 
методичні 
рекомендації / І.Л. 
Фляга , С.Л. Ганзіков, 
В.Л. Орєхова. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2019. – 32 с. 
6. Орєхова В.Л. 
Фізичне виховання у 
вищих навчальних 
закладах: методичні 
рекомендації / В.Л. 
Орєхова, І.В. 
Послушной, І.Л. 
Фляга. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2018. – 22 с. 
7. Орєхова В.Л. 
Оволодіння деякими 
елементами техніки 
гри у футбол (удари по 
м’ячу): методичні 
рекомендації / В.Л. 
Орєхова, С.Л. 
Ганзіков. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2017. – 32 
с. 
8. Орєхова В.Л. 
Оволодіння деякими 
елементами техніки 
гри у футбол (зупинка, 
ведення, фінти і 
відбирання м’яча): 
методичні 
рекомендації / В.Л. 
Орєхова , С.Л. 
Ганзіков. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2017. – 28 
с. 
9. Фляга І.Л. 
Методичні 
рекомендації щодо 
усунення травматизму 
під час занять з 
фізичного виховання 
/ І.Л. Фляга, В.Л. 
Орєхова. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2017. – 28 
с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 



діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою:
Ліцензований суддя-
секретар чемпіонату 
України з баскетболу. 
Керівництво 
студентами, які брали 
участь у чемпіонаті 
України з баскетболу 
серед чоловічих 
команд вищої ліги у 
2019-2020 р. р. 
(Старцев Сергій 
студент групи ГГ-19-
1м, гірничо-
металургійний 
факультет).
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Орєхова В.Л. 
Методичні 
рекомендацій 
«Настільний теніс 
(інвентар, обладнання 
та екіпіровка гравців, 
основні правила гри)» 
для студентів усіх 
спеціальностей, 
викладачів фізичного 
виховання закладів 
вищої освіти 
неспортивного 
профілю, тренерів. / 
В.Л. Орєхова, І.Л. 
Фляга – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 32 с. 
2. Орєхова В.Л. 
Методичні 
рекомендацій 
«Настільний теніс 
(теорія і методика 
навчання технічних 
прийомів гри)» для 
студентів усіх 
спеціальностей, 
викладачів фізичного 
виховання закладів 
вищої освіти 
неспортивного 
профілю, тренерів. / 
В. Л. Орєхова, І.Л. 
Фляга – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 36 с. 
3. Орєхова В.Л. 
Методичні 
рекомендації щодо 
організації 
самостійних занять 
фізичними вправами 
/ В.Л. Орєхова, І.В. 
Послушной, І.Л. 
Фляга. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2019. – 36 с. 
4. Орєхова В.Л. 
Фізичне виховання 
для студентів 
спеціальної медичної 
групи. Міопія: 



методичні 
рекомендації / В.Л. 
Орєхова. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2019. – 36 
с. 
5. Фляга І.Л. Методика 
навчання техніки гри 
воротаря у міні-
футболі (футзалі): 
методичні 
рекомендації / І.Л. 
Фляга , С.Л. Ганзіков, 
В.Л. Орєхова. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2019. – 32 с. 
6. Орєхова В.Л. 
Фізичне виховання у 
вищих навчальних 
закладах: методичні 
рекомендації / В.Л. 
Орєхова, І.В. 
Послушной, І.Л. 
Фляга. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2018. – 22 с.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Викладач з фізичного 
виховання, тренер 
більше п’яти років.

209258 Герасимова 
Катерина 
Варфоломіїв
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
кандидата наук 

ДK 045410, 
виданий 

12.03.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034901, 
виданий 

25.04.2013

31 Фізика 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Герасимова К. В., 
Ткаченко Г. І. 
Статистичні ідеі в 
курсі фізики 
технічних 
університетів. Фізико-
математична освіта. 
2019. Випуск 4(22). С. 
22–27.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Несмашний Є.О. 
Розроблення фізико-
математичної моделі 
скочування бутів 
гірської породи з 
породних відкосів / 
Несмашний Є.О, 
Ткаченко Г.І. 
Герасимова К.В. // 
Гірничий вісник: 
наук.-техн. зб. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2020 – 
№107. – C. 101-106.



2. 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.
3. Герасимова К. В., 
Ткаченко Г. І. 
Статистичні ідеі в 
курсі фізики 
технічних 
університетів. Фізико-
математична освіта. 
2019. Випуск 4(22). – 
С. 22–27.
4. Герасимова К.В. 
Фізико-хімічні 
показники води 
шламосховищ 
Криворізького регіону 
та їх зв'язок з 
флористичною 
структурою 
прибережної 
рослинності / К.В. 
Герасимова, В.В. 
Тихоступ // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг: 
КНУ. – № 48. – 2019. 
– С. 159-164.
5. Повар С.В. Дослід 
Майкельсона на 
шляху створення СТВ 
(методичні 
пропозиції) / С.В. 
Повар, К.В. 
Герасимова // Фізика 
та астрономія в рідній 
школі. - К: вид-во 
«Педпреса», 2017 - № 
1. – C. 17-19.
6. Мелешко О.О. 
Способи захисту 
інформації в 
мобільних пристроях 
в корпорації від 
витоку / О.О. 
Мелешко, О.С. 
Болотнікова, К.В. 
Герасимова // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2016 – 
№ 41.– C.45-49.
7. Несмашный Е.А. 
Геомеханическое 
обоснование 
устойчивых 
параметров отвалов 
карьера № 4 ПАО 
«ЦГОК» / Е.А. 
Несмашный, Е.В. 
Герасимова, Г.И. 
Ткаченко,// Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 



праць. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
№ 43. – С. 127-132.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Герасимова К.В. 
Вплив 
карбоксиметилцелюл
ози на міцність 
цементного каменю, 
що містить іони заліза 
// Сучасні будівельні 
матеріали та їх 
технології: 
Монографія / О.С. 
Шинкевич та ін.: за 
ред. О.О. Шишкіна. – 
Кривий Ріг:  Залозний 
В.В., 2017. –  Розділ І. 
5. – С. 53-62. 
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Науковий керівник 
НДР "Розрахунок 
розміру призми 
можливого зсуву для 
відкосів кар’єру №4 
ПРАТ «ЦГЗК» 
висотою понад 30 
метрів" (договір № 8-
60-19), 2020 р.
10) Організаційна 
робота в закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення/каф
едри
Заступник завідувача 
кафедри фізики 
Криворізького 
національного 
університету.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Герасимова К.В. 
Лабораторних 
практикум з фізики. 
Частина ІІІ. Оптика та 
атомна фізика. 
Методичні вказівки 
для студентів усіх 



форм навчання/ К.В. 
Герасимова, Є.О. 
Несмашний, Г.І. 
Ткаченко. - Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 70 
с.
2. 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.
3. 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.
4. Герасимова К.В. 
Фізика. Частина ІІІ. 
Оптика. Атомна і 
ядерна фізика. 
Збірник задач за 
професійним 
спрямуванням для 
студентів технічних 
спеціальностей усіх 
форм навчання / К.В. 
Герасимова, С.В. 
Повар, Г.І. Ткаченко. 
– Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
60 с.
14) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт
Студент Барановський 
В.Д. (наук. керівник 
Герасимова К.В.) - 
переможець І етапу ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук 
(Східноєвропейський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки, м. Луцьк, 
2016 р.).  
15) Наявність 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики
1. Герасимова К.В. 
Викладання 
інтегрованих 



дисциплін 
природничого циклу в 
новій українській 
вищій школі (із 
досвіду роботи) / К.В. 
Герасимова, В.В. 
Тихоступ // 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. 163.
2. Герасимова К.В. 
Фізико-хімічні 
показники води 
шламосховищ 
Криворізького регіону 
та їх зв'язок з 
флористичною 
структурою 
прибережної 
рослинності / К.В. 
Герасимова, В.В. 
Тихоступ // 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. 3.
3. 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.
4. 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.
5. Шишкін О.О. 
Визначення 



оптимального складу 
комплексної добавки 
до бетонів, що 
перебувають під 
впливом динамічних 
навантажень / О.О. 
Шишкін, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.- технічн. конф. 
(м. Кривий Ріг, 23-25 
травня 2018 р.): тези 
доп. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2018. – 
Т. І. – С. 191. 
6. Маляренко Д. 
Шляхи зменшення 
природних втрат 
бензину від 
випаровування при 
його зберіганні / Д. 
Маляренко, К.В. 
Герасимова, А.В. 
Шаповал // Авіація та 
космонавтика: IХ 
Всеукр. наук.- практ. 
конф. (м. Кривий Ріг, 
21 квітня 2018 р.): 
тези доп. - Кривий Ріг: 
КК НАУ, 2018. – С. 73. 
7. 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.
8. Зозуля В.С. 
Беспроводная 
передача 
электрической 
энергии с помощью 
резонансного 
трансформатора Тесла 
/ В.С. Зозуля, Е.В. 
Герасимова, А.В. 
Шаповал // Авіація та 
космонавтика: VIII 
Всеукр. наук.- практ. 
конф. (м. Кривий Ріг, 
19 квітня 2017 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: КК 
НАУ, 2017. – С. 80.
9. 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.
10. Герасимова К.В.  
Дослідження роботи 
трансформатора 
Ніколи Тесла /  К.В. 
Герасимова,  В. 
Барановский // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства:  Міжнар. 
наук.- технічн. конф. 
(м. Кривий Ріг, 25-27 
травня 2016 р.): тези 
доп. – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2016. – 
Т. І. – С. 254. 
17) Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
«Математика і 
фізика» – 31 рік.
18) Наукове 
консультування 
установ, 
підприємств,організац
ій протягом не менше 
двох років: Наукове 
консультування КП 
«Академічний дім» 
(ідент. код 30339818) 
на посаді ведучого 
інженера за 
сумісництвом.

114046 Цимбал 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 001454, 

виданий 
30.11.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026905, 
виданий 

15.12.2004, 
Атестат 

доцента ДЦ 
027442, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора AП 
001497, 
виданий 

26.02.2020

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



centuries) / 
Н.Земзюліна // 
EastEuropean 
Historical Bulletin. – 
Drohobych: Publishing 
House «Helvetica», 
2020. – Issue 14. – 236 
p. – P. 54-64. Web of 
Science.
3. Tsymbal T. Ukrainian 
emigration to Canada at 
the end of the XIXth 
beginning of the XXth 
century: historiosophy 
aspect // Analele 
Universităţii din 
Craiova. Istorie, Anul 
XXIV, Nr. 2(36)/2019. 
– 178 p. – P. 119-128. 
Scopus.
4. The colonial 
expansion of Africa and 
the formation of a new 
world order (the end of 
the XIXth – the 
beginning of the XXth 
centuries) // East 
European Historical 
Bulletin. – Drohobych: 
Publishing House 
«Helvetica», 2020. – 
Issue 14. – 236 p. – P. 
54-64. Web of Science.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Миф и реальность в 
нарративных 
практиках украинской 
эмиграции //Вісник 
Харківського 
національного універ-
ситету 
ім.В.Н.Каразіна. 
Серія: «Теорія культу-
ри і філософія науки». 
– Вип. 53. – Харків, 
2016. – 138 с. – С. 15-
21. Фахове видання.
2. Українська церква 
як епіцентр сучасного 
діаспорального 
буття//Історія релігій 
в Украї-ні: науковий 
щорічник. – Львів: 
Інститут 
релігієзнавства – 
філія Львівського 
музею історії релігії; 
Видавн. відділ 
Львівського музею 
історії релігії «Логос», 
2015. – Книга 1. – 656 
с. – С. 502-510. Фахове 
видання.
3. Українці в Європі: 
репрезентація 
національної 
ідентичності 
трудовими 
мігрантами//Україноз
навчий альманах. 
Випуск 18. – Київ, 
2015. – 260 с. – С. 42-
44. Фахове видання.
4. «Чи є батьківщина, 
у ґрунті якої – коріння 



людини?»: проблема 
еміграції в 
екзистенційній 
філософії//Проблеми 
гуманітар-них наук : 
збірник наукових 
праць ДДПУ ім. Івана 
Франка. Серія 
«Філософія». – 
Дрогобич : Видавн. 
відділ ДДПУ ім. Івана 
Франка, 2015. – 
Випуск тридцять 
п’ятий. – С. 13-22. 
Фахове видання.
5. Українська 
еміграція в Західній 
Канаді: досвід 
філософської 
рефлексії//Американс
ька історія та 
політика: науковий 
журнал. – № 2. – К., 
2016. – 254 с. – С. 214-
221. Фахове видання.
6. Консолідація 
українців як відповідь 
на виклики 
внутрішньої міграції в 
умовах гібридної 
війни//Українознавчи
й альманах. Випуск 
22. – Київ: 
«Міленіум», 2017. – 
160 с. – С. 62-66. 
Фахове видання.
7. Евристичний 
потенціал концепції 
самодетермінації 
особистості у 
католицькому 
персоналізмі Ж. 
Марітена//Історія 
релігій в Україні: 
науковий щорічник. – 
Львівський музей 
історії релігії; Інститут 
української 
археографії та 
джерелознавства ім. 
М.С. Грушевського; 
Інститут філософії ім. 
Г.С. Сковороди. –
Львів: «Логос», 2018. 
Вип. 28, Частина ІІ. 
630с. С. 403-418. 
Фахове видання.
8. Формування 
українського пантеону 
героїв в контексті 
проблеми 
консолідації 
нації//Українознавчи
й альманах. Випуск 
23. – К.: «Міленіум», 
2018. – 170 с. – С. 81-
87. Фахове видання.
9. Homo viator vs. 
людина вкорінена в 
католицькому 
екзистенціалізмі 
Габріеля 
Марселя//Науковий 
щорічник «Історія 
релігій в Україні». – 
Львів : Логос, 2019. 
Випуск 29. – 372 с. – С. 
85-94.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 



посібника або 
монографії:
1. Цимбал Т. 
Філософія героїзму в 
інтелектуальній 
спадщині В. 
Липинського // 
Спільна спадщина. Річ 
Посполита обох 
народів в польській і 
українській історичній 
думці ХІХ і ХХ ст.: 
колективна 
монографія. – Херсон: 
видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – 
380 с. – С. 279-287.
2. Цимбал Т. Пам’ять 
про Майдан: усна 
історія як 
відображення 
індивідуальної та 
колективної 
свідомості 
//Historiografia w 
kontekstach 
nieoczekiwanych? – 
Lublin : Wyd-wo 
Uniwersytetu Marii 
Curie-Sklodowskiej, 
2017. – 158 s. – S. 111-
119. Колективна 
монографія.
3. Цимбал Т.В. Освіта 
в добу глобалізації: 
від полікультурності 
до міжкультуралізму / 
Амірова Р.І. 
//Філософсько-
правові аспекти 
науково-педагогічної 
діяльності 
:монографія. – 
Кривий Ріг: Вид. Р. А. 
Козлов, 2018. – 146 с. 
– С. 6-24.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Зхищено дві 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
філософських наук: 
2015 р. – 
Микольченко В.С. 
«Феномен героїзму: 
соцільно-
філософський аналіз» 
(ІВО НАПН України); 
2018 р. – Гойман О.О. 
«Міфологізація 
масової свідомості: 
соціально-
філософський аспект» 
(НПУУ ім. М.П. 
Драгоманова).
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
Участь у 



Міжнародному 
науковому проекті 
«Historia - mentalnosc 
- tozsamosc. Miejsce i 
rola historii oraz 
historykow w zyciu 
narodu polskiego i 
ukrainskiego w XIX i 
XX wieku».
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Член редакційної 
колегії журнлу: 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Гендерні 
дослідження».
9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»:
Голова журі секції 
«Філософія і 
релігієзнавство» на 
конкурсі «Соціс» 
(Перший етап 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідних 
робіт учнів-членів 
МАН України (2017-
2019 роки).
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Опонування (за 
останні 5 років):
1.Єгупов М.В. 
Ідентичність як 
атрибут людини і 
суспільства (Київ, 
2015).



2.Іщенко О.А. 
Філософська 
рефлексія феномену 
інтеграції іноземних 
студентів у 
інтернаціональне 
освітнє середовище 
(Київ, 2015).
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Цимбал Т.В. 
Методичні вказівки до 
написання реферату 
(для аспірантів усіх 
спеціальностей). - 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
22 с.
2. Цимбал Т.В. Плани 
семінарських занять з 
філософії (для 
аспірантів усіх 
спеціальностей і форм 
навчання). –  Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2015. – 20 с.
3. Цимбал Т.В. 
Конспект лекцій з 
курсу «Філософія 
техніки». 2017 рік. 32 
с. (Протокол № 3 від 
24.10.2017 р.). 
Електронний варіант.
4. Цимбал Т.В. 
Конспект лекцій з 
курсу «Логіка». 2017 
рік. 89 с. (Протокол № 
3 від 24.10.2017 р.). 
Електронний варіант.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Цимбал Т.В. 
Шевченко і Герцен: 
«наші апостоли, наші 
самотні вигнанці» // 
Материалы XVIII 
Международного 
научного семинара 
«Шевченковская 
мозаика Северной 
Венеции (XIX в. – 
первой половины ХХ 
в.): к 180-летию 
освобождения Т. Г. 
Шевченко из 
крепостной зависи-
мости», 22-23 
сентября 2018 года. – 
С.-Петербург-Нежин: 
ЧП Лысенко Н.М., 



2019. – 360 с. – С. 125-
134.
2.Цимбал Т.В. 
Філософське 
консультування в 
системі реабілітації 
демобілізованих 
військових // 
Соціальна робота і 
сучасність: теорія та 
практика вирішення 
проблем учасників і 
постраждалих у 
збройних конфліктах 
(28 березня 2019 р., м. 
Київ). – К.: ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2019. – 
217 с. – С. 204-206.
3. Цимбал 
Т.В.Використання 
зарубіжного досвіду 
соціальної роботи з 
демобілізованими 
військовими в 
сучасній Україні // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції. 
Т.2. – Кривий Ріг: 
Вид-во КНУ, 2019. – 
198 с. – С. 175.
4. Цимбал 
Т.В.Миротворчість як 
форма соціального 
служіння особистості 
// Філософські засади 
креатосфери у 
контексті творчості: 
Матеріали ХV 
Міжнародної науково-
праткичної 
конференції (30 
травня 2019 р.). – К.: 
ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2019. – 
229 с. – С. 219-221.
5. Цимбал 
Т.В.Гендерні ролі в 
сучасній гібридній 
війні в Україні // 
Світові конфлікти у 
ХХІ столітті: 
філософська 
рефлексія соціальних, 
економічних, 
екологічних, 
політичних та 
релігійних аспектів: 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (25 
жовтня 2018 р., 
м.Київ). – К.: ТОВ 
НВП «Інтерсервіс», 
2018. – 145 с. – С.138-
140.
6. Цимбал 
Т.В.Спогади учасників 
Революції Гідності: 
між буденністю та 
героїзмом // ІХ 
Міжнародний Конгрес 
україністів. Збірник 
наукових статей (До 
100-річчя 
Національної академії 
наук України). – К. : 



Видавництво НАН 
України ІМФЕ ім. М.Т. 
Рильського, 2018. – С. 
327-336.
7. Цимбал Т.В. 
Героїзм в етичному та 
екзистенційному 
вимірах у філософії 
Мирослава Поповича 
// Творчість 
Г.С.Сковороди як 
метатекст української 
культури. Пам’яті 
Мирослава Поповича : 
Матеріали XXVI 
Харківських 
міжнародних 
сковородинівських 
читань. – Харків : 
Майдан, 2018. – 318 с. 
– С. 265-274.
8. Цимбал Т.В.Етичне 
підґрунтя 
літературної творчості 
Олександра 
Аблєсімова (до 275-
річчя від дня 
народження) // 
Материалы XVIІ 
Междунар. научн. 
семинара «Писатели и 
представители 
культуры России 
родом с Украины». – 
СПб, Ніжин, 2018.
9. Цимбал 
Т.В.Екологічна етика в 
системі освіти 
студентів 
промислових регіонів 
// Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
24-26 травня 2018 р. – 
ДВНЗ «КНУ». – 
Кривий Ріг, 2018. Т.2. 
– 220 с. – С. 204.
10. Цимбал 
Т.В.Майдан від 
першої особи. 
Регіональний вимір. 
Вип. 3.: у 2 ч. Ч. 1. АР 
Крим – Луганська 
обл. / Український 
інститут національної 
пам’яті. – Київ: К.І.С., 
2017. – 416 с. – С. 117-
152 (Дніпропетровська 
обл.).
11. Цимбал Т.В. 
Жінка-мати у вирі 
революцій та війн: від 
антимілітаризму до 
етики піклування // 
http://ddcentr.org.ua/u
a/projects/konferentsiy
a-gender-u-revolyutsiji-
vijni-ta-
mirobuduvannikh.
12. Interethnic 
communication as a 
consequence of internal 
migration in conditions 
of hybrid war in 
Ukraine // 
International Academic 
conference. Curren 
trends of the 



intercultural 
communication. 
22.12.2017. Warsaw. – 
Jozefow: Set of 
abstracts of conference 
participants (e-book). 
Alcide De Gasperi 
University of 
Euroregional Economy, 
2017. – P. 11-12.
13. Цимбал 
Т.В.Проблема 
буттєвого вкорінення 
людини у творчості 
філософів української 
діаспори // 
Українська діаспора: 
проблеми 
дослідження : тези 
доповідей 
Міжнародної наукової 
конференції, 27-28 
вересня 2016 р., м. 
Острог. – Острог : 
Вид-во НУ «ОА», 
2016. – 378 с. – С. 265-
267.
14. Цимбал 
Т.В.Самотворення як 
відповідь на 
екзистенційні 
виклики // Людяність 
творчості як творчість 
людяності: Матеріали 
XIV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – К. : 
КПІ ім. Шгоря 
Сікорського. – К.: ТОВ 
НВП «Інтерсервіс», 
2017. – 245 с. – С. 232-
234.
15. Цимбал 
Т.В.Проблема 
ідентичності в 
контексті міграційних 
викликів гібридної 
війни // Наукові 
записки НУ 
«Острозька 
Академія». Серія 
«Культурологія». 
Проблеми культурної 
ідентичності в ситуації 
сучасного діалогу 
культур : Матеріали Х 
Міжнародної наукової 
конференції. – 
Острог: Вид-во НУ 
«ОА», 2017. – Вип. 18. 
– 260 с. – С. 210.
16. Цимбал 
Т.В.Формування 
екологічної свідомості 
молоді в сучасних 
промислових центрах 
// Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» 24-26 
травня 2017 р. – 
Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С. 417.
17. Цимбал 
Т.В.Гендерний аспект 
внутрішньої міграції 
українців в умовах 



гібридної війни // 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Гендерні 
дослідження». – 
Острог : Вид-во НУ 
«ОА», 2017. – Вип 3. – 
168 с. – С. 106-113.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Академік 
Національної 
Академії наук вищої 
освіти України.
17) Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Досвід роботи у вищих 
навчальних закладах 
четвертого рівня 
акредитації – 18 років 
(з 2001 року).

105820 Демчишина 
Оксана 
Вікторівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
010103 Хімія та 

основи 
інформатики, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039021, 
виданий 

29.09.2016

15 Хімія 1. Основне місце 
роботи – КНУ
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Liashenko. Studying 
the kinetics of 
extraction treatment of 
rice husk when 
obtaining silicon 
carbide // Y. Sknar, T. 
Hrydnieva, P. Riabik, K. 
Plyasovskaya Eastern-
European journal of 
Enterprise 
technologies. – 2020. – 
Vol 1. – P. 25-31.
2. Demchyshyna О. 
Research into effect of 
propionic and acrylic 
acids on the 
electrodeposition of 
nickel / О. 
Demchyshyna, V. 
Vargalyuk, V. 
Polonskyy, I. Sknar, K. 
Plyasovskaya, А. 
Cheremysinova, O. 
Sigunov // Eastern-
European journal of 
Enterprise 
technologies. – 2017. – 
Vol 6. – P. 41-46 
(Author ID 
57200138019) 
3. Cheremysinova A. 
Study of the 
anticorrosion effect of 
polymer phosphates on 
steel at elevated 
temperatures / I. Sknar, 
K. Plyasovskaya, O. 
Sverdlikovska, O. 



Sigunov, О. 
Demchyshyna // 
Eastern-European 
journal of Enterprise 
technologies. – 2017. – 
Vol 6. – P. 52-57 
(Author ID 
57200138019) 
4. Vargalyuk V.F. 
Electrochemical 
Reduction of Nickel 
Acrylic Acid Complexes: 
Quantum-chemical 
Analysis / V.F. 
Vargalyuk, V.А. 
Polonskyy, О.V. 
Demchyshyna // 
Universal Journal of 
Chemistry. – 2015.– 
Vol. 3, №2. – P. 55–59.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. T. Hrydnieva. A study 
of lignin free rice husk 
de composition kinetics 
/ Y. Sknar, P. Riabik, A. 
Liashenko, O. 
Demchyshyna // 
Journal of Chemistry 
and Technologies. – 
2019. – № 27(2). – Р. 
255-263.
2. Демченко І.І. 
Динаміка розвитку 
педагогічної 
майстерності та 
взаємодія факторів її 
формування / Б.А. 
Максимчук, О.Л. 
Протас, О.В. 
Демчишина // 
Науковий часопис 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова. –2020. 
– № 1 (121). – С. 34-39.
3. Демчишина О.В. 
Фотометричне 
визначення аніонних 
поверхнево-активних 
речовин / Е. В. 
Часова, О. В. 
Демчишина, В. 
Борисенко, В. Лисенко 
// Гірничий вісник. – 
2018. – Вип.103. – 
С.36-39.
4. Демчишина О.В. 
Особливості 
екстракційно-
фотометричного 
визначення аніонних 
поверхнево-активних 
речовин / Е. В. 
Часова, О. В. 
Демчишина // 
Молодий вчений. – 
листопад 2018. – №11. 
– С. 5-7. 
5. Демчишина О.В. 
Особливості навчання 
хімії іноземних 
слухачів підготовчого 
відділення / Е. В. 
Часова, О. В. 
Демчишина // 
Молодий вчений. – 



2017. – №10. – С.575-
577. 
6. Демчишина О.В. 
Організація і 
контроль самостійної 
роботи студентів 
інженерних 
спеціальностей при 
вивченні хімії / 
Часова Е.В., Мовчан 
В.В., Демчишина 
О.В.// Розвиток 
промисловості та 
суспільства. – 2017. – 
С. 412.
7. Демчишина О.В. 
Електрохімічні 
властивості 
монозаміщених 
аквакомплексів 
нікелю / В.Ф. 
Варгалюк, В.А. 
Полонський, О.В. 
Демчишина, Л.В. 
Борщевич // Сучасні 
проблеми 
електрохімії: освіта, 
наука, виробництво. – 
2015.– С. 149–151.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Демчишина О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи з 
загальної хімії на тему 
«Розчини 
електролітів» для 
студентів 1 курсу всіх 
спеціальностей, 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 16 с 2. 
Демчишина О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи 
та самостійного 
вивчення розділу хімії 
«Основні класи 
неорганічних сполук» 
для студентів 1 курсу 
всіх спеціальностей 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 24с.
3. Мовчан В.В., Часова 
Е.В., Демчишина О.В. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення розділу 
загальної хімії 
«Основні поняття та 
закони хімії» для 
студентів I курсу всіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. Вид. центр 
ДВНЗ КНУ, Кривий 
Ріг, 2018, 20 с.
4. Часова Е.В., Мовчан 



В.В., Демчишина О.В. 
Словник технічних 
термінів для слухачів 
підготовчого 
відділення (іноземних 
громадян). Вид. центр 
ДВНЗ КНУ, Кривий 
Ріг, 2017, 32 с.
5. Демчишина О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи з 
хімії слухачів 
підготовчого 
відділення (іноземних 
громадян). Вид. центр 
ДВНЗ КНУ, Кривий 
Ріг, 2016, 32 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 



делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з хімії ст.гр. 
НЗГ – 19 Євтєхова Є.; 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з хімії ст. 
групи МТ-16-1 
Козаков Д.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Міжнародна 
наукова конференція 
«ZABURZENIA W 
PROCESIE EDUKACJI 
/ ZABURZENIA W 
PROCESIE EDUKACJI 
IV» (м. Ченстохова, 
Польща, 31.01.2020.).
2. Міжнародна 
наукова конференція 
«MANAGEMENT OF 
UNTERNATIONAL 
EDUCATIONAL 
PROJECTS – THE 
CHALLENGE OF THE 
21st CENTURY. 
Erasmus +» (м. 
Ченстохова, Польща, 
28-30 січня 2020 р.).
3. Демчишина О.В. 
Вплив органічних 
кислот на процес 
електроосадження 
Нікелю / О.В. 
Демчишина, Е.В. 
Часова, Є.Є. Євтехова, 
Д. В. Харитонов // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф.. – Кривий Ріг: 
КНУ, 2020. 
4. Часова Е.. О.В. 
Дослідження 
структурно-
сорбційних 
характеристик 
сорбентів /Е.В. 
Часова, О.В. 
Демчишина, О.В. 
Горбенко, Д. В. 
Терьошкіна // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. Кривий Ріг: 
КНУ, 2020. 



5. Демчишина О.В. До 
питання вибору 
методу очистки та 
визначення фенолів у 
стічних водах / Е. В. 
Часова, О.В. 
Демчишина // 
Перспективи 
майбутнього та реалії 
сьогодення в 
технологіях 
водопідготовки: 
матер. ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Київ, 14-15 листопада 
2019р.). – К.: НУХТ, 
2019. – С.201
6. Демчишина О.В. К 
вопросу 
идентификации 
фенолов в сточніх 
водах / Е.В. Часова, 
О.В. Демчишина // 
Science and Society: 
матер. XV міжнар. 
наук. конф. 
(Гамільтон, Канада, 8 
листопада 2019 р.). – 
с.291-296
7. Демчишина О.В. 
Електроосадження 
нікелю в присутності 
карбонових кислот / 
О.В. Демчишина, Є.Є. 
Євтехова // 
Прикладні науково-
технічні дослідження : 
матер. ІV міжнар. 
наук.-прак. конф., 1–3 
квіт. 2020 р., м. Івано-
Франківськ / Академія 
технічних наук 
України. Івано-
Франківськ: ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
2020. Т. 1.- с.112
8. Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» (м. 
Кривий Ріг, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 
р.) 
9. VIІ Український 
з’їзд з електрохімії, 
організований 
Науковою радою НАН 
України з проблеми 
«Електрохімія» 
«Електрохімічні 
властивості 
монозаміщених 
аквакомплексів 
нікелю» (2015р.).

107083 Шаповалов 
Віктор 
Анатолійови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019042, 
виданий 

11.06.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
017467, 

виданий 
21.06.2007

17 Безпека 
життєдіяльност
і та основи 
охорони праці

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



наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Shapovalov V.A. 
Determination of fiber 
filter dust collecting 
efficiency depending on 
particles distribution of 
industrial dust 
[Електронний ресурс] 
/ V.I. Dengub, V.A. 
Shapovalov, N.V. 
Hudyk // Metallurgical 
and Mining Industry. – 
2015. – № 5. – P. 67-71. 
– Режим доступу: 
http://www.metaljourn
al.com.ua/assets/MMI
_2014_6/MMI_ 
2015_5/010Hudyk.pdf. 
2. Shapovalov V.A. 
Industrial research on 
dust trapping efficiency 
by the fiber filter in 
aspiration shelters of 
reloading units / 
Lapshyn O.O., 
Shapovalov V.A., 
Khudyk M.V., Shepel 
O.L. // Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. – 2018. – 
№ 2. – P. 101-106. – 
Режим доступу: 
http://nvngu.in.ua/jdo
wnloads/pdf/2018/02/
NVNGU02_2018_Laps
hyn.pdf.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Шаповалов В.А. 
Дослідження 
ізокінетичності руху 
потоку повітря в 
порожнині 
пилоприбирального 
насадка / В.А. 
Шаповалов // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2015. – 
Вип. 99. – С.88-95. 
2. Шаповалов В.А. 
Оцінка виробничої 
безпеки та розробка 
проектно-
технологічної 
документації при 
реконструкції будівель 
і споруд / В.А. 
Шаповалов // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2016. – 
Вип. 101. – С.158-162. 
3. Шаповалов В.А. 
Забезпечення 
пожежної безпеки на 
будівельних 
майданчиках / В.А. 
Шаповалов// Вісник 
Криворізького 
національного 
університета. – 
Кривий Ріг, 2017. – 



Вип. 45. – С.178-185. 
4. Шаповалов В.А. 
Очищення повітря 
всередині 
аспіраційного укриття 
перевантажувального 
вузла / В.А. 
Шаповалов// Вісник 
Криворізького 
національного 
університета. – 
Кривий Ріг, 2018. – 
Вип. 46. – С.118-122. 
5. Шаповалов В.А. 
Використання 
виробничого 
потенціалу ливарних 
цехів у вирішенні 
завдань екології та 
охорони праці / В.А. 
Шаповалов, Л.Н. 
Саітгареєв, Т.П. Ярош, 
І.Е. Скідін // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 105. – С.68-74. 
6. V.A. Shapovalov 
Settled dust collection 
in processing shops of 
ore mining interprises / 
V.A. Shapovalov // 
Traditions and 
innovations of 
resource-saving 
technologies in mineral 
mining and processing. 
Multi-authored 
monograph. – Petroani, 
Romania: 
UNIVERSITAS 
Publishing, 2019. Pag. 
266-278.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Шаповалов В.А. 
Забезпечення охорони 
праці при організації 
будівельних 
майданчиків: [Навч. 
посібник] /В.А. 
Шаповалов. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 161 с. ISBN 
978-966-132-046-7.
2. V.A. Shapovalov 
Settled dust collection 
in processing shops of 
ore mining interprises / 
V.A. Shapovalov // 
Traditions and 
innovations of 
resource-saving 
technologies in mineral 
mining and processing. 
Multi-authored 
monograph. – Petro?
ani, Romania: 
UNIVERSITAS 
Publishing, 2019. Pag. 
266-278.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 



редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розробка технічної 
документації і 
впровадження у 
технологічний процес 
видобутку руди 
відкритим способом 
нових технологій 
проведення масових 
вибухів».
2. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Обстеження та 
визначення 
технічного стану 
будівельних 
конструкцій будівель і 
споруд ПрАТ «Суха 
Балка», розробка 
рекомендацій по 
провадженню терміну 
їх експлуатації та 
видача на об’єкти 
звітів технічного 
стану».
3. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Дослідження 
можливостей 
комплексної 
промислової 
переробки, 
повторного 
використання та 
утилізації 
промислових відходів 
в умовах ПАТ 
ПівдГЗК». 
Реєстраційний номер 
0119U006519. Шифр 
теми 8-20-18.
4. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Розрахунок 
показників міцності 
гірничих порід 
Артемівського 
родовища, 
визначення 
оптимальних кутів 
нахилу бортів кар’єру 
№4 ПрАТ «ЦГЗК», 
розробка 
рекомендацій щодо 
безпечного ведення 
робіт та запобіганню 
зсувних явищ». 
Реєстраційний номер 
0119U002988. Шифр 
теми 8-45-19.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Офіційний опонент 



кандидатської 
дисертації зі 
спеціальності 05.26.01 
– «Охорона праці». 
Робота виконана на 
кафедрі аерології та 
охорони праці ДВНЗ 
«Національний 
гірничий 
університет». Захист 
дисертації на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 08.080.07, м. 
Дніпропетровськ, 2016 
р.
2. Рецензент 
автореферату 
дисертаційної роботи 
М.Ю. Улітіної на тему 
« Підвищення 
безпеки проведення 
робіт при ліквідації 
наслідків пов’язаних з 
обрушенням будівель 
», представлену на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук. 
3. Рецензент 
автореферату 
дисертаційної роботи 
К.А. Крекніна на тему 
«Підвищення безпеки 
при ліквідації 
наслідків руйнувань 
на об’єктах», 
представлену на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук. 
Захист 11.12.2019 на 
засіданні вченої ради 
Д 08.085.01 при 
Державному вищому 
навчальному закладі 
«Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури».
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент на корисну 
модель № 129032 
Україна, МПК В65G 
21/16, Е21F 5/00 
(2018.01). Аспіраційне 
укриття вузла 
перевантаження 
стрічкового конвеєра / 
В.А. Шаповалов; 
заявник і власник 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – № 
u201709932; заявл. 
13.10.2017; опубл. 
25.10.2018, Бюл. № 
20.
2. Патент на корисну 
модель Спосіб 
попередження 
зимової слизькості / 
А.О. Гурін, В.А. 
Шаповалов, В.І. 
Ляшенко, О.В. 
Нестеренко; заявник і 



власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» 2020.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Шаповалов В.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи 
«Розрахунок 
параметрів роботи 
циклона» / ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет»; [уклад.: 
В.А. Шаповалов]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
46 с. 
2. Шаповалов В.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи 
«Дослідження 
змочуваності часток 
пилу / ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет»; [уклад.: 
В.А. Шаповалов]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
22 с. 
3. Шаповалов В.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи 
«Дослідження 
ефективності 
вловлювання пилу в 
камерах зрошування / 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет»; [уклад.: 
В.А. Шаповалов]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
18 с. 
4. Шаповалов В.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
курсу «Охорона праці 
в галузі» для студентів 
спеціальностей 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
та 263 «Цивільна 
безпека» денної та 
заочної форм 
навчання / ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет»; [уклад.: 
В.А. Шаповалов, М.В. 
Худик]. – Кривий Ріг: 



Видавничий центр 
Криворізького нац. 
університету, 2018. – 
56 с.
5. Шаповалов В.А. 
Конспект лекції з 
дисципліни 
«Електробезпеки» для 
студентів 
спеціальності 184 
«Гірництво», 263 
«Цивільна безпека» / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
В.А. Шаповалов]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізького нац. 
університету, 2019. – 
60 с.
6. Шаповалов В.А. 
Конспект лекції з 
дисципліни «Безпека 
праці в металургійній 
промисловості» для 
студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека» / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
В.А. Шаповалов]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізького нац. 
університету, 2019. – 
133 с.
7. Шаповалов В.А. 
Конспект лекції з 
дисципліни «Охорона 
праці і промислова 
безпека в 
будівництві» для 
студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека» / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
В.А. Шаповалов]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізького нац. 
університету, 2019. – 
89 с.
8. Шаповалов В.А. 
Конспект лекції з 
дисципліни 
«Проектування 
безпеки 
металургійних 
процесів» для 
студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека» / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
В.А. Шаповалов]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізького нац. 
університету, 2019. – 
96 с.
9. Шаповалов В.А. 
Конспект лекції з 
дисципліни 
«Проектування 
безпеки 
технологічних 



процесів будівельного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека» / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
В.А. Шаповалов]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
Криворізького нац. 
університету, 2019. – 
141 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Шаповалов В.А. 
Соціальне 
партнерство як 
механізм модернізації 
сучасної професійної 
освіти / В.А. Яковлева, 
Т.С. Сулема, О.Б. 
Мокрий, В.А. 
Шаповалов // 
Матеріали 
Міжнародної 
конференції «Сучасна 
металургія: проблеми, 
задачі, рішення. 
Наука і виробництво». 
Збірник наукових 
праць. – 
Дніпропетровськ: 
Національна 
металургійна академія 
України, 2015. С.376-
381. 
2. Шаповалов В.А. 
Підготовка майбутніх 
фахівців 
технологічного 
профілю в умовах 
інформатизації 
освітнього процесу / 
В.А. Яковлева, В.А. 
Шаповалов // 
Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Наукова діяльність 
як шлях формування 
професійних 
компетентностей 
майбутнього 
фахівця». Збірник 
наукових праць. Ч.1 – 
Суми: 2016. – С. 106-
107. 
3. Шаповалов В.А. 
Правові проблеми 
безпеки 
життєдіяльності 
громадських 
природозберігаючих 
організацій / В.А. 
Яковлева, В.А. 
Шаповалов // 
Формування 
сучасного безпечного 
та здорового 



освітнього 
середовища: реалії та 
перспективи: збірник 
наук. праць. Полтава: 
ПНПУ, 2018. – С. 177-
181. 4. Шаповалов В.А. 
Дослідження стану 
охорони праці у 
діяльності викладачів 
вищих технічних 
навчальних закладів / 
В.А. Яковлева, В.А. 
Шаповалов // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 
присвяченої Дню 
цивільної оборони та 
Всесвітньому дню 
охорони праці. 
Полтава: ПНПУ, 2019.
4. Шаповалов В.А. 
Сучасні аспекти 
підготовки майбутніх 
фахівців з безпеки 
життєдіяльності. / 
В.А. Яковлева, В.А. 
Шаповалов // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 
присвяченої Дню 
цивільної оборони та 
Всесвітньому дню 
охорони праці. 
Полтава: ПНПУ, 2020.

107789 Костіна 
Людмила 
Сергіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
030502 

Англійська та 
німецька мова, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051227, 
виданий 

05.03.2019

17 Іноземна мова 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. Kostina L. (2015). 
Teacher professional 
development strategies 
in Australian 
government and 
professional 
associations’ 
documents. 
Comparative 
Professional Pedagogy 
(2015), Volume 5, Issue 
1: Scientific Journal 
[Chief. ed. N.M. 
Bidyuk]. Kyiv – 
Khmelnytskyi: KhNU. – 
P. 116-121.
2. Костіна Л. (2015). 
Імплементація 
стратегічної місії 
професійних 
організацій Австралії 
в контексті 
професійного 
розвитку вчителя 
середньої школи. 
Педагогіка та 
психологія: збірник 
наукових праць / за 
заг. ред.: акад. І.Ф. 



Прокопенка, проф. 
С.Т. Золотухіної. – Х.: 
Вид-во ТОВ «Щедра 
садиба плюс», 2015. – 
Вип. 49. – С. 288-298.
3. Костіна Л. (2016). 
Критерії ефективності 
професійного 
розвитку вчителів 
середніх шкіл 
Австралії. Наукові 
записки. Серія 
«Психолого-
педагогічні науки» 
(Ніжинський 
державний 
університет імені 
Миколи Гоголя) / за 
заг. ред. проф. Є.І. 
Коваленко. – Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя, 
2016. – №. 2. – С. 163-
168.
4. Костіна Л. (2017). 
Організаційна 
структура 
професійного 
розвитку вчителів 
середніх шкіл в 
Австралії: рівні 
реалізації. Педагогіка 
та психологія: збірник 
наукових праць / за 
загальною редакцією: 
академіка І.Ф. 
Прокопенка, проф. 
С.Т. Золотухіної. – Х.: 
Видавець Рожко С.Г., 
2017. – Вип. 57. – С. 
201-211.
5. Авшенюк Н., 
Костіна Л. (2019). 
Models and principles 
of teacher professional 
development in 
Australia. Г.А. 
Товканець (Ред.), 
Учитель: виміри 
професійного 
становлення і 
міжнародної освіти. 
(рр. 63-65). Мукачево: 
Редакційно-
видавничий центр 
МДУ.
6. Соколова С.В., 
Костіна Л.С. 
Психологічна 
структура особистості 
майбутніх інженерів-
педагогів у процесі 
формування правової 
культури. Наукові 
записки: зб. наук. пр. 
2020. № 2. – С. 88-94.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Костіна Л.С., 
Соколова С.В. Збірник 
текстів та завдань для 



аудиторної та 
самостійної роботи 
для студентів І-ІІ 
курсів за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2019. – 61 с.
2. Збірник текстів і 
завдань для 
виконання аудиторної 
та самостійної роботи 
з дисципліни «Ділова 
іноземна мова» для 
студентів І курсу 
магістратури 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
денної і заочної форм 
навчання» / укл. 
Костіна Л.С., Соколова 
С.В. Кривий Ріг: КНУ, 
2020. – 50 с.
3. Методичні вказівки 
для виконання 
самостійної та 
індивідуальної роботи 
з дисципліни 
«Іноземна мова» для 
студентів I-II курсів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
денної і заочної форм 
навчання»» / укл. 
Костіна Л.С., Соколова 
С.В. Кривий Ріг: КНУ, 
2020. – 56 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
гуртком Євроклуб 
«Stream».
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Kostina L. Advanced 
technological aids in 



Business English 
teaching-learning 
processes. Майбутнє – 
аудит: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 17 
грудня 2016 р.). 
Кривий Ріг, 2016. – С. 
102–103.
2. Kostina L. The 
impact of in and out-of-
class approaches to 
pronunciation on 
students’ phonetics 
awareness. Іноземна 
мова як засіб 
мобільності майбутніх 
фахівців: матеріали 
Mіжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 1-2 
березня 2017 р.). 
Кривий Ріг, 2017. – C. 
104–106.
3. Kostina L. Teacher 
professional 
development 
benchmarks as 
Ukraine’s 
socioeconomic 
enhancement 
prerequisites. Problems 
and perspectives in 
European education 
development. (Prague, 
Czech Republic, 21st – 
24th of November 
2017). Prague, Czech 
Republic, 2017. – Р. 
74–76.
4. Костіна Л.С. 
Загальна 
характеристика 
програм професійного 
розвитку вчителів 
середніх шкіл 
Австралії. Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали VI 
Міжнар. наук.-метод. 
семінару (Київ–
Хмельницький, 18 
травня 2017 р.) Київ–
Хмельницький, 2017. 
– С. 137–140.
5. Kostina L., Sokolova 
S. Teacher CPD and its 
impact on student 
achievement: the 
Australian context. 
Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали 
ІХ Міжнар. наук.-
методол. Інтернет-
семінару (Київ–
Хмельницький, 14 
травня 2020 р.). Київ–
Хмельницький, 2020. 
– С. 34–36.
6. Соколова С., 
Костіна Л. 
Конструктивізм як 
підхід у навчанні 



іноземної мови у 
закладах вищої освіти. 
Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: ІХ Міжнар. 
наук.-методол. 
Інтернет-семінару 
(Київ–Хмельницький, 
14 травня 2020 р.). 
Київ–Хмельницький, 
2020. – С. 61–63.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 17 
років.

243743 Величко 
Дмитро 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
економічний 

інститут 
Київського 

національного 
економічного 
університету, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050134, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

044035, 
виданий 

29.09.2015

15 Трудове право 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
Velichko D. M. The 
rights of surgeons while 
working with hiv-
infected patients in 
ukraine / Anatolii 
Komziuk, Dmytro 
Velichko, Volodymyr 
Goshovskyі, Valentyna 
Goshovska, Olena 
Klymenko // 
Wiadomości Lekarskie. 
– tom LXXII. – 2019. – 
Nr2. – luty. – p. 279 – 
283. –
Access mode : 
http://wl.medlist.org/a
rchiwum/numer-2-
2019/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Величко Д. М., 
Ковальова Ю. С. 
Пенсійна реформа в 
Україні / Д. М. 
Величко, Ю. С. 
Ковальова // 
Актуальні проблеми 
вітчизняної 
юриспруденції : наук. 
збірник. – 2017. – № 
2. Т.1. – С. 53–56.
2. Величко Д. М., 
Ченшова Н. В. 
Організація роботи 
митних органів по 
боротьбі із ввезенням 
контрафактної 
продукції / Д. М. 
Величко, Н. В. 
Ченшова // Науковий 



вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія: 
«Юридичні науки» : 
зб. наук. праць. – 
2016. – № 6. – С. 98–
101.
3. Величко Д. М. Зміст 
права на працю в 
міжнародних актах та 
законодавчих актах 
України / Д. М. 
Величко // Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Юриспруденція» : зб. 
наук. праць. – 2015. – 
№ 13. Т. 1. – С. 142–
145.
4. Величко Д. М. 
Поняття міжнародно-
правового 
регулювання праці 
(теоретичний аспект) 
/ Д. М. Величко // 
Порівняльно-
аналітичне право : 
електронне наукове 
видання. – 2014. – № 
1. – С. 116–119. – 
Режим доступу : 
http://pap.in.ua/1_201
4/34.pdf.
5. Величко Д. М. 
Міжнародна 
організація праці та 
організація 
об’єднаних націй як 
основні суб’єкти 
міжнародно-
правового 
регулювання праці 
(історія та сучасність) 
/ Д. М. Величко // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
«Право» : зб. наук. 
праць. – 2014. – № 28. 
Т.2. – С. 18-21.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Величко Д. М., 
Копайгора І. Д., 
Теличко О. А., 
Ямковий В. І. 
Договірні спори в 
господарському 
судочинстві: 
[монографія] / Д. М. 
Величко, І. Д. 
Копайгора, О. А. 
Теличко, В. І. Ямковий 
// Кривий Ріг : 
Видавець Р. А. Козлов, 
2017. – С.122-184. – 
194 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія 
держави та права» для 
студентів 
спеціальності 081 
«Право».
2. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни «Теорія 
держави та права» для 
студентів 
спеціальності 081 
«Право».
3. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни «Теорія 
держави та права» для 
студентів 
спеціальності 081 
«Право».

217310 Бондарчук 
Ольга 
Михайлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
економічний 

інститут 
Київського 

національного 
економічного 
університету, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
050107 

Економiка 
пiдприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064538, 
виданий 

22.12.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037801, 
виданий 

14.02.2014

22 Економіка та 
організація 
металургійного 
виробництва

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
1. Бондарчук О. М. 
Визначення 
енергоємності 
гірничо-
збагачувального 
виробництва за 
складних фінансово-
економічних умов 
господарювання / Г. 
В. Темченко, О. М. 
Бондарчук // 
Економічний часопис 
– ХХІ. (Economic 
Annals-XXI) №157(3-
4(2)). 2016. С. 52-56. 
(міжнар. наукометр. 
база Sсоpus).
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Bondarchuk О., 
ТеmchenkoH., 
Аstafieva К. Improving 
competitive positions 
by optimizing in  
ternalactivity in 
dicators. r 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». Серія: 
«Економічні науки». 
№4 (36). Т. 1. 2020. С. 
22-28. DOI: 
10.25313/2520-2294-
2020-4-5820. URL: 



https://www.inter-
nauka.com/issues/econ
omic2020/4/.
2. Теmchenko H., 
Аstafieva К., 
Bondarchuk О. The 
strategy of marketing as 
a tool of 
competitiveness 
management. Вісник 
Тернопільського 
національного 
університету. 
Тернопіль, ТНЕУ. 
Вип.1 (95). 2020. С. 
126-134.
3. Astafieva K., 
Temchenko H., 
Bondarchuk O. Strategy 
for ensuring economic 
security of micro- and 
small-sized enterprises. 
Socialeconomics. 2020. 
Issue 59. Pp. 58-64. 
DOI: 10.26565/2524-
2547-2020-59-07.URL: 
https://periodicals.kara
zin.ua/soceconom/issue
/view/1015
4. Максимова О.С., 
Темченко Г.В., 
Бондарчук О.М. 
Дослідження сутності, 
місця та ролі 
логістичної системи 
України у світі. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. Вип. 33. 
С. 96-102. 
[Електронний ресурс]. 
URL: market-
infr.od.ua.
5. Темченко Г.В., 
Максимова О.С., 
Бондарчук О.М. 
Краудсорсинг як 
запорука 
конкурентоспроможн
ості промислового 
підприємства. Східна 
Європа. 2019. Вип. 22. 
С. 147-153.   
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
easterneurope-
ebm.in.ua/index.php/2
019
6. Temchenko H., 
Bondarchuk O., 
Maksymova O., 
Sobakinskykh 
R.Ecologicalandeconom
icassessmentofindustria
lpollutioninthecontextof
investmentpolicy of 
ore-dressing 
enterprises formation. 
Scientific journal of 
Polonia university 
periodyk naukowy 
akademii Polonijnej. 
Częstochowa: Akademia 
Polonijna.2018. № 26 
(2018) nr 1. S. 19-33.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Бондарчук О.М. 
Особливості 



інвестиційно-
інноваційної 
діяльності гірничо-
збагачувальних 
підприємств / В.А. 
Ковальчук, О.М. 
Бондарчук, Т.М. 
Ковальчук, Г.А. 
Лашкун // 
ДЕТЕРМІНАНТИ 
СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
В УМОВАХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИ
Х ЗРУШЕНЬ: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. проф. Ільчука В. 
П. – Чернігів: ЧНТУ, 
2018. – 432 с. (С. 221-
237) ISBN 978-617-
7571-33-8. 
2. Бондарчук О. М. 
Економіка та 
організація 
металургійного 
виробництва: 
навчальний посібник 
/ О. М. Бондарчук, Г. 
В. Темченко. / Кривий 
Ріг. Видавець ФО-П 
Чернявський Д.О., 
2017. – 214 с. ISBN 
978-617-7250-53-0. 
(власний внесок 50%).
3. Бондарчук О.М., 
Темченко Г.В., 
Максимова О.С., 
Омельченко Д. С. 
Вплив якості 
продукції гірничих 
підприємств на 
ефективність їх 
діяльності. Теорія, 
методологія і 
практика 
господарсько-
фінансової діяльності 
підприємства: 
колективна 
монографія / Кол. 
авторів. Полтава: ПП 
«Астрая», 2019. 254 с. 
(С.173-181). ISBN978-
617-7669-57-8 URL: 
http://www.economics.
in.ua/;
8)виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованог 
онаукового видання:
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
кафедри економіки, 
організації та 
управління 
підприємствами 



Криворізького 
національного 
університету на тему: 
«Формування 
інноваційно-
інвестиційного 
потенціалу 
людиноцентричної 
моделі економіки» 
(РК № 0119U002042) 
на період з 1.02.2019 
р. до 31.12.2021 р.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Член вченої ради 
факультету економіки 
та управління 
бізнесом. 
2. Голова профбюро 
факультету.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні 
рекомендації до 
виконання та 
оформлення 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / укл. А.Ю. 
Шахно, О.Б. 
Короленко, О.М. 
Бондарчук, К.О. 
Астаф’єва. Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ». 2019. – 
28 с.
2. Програма 



переддипломної 
практики для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / укл. А.Ю. 
Шахно, О.Б. 
Короленко, О.М. 
Бондарчук, Н.Г. 
Кутова. Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ КНУ. 2019.– 22 
с.
3. Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Проектний аналіз» 
спеціальності 051 
Економіка та 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність для 
студентів усіх форм 
навчання / укл. О.М. 
Бондарчук, Г.В. 
Лашкун. Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ КНУ. 2019.– 22 
с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Проектний аналіз» 
при застосуванні 
пакету MS PROJECT 
для студентів 
спеціальності 051 
Економіка та 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність усіх форм 
навчання / укл. О.М. 
Бондарчук, Г.В. 
Лашкун. Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ КНУ. 2019.– 20 
с.
5. Методичні вказівки 
до виконання та 
оформлення 
випускної роботи для 
студентів 
спеціальності 051 
Економіка за ступенем 
вищої освіти 
«бакалавр» усіх форм 
навчання / укл. В.А. 
Ковальчук, В.В. 
Буханець, О.Б. 
Короленко, О.М. 
Бондарчук. Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ КНУ. 
2017. –37 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Бондарчук О., 



Яцкова К. 
Формування та 
використання 
виробничих запасів 
металургійного 
підприємства. 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг. (1–31 
березня 2020 р.). 
Кривий Ріг, 2020. С. 
17–20.
2. Бондарчук О., 
Козаков Д. 
Підвищення 
ефективності 
діяльності шляхом 
модернізації 
виробничих 
потужностей. 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг. (1–31 
березня 2020 р.). 
Кривий Ріг, 2020. – С. 
20–23.
3. Бондарчук О.М., 
Гусак А.С. Вплив 
витрат на оплату праці 
на функціонування 
акціонерних 
товариств. Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
22–24 травня, 2019 
р.). Кривий Ріг, 2019. 
Том 1. С. 105. URL: 
knu.edu.ua/nauka//miz
hnarodna-naukovo-
tehnichna-
konferentsiia-2019
4. Бондарчук О.М., 
Клименко К.В. 
Проблематика 
сприйняття 
важливості 
показників ВВП. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжн. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
22–24 травня, 2019 
р.). Кривий Ріг, 2019. 
Том 1. С. 106. URL: 
knu.edu.ua/nauka//miz
hnarodna-naukovo-
tehnichna-
konferentsiia-2019
5. Бондарчук О.М., 
Гусак А.С. Державний 
борг України в 
світовій фінансовій 
системі. Актуальні 
проблеми економіки 
та управління в епоху 
глобальних викликів і 



загроз: матеріали 
Всеук. Наук.-практ. 
конф. (Дніпро, 26–27 
квітня, 2018 р.). 
Дніпро, 2018. С. 131–
133. URL: 
nmetau.edu.ua.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: Член 
ВГО «Української 
Асоціації Економістів-
Міжнародників».

217879 Савельєв 
Сергій 
Геннадійови
ч

в.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
доктора наук 
ДД 008398, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 015438, 
виданий 

29.06.1977, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019167, 

виданий 
18.04.2008, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
000257, 
виданий 

26.04.1993

20 Основи 
інноваційної 
діяльності в 
металургії

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction: 
1. Савельев С.Г. 
Современное 
состояние и 
перспективы развития 
производства 
железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельев, Г.В. Губин, 
Я.А. Стойкова // 
Сталь. – 2013. − № 8. 
− С. 2-7. /Scopus/.
2. Serhii Saveliev and 
Mariia Kondratenko. 
Analysis and synthesis 
of factors determining 
the sintering speed of 
sinter charge / The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606010 /Scopus/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Савельев С.Г. 
Развитие 
представлений о 
тепловых показателях 
агломерационного 
процесса / С.Г. 
Савельев // 
Металургія. Наукові 
праці Запорізької 



держ. інжен. акад. 
Вип. 2 (38). 
Запоріжжя: ЗДІА, – 
2017. – С. 81-84. 
2. Савельев С.Г. 
Оценка показателей 
качества 
железорудного сырья 
и их влияния на 
работу доменной 
печи/ Савельев С.Г., 
Губин Г.В., Равинская 
В.О.// Качество 
минерального сырья. 
Сб. научн. трудов. Т. 1. 
– Кривой Рог, – 2017. 
– С. 83-91.
3. Савельев С.Г. 
Анализ расчетных 
методов определения 
скорости спекания 
агломерационной 
шихты / С.Г. Савельев 
// Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог. – 2018. – 
С. 124-135. 
4. Савельев С.Г. 
Анализ показателей 
интенсивности 
процессов 
производства 
окисленных 
железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельев // Гірничий 
вісник. Науково-
технічн. зб. Вип. 103, 
– Кривий Ріг. – 2018. 
– С. 105-110.
5. Савельев С.Г. 
Анализ характера 
движения частиц 
агломерата при 
определении его 
прочности во 
вращающемся 
барабане / С.Г. 
Савельев, М.Н. 
Кондратенко // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний зб. 
Вип. 105, Кривий Ріг, 
– 2019, – С. 107-113.
6. Савельєв С.Г. 
Оцінка методики 
визначення впливу 
висоти шару 
аглошихти на його 
структурну міцність / 
С.Г. Савельев, М.М. 
Кондратенко // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний зб. 
Вип. 107, – Кривий 
Ріг, – 2020, – С. 122-
127.
7. Савельєв С.Г. 
Застосування 
електровпливу для 
ефективного 
дроблення матеріалів 
в умовах 
металургійної 
переробки / 
С.Г.Савельєв, В.В. 
Плотніков, О.В. 
Бабаєвська // Вісник 
Криворізького 
національного 



університету: Збірник 
наукових праць, 2020, 
Вип. 50. – С 112-118.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи. Тема НР/П-
64-16: «Розвиток 
наукових і 
технологічних 
принципів 
підвищення 
ефективності 
виробництва 
залізорудного 
агломерату» 
(01.04.2016-31.03.2018 
р.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
В.о. завідувача 
кафедри металургії 
чорних металів і 
ливарного 
виробництва з 
16.12.2020 р.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення: 
1. Пат. 3015 Україна, 
МПК7 С22B 1/16. 
Спосіб одержання 
агломерату / 
Сокуренко А.В., 
Шеремет В.О., Кекух 



А.В., Козенко Г.В., 
Оторвін П.І., Чичиянц 
Г.А., Савельєв С.Г., 
Шаповалов В.О., 
Кривенко Ю.Ю.; 
заявн. та 
патентоволодар ВАТ 
«Криворізький 
гірничо-
металургійний 
комбінат 
«Криворіжсталь». – 
№ 20040605042 ; 
заявл. 25.06.04 ; 
опубл. 15.09.04, Бюл. 
№9.
2. Пат. 2096497 
Российская 
Федерация, МПК6 
С22B 1/00. Способ 
производства 
офлюсованного 
агломерата / С.Г. 
Савельев, О.И. 
Храпко, Ш. 
Джаббаров, Е.М. 
Уманов, В.Н. 
Домничев (Украина), 
В.М. Чижикова (РФ); 
заявитель и 
патентообладатель 
Новокриворожский 
государственный 
горно-
обогатительный 
комбинат (Украина). – 
№ 5024929/02; заявл. 
29.01.1992; опубл. 
20.11.1997, Бюл. № 32.
3. А. с. 1688116 СССР, 
МПИ5 G01F 11/28. 
Способ дозирования 
плохо сыпучего 
материала / С.Г. 
Савельев, В.А. 
Мартыненко, И.И. 
Шестопалов [и др.] 
(СССР). – № 
4697541/10; заявл. 
29.05.89; опубл. 
30.10.91, Бюл. № 40.
4. А. с. 1583157 СССР, 
МКИ5B01J 2/14. 
Тарельчатый 
гранулятор / С.Г. 
Савельев, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
4408244/23–26; 
заявл. 11.04.88; опубл. 
07.08.90, Бюл. № 29. 
5. А. с. 1196398 СССР, 
МКИ4 C22B 1/24, 1/14. 
Способ получения 
железорудных 
окатышей / В.М. 
Чижикова, В.Б. 
Горбунов, С.Г. 
Савельев, Н.М. 
Панчошный, Н.И. 
Буланкин, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
3700932/22–02; 
заявл.23.12.83; 
опубл.07.12.85, Бюл. 
№ 45.
6. А. с. 1416837 СССР, 
МКИ4 F27В 15/00. 
Устройство для 
обжига 
полидисперсного 
флюса / С.Г. Савельев, 



В.М. Чижикова, 
О.Г.Фёдоров [и др.] 
(СССР). – № 
3855569/31-02 ; заявл. 
19.02.85 ; опубл. 
15.08.88, Бюл. № 30.
7. А. с. 1326623 СССР, 
МКИ4 С22B 1/00. 
Способ подготовки 
тонкодисперсных 
железорудных шихт к 
окомкованию / С.Г. 
Савельев, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
3973524/22–02; заявл. 
23.09.85; опубл. 
30.07.87, Бюл. № 28.
8. А. с. 1256781 СССР, 
МКИ4 B01J 2/14. 
Тарельчатый 
гранулятор / С.Г. 
Савельев, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
3878710/22–26; заявл. 
06.02.85; опубл. 
15.09.86, Бюл. № 34. 
9. А. с. 1224286 СССР, 
МКИ4 С04В 2/10. 
Способ получения 
извести / С.Г. 
Савельев, В.М. 
Чижикова, Н.И. 
Буланкин, О.Г. 
Фёдоров (СССР). – № 
3837423/29-33 ; заявл. 
02.01.85; опубл. 
15.04.86, Бюл. № 14. 
10. А. с. 1030004 
СССР, МКИ 3B01J 
2/14. Тарельчатый 
гранулятор / С.Г. 
Савельев, Н.И. 
Буланкин, В.И. 
Байдала [и др.] 
(СССР). – № 
3329652/23–26; заявл. 
04.06.81; опубл. 
23.07.83, Бюл. № 27.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань: 
1. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Металургія чорних 
металів» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Савельев С.Г., 
Кондратенко М.М. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
52 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 



«Технологія 
виробництва 
окускованої 
сировини» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Савельев С.Г., 
Бабаєвська О.В.. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
32 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
окускованої 
сировини» (Частина 
1) для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Савельев С.Г., 
Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання. / 
Кондратенко М.М., 
Савельєв С.Г – Кривий 
Ріг: Видавництво 
ДВНЗ «КНУ». 2018. –
48 с.
5. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни: «Теорія і 
технологія процесів 
окускування» (ч. II – 
Технологія) для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Савельєв С.Г., 
Кондратенко М.М. – 
Кривий Ріг: 
Видавництво ДВНЗ 
«КНУ». 2018. – 28 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія процесів 
окускування» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 
навчання / Савельєв 
С.Г., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
48 с.



7. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни «Теорія і 
технологія процесів 
окускування» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форми навчання / 
Савельев С.Г., 
Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 40 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія процесів 
окускування». Ч 1. 
Теорія процесів 
окускування для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Савельев 
С.Г., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 24 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Савельєв С.Г. 
Розробка паливно-
енергетичних 
показників спікання 
агломераційної шихти 
/ С.Г. Савельєв // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кривий 
Ріг, 2017 – С. 238.
2. Савельєв С.Г. 
Эффективность 
применения 
различных связующих 
добавок при 
производстве 
железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т 2. 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет », Кривий 
Ріг, 2018, с. 24.
3. Савельєв С.Г. 
Классификация 
технологических 



приёмов 
интенсификации 
упрочняющего 
обжига железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельєв // Тезисы 
докладов 
Международной 
научно-техн. конфер. 
«Университетская 
наука-2018». Т. 1. 
Мариуполь, ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018, с. 63-
65.
4.Савельєв С.Г. 
Комбинированные 
связующие добавки в 
шихту окомкования. / 
С.Г. Савельєв, М.Н. 
Кондратенко// 
Тезисы докладов 
Международной 
научно-техн. конфер. 
«Университетская 
наука-2018». Т. 1. 
Мариуполь, ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018, с. 65-
67.
5. Савельев С.Г. 
Анализ 
эффективности 
применения 
связующих добавок в 
процессах 
окускования 
железорудного сырья 
/ С.Г. Савельєв, М.М. 
Кондратенко // Сб. 
материалов ХII 
Конгресса 
обогатителей стран 
СНГ. М.: ИТЕП, 2019. 
– С. 178-182.
6. Савельев С.Г. 
Дослідження руху 
агломерату в процесі 
барабанного 
випробування / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Т. 2, 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2019. – С. 26.
7. Савельєв С.Г. 
Переміщення проби 
агломерату в 
поперечному перерізі 
барабана. / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Університетська 
наука-2019: тези доп. 
Міжнар. науково-
технічн. конфер. в 4 т., 
Т. 1, // ДВНЗ «ПГТУ» 
– Маріуполь: 2019, с. 
23-24.
8. Савельев С.Г. К 
вопросу применения 
извести в шихте для 
производства 
железорудных 
окатышей 
[Электронный ресурс] 
/ С. Г. Савельев, О. М. 
Бондарчук // 
Університетська наука 



- 2020 : тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.) : в 4 
т. / ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2020. – Т. 
1. – С. 31–32. – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26274
9. Савельев С.Г. 
Определение начала 
разрушения слоя 
аглошихты при 
увеличении его 
высоты [Электронный 
ресурс] / С. Г. 
Савельев, М. Н. 
Кондратенко // 
Університетська наука 
- 2020: тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.): в 4 
т. / ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2020. – Т. 
1. – С. 33–34. – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26275.
10. Serhii Saveliev and 
Mariia Kondratenko. 
Analysis and synthesis 
of factors determining 
the sintering speed of 
sinter charge / The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
11. Яременко С.В. 
Підвищення 
ефективності 
використання палива 
при агломерації 
залізорудної сировини 
/ С.В. Яременко, С.Г. 
Савельєв // Матеріали 
Міжнар. науково-техн. 
конфер. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 
КривийРіг, КНУ, 
2020. – С. 169.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:Всеукра
їнська громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти 
років:1969-1972 р.р.. – 
ін-т Механобрчормет, 
інженер, ст. інженер 
відділу окускування 
руд і концентратів; 
1973 р. – ПівнГЗК, 
слюсар, інженер-
конструктор, нач. 
лабораторії фабрики 



металізованих 
окатишів; 1977 р., 
ПівнГЗК, нач. 
лабораторії 
окомковання фабрики 
окомковання та 
обжигу окатишів 
№1;1978-1987 рр. с.н.с. 
НДЧ Криворізького 
факультету 
Дніпропетровского 
металурійного 
інституту; 1988-1999 
рр., Донндічормет, 
с.н.с. агломераційного 
відділу.

56339 Губін 
Георгій 
Вікторович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
доктора наук 
MTH 004746, 

виданий 
07.06.1971, 

Диплом 
кандидата наук 
MTH 008805, 

виданий 
26.04.1958, 

Атестат 
доцента MДЦ 

056647, 
виданий 

27.08.1970, 
Атестат 

професора 
MПP 015812, 

виданий 
14.04.1972, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) 
MCH 026382, 

виданий 
07.01.1967

41 Механічна 
інженерія в 
металургії

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. High-energy 
ultrasound to improve 
the quality of purifying 
the particles of iron ore 
in the process of its 
enrichment / V. 
Morkun, G. Gubin, T. 
Oliinyk, V. Lotous, V. 
Ravinskaia, V. Tron, N. 
Morkun, M. Oliinyk // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 6, no. 12-90. –  P. 
41-51.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Губин Г.В. 
Аналитический обзор 
направлений 
улучшения качества 
магнетитовых 
концентратов / Г.В. 
Губин, Л.В. Скляр, 
Т.П. Ярош, Г.Г. Губин 
// Збагачення 
корисних копалин: 
Наук.-тех. зб. – 2016. – 
Вип. 64(105). – С. 42-
59 
2. Губин Г.В. 
Альтернативные 
методы 
обесцинкования 
металлургических 
шламов / Г.В. Губин, 
В.В. Ткач, Т.П. Ярош, 
Г.Г. Губин // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2017. – Вип. 45. – С. 
84-89.



3. Губин Г.В. Сухой 
магнитный метод 
обесцинкования 
металлургических 
шламов перед 
использованием их 
при агломерации 
железорудного сырья 
/ Г.В. Губин, В.В. Ткач, 
Т.П. Ярош, Г.Г. Губин 
// Качество 
минерального сырья. 
– 2017. – С. 162-168.
4. Савельев С.Г. 
Оценка показателей 
качества 
железорудного сырья 
и их влияния на 
работу доменной печи 
/ Савельев С.Г., Губин 
Г.В., Равинская В.О.// 
Качество 
минерального сырья. 
Сб. научн. трудов. Т. 1. 
– Кривой Рог, – 2017. 
– С. 83-91.
5. Бабошко Д.Ю. 
Исследование 
механизма 
твердофазного 
восстановления 
титаномагнетитового 
концентрата 
Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, С.Н. Зима, 
Г.В. Губин, Л.Н. 
Саитгареев, О.С. 
Воденникова // 
Вісник ЖДТУ. Серія: 
Технічнінауки, том 2. 
– 2017. – № 2 (80). – 
С. 18-24. /Google 
Scholar, Index 
Copernicus/. doi: 
https://doi.org/10.2664
2/tn-2017-2(80)-17-24.
6. Губин Г.В. Удаление 
щелочей из 
железорудных 
концентратов при 
обогащении 
железистых 
кварцитов / Г.В. 
Губин, Г.Г. Губин, В.О. 
Равинская, В.В, 
Лотоус // Качество 
минерального сырья: 
Сб. научн. тр., Т.2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018, – С. 23-33.
7. Губін Г.В. 
Підвищення якості 
товарної продукції за 
рахунок використання 
високоенергетичного 
ультразвуку / Г.В. 
Губін, В.С. Моркун, 
Т.А. Олійник та інші 
// Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць, вип. 
46, – 2018. – С. 169-
174.
8. Губин Г.В. Влияние 
технологии 
измельчения в слое по 
короткой схеме на 



общие энергозатраты 
и качество конечных 
концентратов / Г.В. 
Губин, Ю.Г. Вилкул, 
В.И. Головань // 
Науково-технічний 
журнал Відомості 
Академії гірничих 
наук України №9, – 
2018. – С.16-25.
9. Моркун В.С. 
Моделювання впливу 
ультразвукового 
сигналу в середовищі 
для розробки нової 
технології 
рудопідготовки 
залізорудної сировини 
/ В.С. Моркун, Г.В. 
Губін, Т.А. Олійник, 
В.В. Тронь, В.О. 
Равінська // 
Збагачення корисних 
копалин: Наук.-техн. 
зб. – 2018. – Вип. 
69(110). – С. 95-109.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Г.В.Губін, 
В.О.Півень «Сучасні 
промислові способи 
безкоксової металургії 
заліза» Кривий Ріг, 
2010. – 336 с.
2. Ищенко Н.И., Губин 
Г.В., Мартыненко 
В.А., Губина А.Г. 
Теория и практика 
менеджмента. 
Учебное издание. – 
Днепропетровск: 
ИМА-пресс, 2011. – 
320 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Захист докторської 
дисертації: Савельєв 
С.Г., 2018 р.
Захист кандидатських 
дисертацій: Бабошко 
Д.Ю., Равінська В.О., 
2019 р.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Член редакційної 
колегії наукового 
видання: Качество 
минерального сырья; 
Вісник Криворізького 



національного 
університету; 
Гірничий вісник; 
Відомості академії 
гірничих наук 
України; Збагачення 
корисних копалин.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Виконання обов’язків 
завідувача кафедри 
металургії чорних 
металів і ливарного 
виробництва по 
15.12.2020 р.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент України на 
корисну модель № 
84965 МПК C21D 
1/00. Спосіб утилізації 
вторинної прокатної 
окалини в 
агломераційному 
виробництві / 
Саітгареєв Л.Н., 
Петров А.В., Губін 
Г.В., Латков К.Ю., 
Домнічев М.В., 
Кривенко О.Ю, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
08.04.2013, № u 2013 
04356; опубл. 
11.11.2013. бюл. №21.
2. Патент України на 
корисну модель № 
114839 МПК С21В 
13/14. Спосіб 
виробництва сталі в 
агрегатах 
рідкофазного 
відновлення заліза за 
Губіним / Губін Г.В., 
Губін Г.Г., Губіна В.Г., 
Кривенко Ю.Ю., 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 



університет». – заявл. 
19.08.16, № u 2016 
08929, опубл. 
27.03.2017, Бюл. №6.
3. Патент України на 
корисну модель № 
114840 МПК Е02В 
3/04, Е02В 3/16, С02F 
11/12, C02F 1/469. 
Спосіб запобігання 
дренажу води з 
хвостосховища / Губін 
Г.В., Корякина Є.В., 
Губін Г.Г., Губіна В.Г., 
Кривенко Т.А. ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.08.16, № u 2016 
08930, опубл. 
27.03.2017, Бюл. №6.
4. Патент України на 
корисну модель № 
121178 МПК В22D 
11/06. Спосіб 
прискорення 
кристалізації металу у 
ливарно-прокатних 
клітях / Губін Г.В., 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А., 
Чубенко В.А., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.06.2017, № u 2017 
06256, опубл. 
27.11.2017, Бюл. № 22.
5. Патент України на 
корисну модель № 
136821 МПК В03В 
7/00. Спосіб Губіна 
видалення лугів і 
шламів при 
збагаченні руд чорних 
металів / Губін Г.В., 
Лотоус В.В., Равінська 
В.О., Губіна В.Г., 
Головань В.І., 
Кривенко А.Ю., 
Криворізький 
національний 
університет. – заявл. 
18.02.19, № u 2019 
01662, опубл. 
10.09.2019, Бюл. №17.
6. Патент України на 
корисну модель 
№135737 МПК С22В 
1/00. Спосіб Губіна 
обробки руд чорних 
металів / Губін Г.В., 
Равінська В.О., Губін 
Г.Г., Кривенко А.Ю., 
Ткач В.В., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
18.02.19, № u 2019 
01664, опубл. 
10.07.2019, Бюл. №13.
7. Патент України на 
корисну модель 
№137736, МПК (2006) 
С22В 4/00, С22С 
33/00, С21В 13/08. 
Спосіб переробки 
титаномагнетитових 
концентратів / 
Бабошко Д.Ю., Губін 
Г.Г., Губіна В.Г., 



Воденникова О.С., 
Зима С.М., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
01.04.2019, № 
u201903189, опубл. 
11.11.2019, бюл. №21.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання / 
Губін Г.В., Ярош Т.П. 
– Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
36 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання / 
Губін Г.В., Ярош Т.П. 
– Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
28 с.
3. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання / 
Губін Г.В. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2018. – 54 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
ливарних форм і 



оснащення» ч. 1 
«Проектування 
ливарних форм» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Губін Г.В., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 40 
с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
ливарних форм і 
оснащення» ч. 2 
«Проектування 
ливарної оснастки» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Губін Г.В., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 40 
с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Бабошко Д.Ю. 
Особенности 
текстурно-
структурных 
преобразований зерен 
титаномагнетита при 
термохимическом 
восстановлении / 
Д.Ю. Бабошко, В.В. 
Ткач, Г.В. Губин, С.Н. 
Зима // Спеціальна 
металургія: вчора, 
сьогодні, завтра 
[Електронний ресурс]: 
ХIII Всеукр. наук.-
практ. конф., 21 квітня 
– Київ. – 2015. – С. 
36–40.
2. Бабошко Д.Ю. 
Особенности 
текстурно-
структурных 
преобразований зерен 
титаномагнетита при 
карботермическом 
восстановлении / 
Д.Ю. Бабошко, Г.В. 
Губин, В.В. Ткач, С.Н. 
Зима // Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства : міжнар. 
наук.-техн. конф., 20–
22 травня 2015 р. : 
тези. доп. – Кривий 
Ріг. – 2015. – С. 196.
3. Губін Г.Г., Ярош 
Т.П., Губіна В.Г., 



Переробка шахтних 
вод з метою їх 
очищення та 
використання: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
245.
4. Губин Г.В., Ткач 
В.В., Равинская В.О. 
Пути повышения 
качества 
тонкоизмельченных 
железорудных 
концентратов: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
246.
5. Губин Г.В., Губин 
Г.Г., Ярош Т.П., 
Губина В.Г. 
Императивы XXI века 
в горном деле: 
Матеріали Міжнар. 
наук.-техн. конф. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т.2. – 
Кривий Ріг. – 2018. – 
С. 22. 
6. Бабошко Д.Ю. 
Пірометалургійний 
спосіб переробки 
високотитаномагнети
тових концентратів / 
Д.Ю. Бабошко, Г.В. 
Губін // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
наук.- техн. конф., 22-
24 травня 2019 р., Т.2: 
тези доп. – Кривий 
Ріг. – 2019. – С. 25.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 
1957-1979 р.р. – 
інститут 
«Механобрчормет».

207813 Саітгареєв 
Леван 
Наільєвич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

18 Інформаційні 
технології в 
металургії

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



заклад 
"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
136 

Металургія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
050102 

Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050102 
Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060335, 
виданий 

01.07.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036013, 
виданий 

10.10.2013

струму на макро-та 
мікроструктуру 
манґановмісних 
сталей О.М. Жбанова, 
Л.Н. Саітгареєв, І.Е. 
Скідін // 
Металлофизика и 
новейшие технологии, 
2017, № 39, 11. – С. 
1455–1467, DOI: 
10.15407/mfint. 
39.11.1455.
2. Investigation of the 
Influence of Electro-
Impulse Current on 
Manganiferous Liquid-
Alloy Zhbanova O., 
Saitgareev L., Skidin I., 
Shapovalova N., Gubin 
G. (2018) Advances in 
Design, Simulation and 
Manufacturing. DSMIE 
2018. Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham.
3. N. Shapovalova 
Adaptive Testing Model 
as the Method of 
Quality Knowledge 
Control Individualizing 
/ N. Shapovalova, O. 
Rybalchenko, I. 
Dotsenko, S. 
Bilashenko, A. Striuk, L. 
Saitgareev // 
Proceedings of the 15th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. 
Volume II: Workshops. 
Kherson.  – June 12-15, 
2019. P. 984-999.
4. Dmytro Baboshko, 
Levan Saithareiev, 
Hennadiy Hubin, 
Oksana 
VodennikovaandIhor 
Skidin. Researching of 
physicochemical and 
structural-phase 
transformations in 
carbothermal 
titanomagnetite 
concentrates reduction 
for sustainable 
development of raw 
materials base of 
metallurgical 
enterprises/ The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016



606011 /Scopus/.
5. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Alternative 
technology to 
manufacture bimetallic 
products by using self-
propagating high 
temperature synthesis 
Skidin I.E., Kalinin 
V.T., Tkach V.V., 
Saitkhareiev L.N., 
Zhbanova O.M // 
JOURNAL OF 
ENGINEERING 
SCIENCES Volume 4; 
Issue 2 (2017).
2. Effect of electrical 
action during 
crystallization on 
physical and 
mechanical properties 
of steel 110H13L / O.M. 
Zhbanova, L.N. 
Saithareyev, G.A. Bialik 
// 
НаучныйвестникДГМ
А. – Краматорск, 2017. 
– № 1 (22е). С 11-14 
ISSN: 2219-
7869(online).
3. Плотніков В.В. 
Перспективи 
утилізації 
цинквмісних 
промислових відходів 
/ В.В. Плотніков, Л.Н. 
Саітгареєв // 
Научный вестник 
Донбасской 
государственной 
машиностроительной 
академии. 
– 2017. – № 1. – С. 98-
103. 
4. Жбанова Е.Н. 
Улучшение качества 
отливок из стали 35ГЛ 
при 



электроимпульсном 
воздействии на 
расплав в процессе его 
кристаллизации / 
Е.Н. Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, В.В. Ткач, 
И.Э. Скидин // 
Металургія / ред. 
М.Ю. Пазюк. – 
Запоріжжя: ЗДІА, – 
2017. – Вип. 1 (37). – 
С.54-58. ISSN: 2071-
3789.
5. Жбанова О.М. 
Модифікування сталі 
35ГЛ імпульсним 
струмом при 
кристалізації / О.М. 
Жбанова, Л.Н. 
Саітгареєв, Г.А. Бялік, 
І.Е. Скідін // Вісник 
ЖДТУ. – Житомир, – 
2017. – № 1 (79). 
– С. 13-17. ISSN 1728-
4260.
6. Жбанова О.М. 
Зниження структурної 
неоднорідності сплаву 
35гл шляхом 
модифікування 
електроімпульсним 
струмом у процесі 
кристалізації / О.М. 
Жбанова, Л.Н. 
Саітгареєв // Вісник 
ПДТУ:. Серія: Технічні 
науки. – Маріуполь. – 
2017. – Вип. 34. – С. 
54-58.
7. Жбанова Е.Н. 
Модифицирование 
электрическим током 
конструкционных и 
износостойких 
марганцесодержащих 
сталей в литейной 
форме / Е.Н. 
Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, В.В. Ткач, 
Г.А. Бялик // 
Металлургическая и 
горнорудная 
промышленность. – 
2017. – № 4. – С. 20-
23. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/MGRP_2017_4_8.
8. Жбанова Е.Н. 
Электрофизический 
метод повышения 
износостойкости 
отливок из стали 
110Г13Л при 
кристаллизации / 
Е.Н. Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, И.Э. 
Скидин, Г.А. Бялик, // 
Вестник Гомельского 
государственного 
технического 
университета имени 
П.О. Сухого. – Гомель, 
2017. №3(70). С.24-
28- (Республика 
Беларусь) ISSN: 1819-
5245
9. Скідін І.Е. 
Дослідження впливу 
металевого 
наповнювача 
термітної шихти на 



якісні показники 
сплаву, наплавленого 
методом СВС / І.Е. 
Скідін, О.М. Жбанова, 
Л.Н. Саітгареєв та ін. 
// Вісник ЖДТУ. 
Серія: Технічні науки. 
Т.1. – Житомир, № 2 
(80). – 2017. – С. 78-
83. doi: 
https://doi.org/10.2664
2/tn-2017-2(80)-78-83.
10. Бабошко Д.Ю. 
Исследование 
механизма 
твердофазного 
восстановления 
титаномагнетитового 
концентрата 
Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, С.Н. Зима, 
Г.В. Губин, Л.Н. 
Саитгареев, О.С. 
Воденникова // 
Вісник ЖДТУ. Серія: 
Технічні науки. Т. 2. – 
Житомир № 2 (80). – 
2017. – С. 18-24. doi: 
https://doi.org/10.2664
2/tn-2017-2(80)-17-24.
11. Бабошко Д.Ю. 
Твердофазная 
металлизация 
титаномагнетитового 
концентрата из 
фосфор-титан-
железосодержащей 
руды Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, В.В. Ткач, 
Л.Н. Саитгареев, С.Н. 
Зима, О.С. 
Воденникова // 
Вестник ГГТУ им. П.О. 
Сухого: научно-
практический журнал. 
– 2017. – № 3. – С. 15-
19.
12. Жбанова Е.Н. 
Обработка стали 
электрическим током 
в литейной форме / 
Е.Н. Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, И.Э. 
Скидин // Металл и 
литье Украины. – 
2017. – № 8-10 (291-
293). — С. 63-66. — 
Бібліогр.: 6 назв. – 
рос.
13. Жбанова О.М. 
Влияние постоянного 
тока на 
макроструктуру и 
микроструктуру 
марганецсодержащих 
сталей / О.М. 
Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, И.Е. 
Скидин // 
Металлофизика и 
новейшие технологии. 
Том 39. – 2017. – Вып. 
11. – С 1455-1467.
14. Саітгареєв Л.Н. 
Дослідження 
чавунного 
високохромового 
наплавлення, 
отриманого методом 



СВС / Л.Н. Саітгареєв, 
І.Е. Скідін, О.М. 
Жбанова, та ін. // 
Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 214-221.
15. Петров А.В. 
Влияние химического 
состава шихтовых 
компонентов на 
качественный состав 
выбросных газов при 
агломерации / А.В. 
Петров, Л.Н. 
Саитгареев, В.В, 
Плотников, Т.П. Ярош 
// Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 201-213.
16. Саітгареєв Л.Н. 
Числове розв’язання 
крайової задачі 
теплопровідності / 
Л.Н. Саітгареєв, Н.Н. 
Шаповалова // 
Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 142-150.
17. Скидин И.Э. 
Исследование 
биметаллических 
образцов, 
сплавленных 
высокотемпературны
м синтезом / И.Э. 
Скидин, В.Т. Калинин, 
Г.А. Бялик, Л.Н. 
Сатигареев, Е.Н. 
Жбанова // Процессы 
литья: научно-
технический журнал. 
– Киев. – №1 (127), – 
2018. С. 62-67. ISSN 
0235-5884.
18. Шаповалов В.А. 
Використання 
виробничого 
потенціалу ливарних 
цехів у вирішенні 
завдань екології та 
охорони праці / В.А. 
Шаповалов, Л.Н. 
Саітгареєв, Т.П. Ярош, 
І.Є. Скідін // 
Гірничий вісник. – 
2019, Випуск 105. – С. 
68-74.
19. Губин Г.Г., 
Саитгареев Л.Н., 
Ярош Т.П. Магнитные 
свойства и 
флокулообразование 
частиц железорудных 
минералов 
окисленных руд/ 
Вісник Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2020. – Вип. 50. – С. 
159-165.
20. Аналіз структурно 



– хімічного стану 
наплавлення 
термітного сплаву на 
сталеву основу 
алюмотермічним 
самопоширюваним 
високотемпературним 
синтезом. / І. Е. 
Скідін, Л. Н. 
Саітгареєв, Д. Ю. 
Бобошко та ін. // 
Метал та лиття 
України. №4(28). С. В 
друку.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Науковий керівник 
теми: «Дослідження 
технологій отримання 
ливарних сплавів з 
особливими 
властивостями РК№ 
0116U001857 
ініціативна».
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник декана 
гірничо-
металургійного 
факультету.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент України на 
корисну модель № 
80279 МПК E21C 



41/32, E02B 7/06, 
C09K 3/22. Спосіб 
закріплення сухих 
поверхонь діючих 
хвостосховищ. / 
Домнічев М.В., Гурін 
А.О., Шевченко О.В. 
Саітгареєв Л.Н.; ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
25.20.2012 № u 2012 
12229; опубл. 
27.05.2013. бюл. №10.
2. Патент України на 
корисну модель № 
84965 МПК C21D 
1/00. Спосіб утилізації 
вторинної прокатної 
окалини в 
агломераційному 
виробництві / 
Саітгареєв Л.Н., 
Петров А.В., Губін 
Г.В., Латков К.Ю., 
Домнічев М.В., 
Кривенко О.Ю, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
08.04.2013, № u 2013 
04356; опубл. 
11.11.2013. бюл. №21.
3. Патент України на 
корисну модель № 
121621 МПК B22D 
27/00/ Спосіб 
модифікування 
електричним струмом 
конструкційних та 
зносостійких 
марганцевмісних 
сталей при 
кристалізації у 
ливарній формі. / 
Жбанова О.М., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е., Бялік Г.А.,. 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.06.2017, № u 2017 
06257; опубл. 11.12.17. 
Бюл. № 23.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
курсу «Спеціальні 
способи литва» для 
студентів напряму 
підготовки 6.050402 
«Ливарне 
виробництво» всіх 
форм навчання / 
Саітгареєв Л.Н., 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 



Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
56 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
формоутворення» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання/ Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
ливарного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е., Бабошко 
Д.Ю. – Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Ювелірне та художнє 
литво » для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 36 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва виливків 
із сталі» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Хіноцька А.А. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 40 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва виливків 
із чавуну» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Бабошко Д.Ю. – 
Крививй Ріг: 



Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 40 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
ливарного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Бабошко Д.Ю. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 36 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
ливарних форм і 
оснащення» ч. 1 
«Проектування 
ливарних форм» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Губін Г.В., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 40 
с.
9. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
ливарних форм і 
оснащення» ч. 2 
«Проектування 
ливарної оснастки» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Губін Г.В., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 40 
с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 



гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
Керівництво постійно 
діючим науково-
практичним гуртком 
«Художнє та ювелірне 
литво».
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1.Скідін І.Е., 
Саітгареєв Л.Н. 
Дослідження 
отримання 
біметалевих виробів 
наплавкою при 
твердопламенному 
горінні легованих 
порошків / «Литье. 
Металлургия 2016»: 
Материалы ХІІ 
междунар. науч.-
практ. конференции 
(24-26 мая 2016 г.) – 
Запорожье, ЗТПП. – 
2016. – С. 207-208.
2. Саитгареев Л.Н., 
Плотников В.В. 
Анализ содержания 
окислов азота, серы и 



углеродистых 
соединений в 
отходящих аглогазах: 
Матер. Міжнар. наук.-
техн. конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
240. 
3. Плотніков В.В., 
Саітгареєв Л.Н. 
Утилізація 
промислових відходів, 
що містять цинк, в 
умовах 
металургійного 
комплексу: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
242.
4. Бабошко Д.Ю. 
Уменьшение 
содержания серы в 
окатышах из 
титаномагнетитового 
концентрата 
Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, Л.Н. 
Саитгареев // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
наук.-техн. конф., 23-
25 травня 2018 р., т.2: 
тези доп. – Кривий 
Ріг. – 2018. – С. 28.
5. Аналіз 
використання методів 
фільтрації цифрових 
зображень / Н. Н. 
Шаповалова, Л. Н. 
Саітгареєв, С. В. 
Білашенко // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали міжнар. 
наук.-техн. 
конференції / М-во 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» ; редкол.: 
М. І. Ступнік (відповід. 
ред.) та ін. – Кривий 
Ріг, 2019. – Т. 2. – С. 
122.
6. Використання 
нейронних мереж для 
виявлення DDoS-атак 
/ Н.Н. Шаповалова, 
Л.Н. Саітгареєв, С.В. 
Білашенко // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали міжнар. 
наук.-техн. 
конференції / М-во 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» ; редкол.: 
М. І. Ступнік (відповід. 
ред.) та ін. – Кривий 



Ріг, 2019. – Т. 2. – С. 
125.
7. Dmytro Baboshko, 
Levan Saithareiev, 
Hennadiy Hubin, 
Oksana Vodennikova 
and Ihor Skidin. 
Researching of 
physicochemical and 
structural-phase 
transformations in 
carbothermal 
titanomagnetite 
concentrates reduction 
for sustainable 
development of raw 
materials base of 
metallurgical 
enterprises. The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
8. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
9. БабошкоД.Ю. 
Дослідження 
технології переробки 
титаномагнетитових 
концентратів / Д.Ю. 
Бабошко, Л.Н. 
Саітгареєв, І.Е. Скідін, 
А.В, Демко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
162.
10. СкідінІ.Е. 
Удосконалення 
технології 
відновлення частин 
грунтових насосів 
методом лиття 
термітногорозплаву 
на поверхню / І.Е. 
Скідін, Л.Н. 
Саітгареєв, Д.Ю. 
Бабошко, В.В. 
Сидоренко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 



Ріг: КНУ, 2020. – С. 
167.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

207813 Саітгареєв 
Леван 
Наільєвич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
136 

Металургія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
050102 

Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050102 
Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060335, 
виданий 

01.07.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036013, 
виданий 

10.10.2013

18 Теорія і 
технологія 
ливарного 
виробництва

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Вплив постійного 
струму на макро-та 
мікроструктуру 
манґановмісних 
сталей О.М. Жбанова, 
Л.Н. Саітгареєв, І.Е. 
Скідін // 
Металлофизика и 
новейшие технологии, 
2017, № 39, 11. – С. 
1455–1467, DOI: 
10.15407/mfint. 
39.11.1455.
2. Investigation of the 
Influence of Electro-
Impulse Current on 
Manganiferous Liquid-
Alloy Zhbanova O., 
Saitgareev L., Skidin I., 
Shapovalova N., Gubin 
G. (2018) Advances in 
Design, Simulation and 
Manufacturing. DSMIE 
2018. Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham.
3. N. Shapovalova 
Adaptive Testing Model 
as the Method of 
Quality Knowledge 
Control Individualizing 
/ N. Shapovalova, O. 
Rybalchenko, I. 
Dotsenko, S. 
Bilashenko, A. Striuk, L. 
Saitgareev // 
Proceedings of the 15th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. 
Volume II: Workshops. 
Kherson.  – June 12-15, 
2019. P. 984-999.
4. Dmytro Baboshko, 
Levan Saithareiev, 
Hennadiy Hubin, 
Oksana 
VodennikovaandIhor 



Skidin. Researching of 
physicochemical and 
structural-phase 
transformations in 
carbothermal 
titanomagnetite 
concentrates reduction 
for sustainable 
development of raw 
materials base of 
metallurgical 
enterprises/ The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606011 /Scopus/.
5. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Alternative 
technology to 
manufacture bimetallic 
products by using self-
propagating high 
temperature synthesis 
Skidin I.E., Kalinin 
V.T., Tkach V.V., 
Saitkhareiev L.N., 
Zhbanova O.M // 
JOURNAL OF 
ENGINEERING 
SCIENCES Volume 4; 
Issue 2 (2017).
2. Effect of electrical 
action during 
crystallization on 
physical and 



mechanical properties 
of steel 110H13L / O.M. 
Zhbanova, L.N. 
Saithareyev, G.A. Bialik 
// 
НаучныйвестникДГМ
А. – Краматорск, 2017. 
– № 1 (22е). С 11-14 
ISSN: 2219-
7869(online).
3. Плотніков В.В. 
Перспективи 
утилізації 
цинквмісних 
промислових відходів 
/ В.В. Плотніков, Л.Н. 
Саітгареєв // 
Научный вестник 
Донбасской 
государственной 
машиностроительной 
академии. 
– 2017. – № 1. – С. 98-
103. 
4. Жбанова Е.Н. 
Улучшение качества 
отливок из стали 35ГЛ 
при 
электроимпульсном 
воздействии на 
расплав в процессе его 
кристаллизации / 
Е.Н. Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, В.В. Ткач, 
И.Э. Скидин // 
Металургія / ред. 
М.Ю. Пазюк. – 
Запоріжжя: ЗДІА, – 
2017. – Вип. 1 (37). – 
С.54-58. ISSN: 2071-
3789.
5. Жбанова О.М. 
Модифікування сталі 
35ГЛ імпульсним 
струмом при 
кристалізації / О.М. 
Жбанова, Л.Н. 
Саітгареєв, Г.А. Бялік, 
І.Е. Скідін // Вісник 
ЖДТУ. – Житомир, – 
2017. – № 1 (79). 
– С. 13-17. ISSN 1728-
4260.
6. Жбанова О.М. 
Зниження структурної 
неоднорідності сплаву 
35гл шляхом 
модифікування 
електроімпульсним 
струмом у процесі 
кристалізації / О.М. 
Жбанова, Л.Н. 
Саітгареєв // Вісник 
ПДТУ:. Серія: Технічні 
науки. – Маріуполь. – 
2017. – Вип. 34. – С. 
54-58.
7. Жбанова Е.Н. 
Модифицирование 
электрическим током 
конструкционных и 
износостойких 
марганцесодержащих 
сталей в литейной 
форме / Е.Н. 
Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, В.В. Ткач, 
Г.А. Бялик // 
Металлургическая и 
горнорудная 
промышленность. – 



2017. – № 4. – С. 20-
23. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/MGRP_2017_4_8.
8. Жбанова Е.Н. 
Электрофизический 
метод повышения 
износостойкости 
отливок из стали 
110Г13Л при 
кристаллизации / 
Е.Н. Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, И.Э. 
Скидин, Г.А. Бялик, // 
Вестник Гомельского 
государственного 
технического 
университета имени 
П.О. Сухого. – Гомель, 
2017. №3(70). С.24-
28- (Республика 
Беларусь) ISSN: 1819-
5245
9. Скідін І.Е. 
Дослідження впливу 
металевого 
наповнювача 
термітної шихти на 
якісні показники 
сплаву, наплавленого 
методом СВС / І.Е. 
Скідін, О.М. Жбанова, 
Л.Н. Саітгареєв та ін. 
// Вісник ЖДТУ. 
Серія: Технічні науки. 
Т.1. – Житомир, № 2 
(80). – 2017. – С. 78-
83. doi: 
https://doi.org/10.2664
2/tn-2017-2(80)-78-83.
10. Бабошко Д.Ю. 
Исследование 
механизма 
твердофазного 
восстановления 
титаномагнетитового 
концентрата 
Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, С.Н. Зима, 
Г.В. Губин, Л.Н. 
Саитгареев, О.С. 
Воденникова // 
Вісник ЖДТУ. Серія: 
Технічні науки. Т. 2. – 
Житомир № 2 (80). – 
2017. – С. 18-24. doi: 
https://doi.org/10.2664
2/tn-2017-2(80)-17-24.
11. Бабошко Д.Ю. 
Твердофазная 
металлизация 
титаномагнетитового 
концентрата из 
фосфор-титан-
железосодержащей 
руды Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, В.В. Ткач, 
Л.Н. Саитгареев, С.Н. 
Зима, О.С. 
Воденникова // 
Вестник ГГТУ им. П.О. 
Сухого: научно-
практический журнал. 
– 2017. – № 3. – С. 15-
19.
12. Жбанова Е.Н. 
Обработка стали 
электрическим током 
в литейной форме / 



Е.Н. Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, И.Э. 
Скидин // Металл и 
литье Украины. – 
2017. – № 8-10 (291-
293). — С. 63-66. — 
Бібліогр.: 6 назв. – 
рос.
13. Жбанова О.М. 
Влияние постоянного 
тока на 
макроструктуру и 
микроструктуру 
марганецсодержащих 
сталей / О.М. 
Жбанова, Л.Н. 
Саитгареев, И.Е. 
Скидин // 
Металлофизика и 
новейшие технологии. 
Том 39. – 2017. – Вып. 
11. – С 1455-1467.
14. Саітгареєв Л.Н. 
Дослідження 
чавунного 
високохромового 
наплавлення, 
отриманого методом 
СВС / Л.Н. Саітгареєв, 
І.Е. Скідін, О.М. 
Жбанова, та ін. // 
Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 214-221.
15. Петров А.В. 
Влияние химического 
состава шихтовых 
компонентов на 
качественный состав 
выбросных газов при 
агломерации / А.В. 
Петров, Л.Н. 
Саитгареев, В.В, 
Плотников, Т.П. Ярош 
// Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 201-213.
16. Саітгареєв Л.Н. 
Числове розв’язання 
крайової задачі 
теплопровідності / 
Л.Н. Саітгареєв, Н.Н. 
Шаповалова // 
Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 142-150.
17. Скидин И.Э. 
Исследование 
биметаллических 
образцов, 
сплавленных 
высокотемпературны
м синтезом / И.Э. 
Скидин, В.Т. Калинин, 
Г.А. Бялик, Л.Н. 
Сатигареев, Е.Н. 
Жбанова // Процессы 
литья: научно-
технический журнал. 
– Киев. – №1 (127), – 
2018. С. 62-67. ISSN 
0235-5884.



18. Шаповалов В.А. 
Використання 
виробничого 
потенціалу ливарних 
цехів у вирішенні 
завдань екології та 
охорони праці / В.А. 
Шаповалов, Л.Н. 
Саітгареєв, Т.П. Ярош, 
І.Є. Скідін // 
Гірничий вісник. – 
2019, Випуск 105. – С. 
68-74.
19. Губин Г.Г., 
Саитгареев Л.Н., 
Ярош Т.П. Магнитные 
свойства и 
флокулообразование 
частиц железорудных 
минералов 
окисленных руд/ 
Вісник Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2020. – Вип. 50. – С. 
159-165.
20. Аналіз структурно 
– хімічного стану 
наплавлення 
термітного сплаву на 
сталеву основу 
алюмотермічним 
самопоширюваним 
високотемпературним 
синтезом. / І. Е. 
Скідін, Л. Н. 
Саітгареєв, Д. Ю. 
Бобошко та ін. // 
Метал та лиття 
України. №4(28). С. В 
друку.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Науковий керівник 
теми: «Дослідження 
технологій отримання 
ливарних сплавів з 
особливими 
властивостями РК№ 
0116U001857 
ініціативна».
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 



установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Заступник декана 
гірничо-
металургійного 
факультету.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент України на 
корисну модель № 
80279 МПК E21C 
41/32, E02B 7/06, 
C09K 3/22. Спосіб 
закріплення сухих 
поверхонь діючих 
хвостосховищ. / 
Домнічев М.В., Гурін 
А.О., Шевченко О.В. 
Саітгареєв Л.Н.; ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
25.20.2012 № u 2012 
12229; опубл. 
27.05.2013. бюл. №10.
2. Патент України на 
корисну модель № 
84965 МПК C21D 
1/00. Спосіб утилізації 
вторинної прокатної 
окалини в 
агломераційному 
виробництві / 
Саітгареєв Л.Н., 
Петров А.В., Губін 
Г.В., Латков К.Ю., 
Домнічев М.В., 
Кривенко О.Ю, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
08.04.2013, № u 2013 
04356; опубл. 
11.11.2013. бюл. №21.
3. Патент України на 
корисну модель № 
121621 МПК B22D 
27/00/ Спосіб 
модифікування 
електричним струмом 
конструкційних та 
зносостійких 
марганцевмісних 
сталей при 
кристалізації у 
ливарній формі. / 
Жбанова О.М., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е., Бялік Г.А.,. 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.06.2017, № u 2017 
06257; опубл. 11.12.17. 



Бюл. № 23.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
курсу «Спеціальні 
способи литва» для 
студентів напряму 
підготовки 6.050402 
«Ливарне 
виробництво» всіх 
форм навчання / 
Саітгареєв Л.Н., 
Кондратенко М.М. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
56 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
формоутворення» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання/ Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
ливарного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е., Бабошко 
Д.Ю. – Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Ювелірне та художнє 
литво » для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 36 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 



дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва виливків 
із сталі» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Хіноцька А.А. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 40 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва виливків 
із чавуну» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Бабошко Д.Ю. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 40 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Теоретичні основи 
ливарного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Саітгареєв 
Л.Н., Скідін І.Е., 
Бабошко Д.Ю. – 
Крививй Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 36 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
ливарних форм і 
оснащення» ч. 1 
«Проектування 
ливарних форм» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Губін Г.В., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 40 
с.
9. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
ливарних форм і 
оснащення» ч. 2 
«Проектування 
ливарної оснастки» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 



навчання / Губін Г.В., 
Саітгареєв Л.Н., 
Скідін І.Е. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 40 
с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
Керівництво постійно 
діючим науково-
практичним гуртком 
«Художнє та ювелірне 
литво».
15) наявність науково-
популярних та/або 



консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1.Скідін І.Е., 
Саітгареєв Л.Н. 
Дослідження 
отримання 
біметалевих виробів 
наплавкою при 
твердопламенному 
горінні легованих 
порошків / «Литье. 
Металлургия 2016»: 
Материалы ХІІ 
междунар. науч.-
практ. конференции 
(24-26 мая 2016 г.) – 
Запорожье, ЗТПП. – 
2016. – С. 207-208.
2. Саитгареев Л.Н., 
Плотников В.В. 
Анализ содержания 
окислов азота, серы и 
углеродистых 
соединений в 
отходящих аглогазах: 
Матер. Міжнар. наук.-
техн. конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
240. 
3. Плотніков В.В., 
Саітгареєв Л.Н. 
Утилізація 
промислових відходів, 
що містять цинк, в 
умовах 
металургійного 
комплексу: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
242.
4. Бабошко Д.Ю. 
Уменьшение 
содержания серы в 
окатышах из 
титаномагнетитового 
концентрата 
Крапивенского 
месторождения / Д.Ю. 
Бабошко, Л.Н. 
Саитгареев // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
наук.-техн. конф., 23-
25 травня 2018 р., т.2: 
тези доп. – Кривий 
Ріг. – 2018. – С. 28.
5. Аналіз 
використання методів 
фільтрації цифрових 
зображень / Н. Н. 
Шаповалова, Л. Н. 
Саітгареєв, С. В. 
Білашенко // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали міжнар. 
наук.-техн. 
конференції / М-во 



освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» ; редкол.: 
М. І. Ступнік (відповід. 
ред.) та ін. – Кривий 
Ріг, 2019. – Т. 2. – С. 
122.
6. Використання 
нейронних мереж для 
виявлення DDoS-атак 
/ Н.Н. Шаповалова, 
Л.Н. Саітгареєв, С.В. 
Білашенко // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали міжнар. 
наук.-техн. 
конференції / М-во 
освіти і науки 
України, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» ; редкол.: 
М. І. Ступнік (відповід. 
ред.) та ін. – Кривий 
Ріг, 2019. – Т. 2. – С. 
125.
7. Dmytro Baboshko, 
Levan Saithareiev, 
Hennadiy Hubin, 
Oksana Vodennikova 
and Ihor Skidin. 
Researching of 
physicochemical and 
structural-phase 
transformations in 
carbothermal 
titanomagnetite 
concentrates reduction 
for sustainable 
development of raw 
materials base of 
metallurgical 
enterprises. The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
8. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
9. БабошкоД.Ю. 
Дослідження 
технології переробки 
титаномагнетитових 



концентратів / Д.Ю. 
Бабошко, Л.Н. 
Саітгареєв, І.Е. Скідін, 
А.В, Демко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
162.
10. СкідінІ.Е. 
Удосконалення 
технології 
відновлення частин 
грунтових насосів 
методом лиття 
термітногорозплаву 
на поверхню / І.Е. 
Скідін, Л.Н. 
Саітгареєв, Д.Ю. 
Бабошко, В.В. 
Сидоренко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
167.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

208457 Чубенко 
Вікторія 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 035602, 

виданий 
04.07.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

019889, 
виданий 

03.07.2008

27 Теорія і 
технологія 
процесів 
обробки 
металів тиском

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection: 
1. Исследование очага 
деформации при 
продольном 
прокатывании с точки 
зрения реологической 
концепции / [Н.Н. 
Бережной, М.М., 
Чубенко В.А., А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.А. 
Шепель, В.А. 
Чубенко] // Восточно-
Европейский журнал 
передовых технологий 
– том 1 № 7 (73) 
(2015), - с. 31-35.
2. The increase in 
efficiency of strips 
production process in 
foundry and rolling mill 
stand/ Nikolay 
Berezhnoy, Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 



Mining Industry. – 
2015, № 12. – Р. 296 – 
300.
3. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Research of influence 
of inoculator particles 
dispersion on the 
period of liquid steel 
crystallization at roll 
continuous casting for 
obtaining thin plates/ 
Viktoriya Chubenko, 
Alla Нinotskaya, Valeriy 
Chubenko // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 4. – Р. 128 – 
132.
2. Study of cooling rate, 
crystallization duration 
and metal discharge 
coefficient in case of 
continuous casting into 
foundry and rolling 
mills/ Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 6. – Р. 296 – 
300.
3. Steel casting speed in 
suspended cast-rolling 
with roll-mold for thin 
bars production / 
Viktoriya Chubenko, 
Alla Khinotskaya, 
Valeriy Chubenko // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 11. – Р. 66 – 
69.
4. Чубенко В.А. 
Влияние 
термомеханических 
режимов 
прокатывания на 



предел текучести 
стали / В.А. Чубенко, 
А.А. Хиноцкая // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Серія: 
Інноваційні технології 
та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2017 р. 
– № 35 (1257). – С. 78-
82.
5. Чубенко В.А. 
Дослідження об'єму 
осередку деформації 
та часу перебування 
металу в ньому при 
валковій розливці 
сталі для 
виготовлення тонких 
смуг / В.А. Чубенко, 
А.А. Хиноцкая, В. 
Чубенко // Вісник 
Криворізького 
технічного 
університету. – 
Кривий Ріг: КНУ, 
2017. – Вип. 45. – 
С.185-289.
6. Чубенко В.А. 
Визначення впливу 
режиму обтиснення 
при прокатуванні на 
внутрішню будову 
металу / В.А. Чубенко, 
А.А. Хіноцька // 
Качество 
минерального сырья. 
Сб. научн. тр., Т.2, 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ», 
2018. – С.151-159.
7. Чубенко В.А. 
Підвищення 
ефективності процесів 
суміщення лиття-
прокатування за 
рахунок збільшення 
швидкості 
кристалізації металу в 
машині безперервного 
лиття заготовок / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2018, Випуск 
103. – С. 22-27.
8. Чубенко В.А. 
Дослідження 
швидкісних умов 
поздовжнього 
прокатування / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Серія: 
Інноваційні технології 
та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2018 р. 
– № 23 (1299). – С. 78-



83.
9. Чубенко В.А. Вплив 
швидкості деформації 
на зміну напруження 
при поздовжньому 
прокатуванні / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2019, Випуск 
105. – С. 42-46.
10. Чубенко В.А. 
Технологія 
виготовлення 
надпровідного 
матеріалу обробкою 
металів тиском / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2019, Випуск 
105. – С. 123-127.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Бережний М.М. 
Енергетичний баланс 
та реологічні 
властивості осередку 
деформації при 
прокатуванні штаби 
гладкими валками: 
Монографія / М.М. 
Бережний, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2011. – 120 с.
2. Технологія 
прокатного 
виробництва: 
Навчальний посібник 
/ В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2017. – 170 с.
3. Дослідження 
об'ємноструктурних і 
енергетичних 
перетвореннь в сталях 
при прокатуванні. 
Монографія / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, – Кривий 
Ріг: Видавництво 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2018. – 178 с.
4. Технологія процесів 
обробки металів 
тиском Навчальний 
посібник / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2020. – 207 с.
7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, 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 
освіти МОН:
1. Робота в експертній 
комісії з акредитації 
«Макіївського 
промислово-
економічного 
технікуму» 07.04. 2014 
– 09.04.2014 рр. за 
наказом МОН України
2. Робота в експертній 
комісії з акредитації 
«Індустріального 
технікуму 
Донбаського 
державного 
технічного 
університеті» 01.04. 
2014 – 04.04.2014 рр. 
за наказом МОН 
України
3. Робота в експертній 
комісії з акредитації 
«Новомосковського 
технікуму НМетАУ» 
17.02. 2015 – 
19.02.2015 рр. за 
наказом МОН 
України.
4. Член науково-
методичної комісії 
сектору фахової 
передвищої освіти 
Науково-методичної 
ради Міністерства 
освіти і науки України 
(Затверджено наказом 
№ 907 від 09.17.20).
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
Науковий керівник 
ініціативної науково-
дослідної роботи. 
Тема: Підвищення 
ефективності 
виготовлення тонких 
смуг в ливарно-
прокатних клітях 
безперервною 
валковою розливкою 
сталі № НР/П – 63 – 
16.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 



загальною кількістю 
два досягнення: 
1. Патент України на 
корисну модель № 
100153 МПК В21В1, 
В21В 27/02, В21В 
31/00. Ливарно-
прокатна кліть / М.М. 
Бережний, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.О. 
Шепель, В.А. Чубенко, 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
05.02.2015, № u 2015 
00921, опубл. 
10.07.2015, Бюл. № 13.
2. Патент України на 
корисну модель № 
106236 МПК H01B 
12/00. Спосіб 
виготовлення 
надпровідного 
матеріалу / М.М. 
Бережний, Ю.П. 
Калініченко, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.О. 
Шепель, В.А. Чубенко, 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
14.09.2015, № u 2015 
08856, опубл. 
25.04.2016, Бюл. № 8.
3. Патент України на 
корисну модель № 
121178 МПК В22D 
11/06. Спосіб 
прискорення 
кристалізації металу у 
ливарно-прокатних 
клітях / Г.В.Губін, В.А. 
Чубенко, 
А.А.Хіноцька, 
В.А.Чубенко, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.06.2017, № u 2017 
06256, опубл. 
27.11.2017, Бюл. № 22.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань: 
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Обробка 
металів тиском». для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання 
/Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 



Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
40 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія 
будови металів і 
сплавів». для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Металургійні печі». 
Частина 1 – 
«Металургійне 
паливо» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
38 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Конструювання 
литих деталей» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Ливарне 
виробництво чорних 
та кольорових металів 
і сплавів» усіх форм 
навчання/ Чубенко 
В.А., Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Розробка 
та впровадження 
науково-технічних 
досягнень галузі» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання/ 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
6. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни: 
«Механічна інженерія 



в металургії» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 28 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Технологія процесів 
обробки металів 
тиском» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форми 
навчання / Чубенко 
В.А., Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 28 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 



обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Робота у складі журі 
І етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади в ДДТУ. 
Квітень 2015 р.
2. Робота в 
організаційному 
комітеті/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, яка 
відбулась у 
Запорізькому 
національному 
технічному 
університеті (Наказ № 
118 від 15 квітня 2019 
р).
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Чубенко В.А. Вплив 
ступеню деформації 
при холодному 
прокатуванні на 
структурні 
перетворення в сталях 
/ В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька // Тез. докл. 
междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетска 
наука 2018». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2018. – С. 136-138.
2. Чубенко В.А. 
Дослідження 
суміщення процесів 
безперервного лиття-
прокатування в 
умовах суспензійної 
розливки сталі / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. – 
С. 26.
3. Чубенко В.А. 
Дослідження 
можливості керування 
структурою 
металічного сплаву 
при обробці металів 
тиском / В.А. Чубенко, 



А.А. Хіноцька // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. – 
С. 25.
4. Чубенко В.А. 
Витрати енергії на 
прокатування та 
шляхи їх зменшення / 
В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька // Тез. докл. 
Междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетская 
наука 2018». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2019. – С.136-138.
5. Чубенко В.А. 
Закономірності 
впливу режимів 
обтиснення на 
швидкість та час 
перебування металу 
між валками при 
прокатуванні/ В.А. 
Чубенко, М.І. 
Коновалова // 
Матеріали Міжнар. 
наук-техн. конф. 
молодих вчених і 
студентів «Проблеми 
енергозбереження і 
механізації в гірничо-
металургійному 
комплексі» 25 квітня 
2019 // Кривий Ріг, 
КНУ. – С. 139-141.
6. Чубенко В.А 
Визначення 
напружено-
деформованого стану 
в осередку деформації 
при прокатуванні / 
В.А Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Кривий 
Ріг: КНУ, 2019. Т 2 – С. 
23.
7. Чубенко В.А 
Дослідження 
раціональних режимів 
обтиснення та їх 
вплив на витрати 
енергії на 
прокатування / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Кривий 
Ріг: КНУ, 2019. Т 2 – С. 
24.
8. Чубенко В.А. 
Підвищення 
ефективності 
прокатного 
виробництва за 
рахунок збільшення 



продуктивності 
процесу / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Тез. докл. 
Междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетская 
наука 2019». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2019. – С.136-138.
9. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
10 Чубенко В.А. 
Розробка та 
дослідження 
технологічного 
процесу виготовлення 
арматури №8 
прокаткою 
розділенням з метою 
розширення 
сортаменту і 
узгодження 
швидкісних режимів / 
В.А. Чубенко, Я.А. 
Комаров // Матеріали 
Міжнар. науково-техн. 
конфер. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
163.
11. Чубенко В.А. 
Удосконалення 
об’ємностуктурних 
перетворень в сталях 
при прокатуванні / 
В.А. Чубенко, М.І. 
Коновалова // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
165.
12. Чубенко В.А. 
Дослідження 
ливарно-прокатних 
процесів 
виготовлення балки 
№ 10 / В.А. Чубенко, 
Н.А. Мельник // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
166.
13. Чубенко В.А. 
Дослідження режимів 
обробки при 



прокатуванні за 
допомогою 
комп’ютерного 
моделювання / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, Т.П. Ярош 
// Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
168.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

208457 Чубенко 
Вікторія 
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доцент, 
Основне 
місце 
роботи
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металургійний
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технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 
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ння, Диплом 

кандидата наук 
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виданий 
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27 Теплові 
процеси 
металургійного 
виробництва

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection: 
1. Исследование очага 
деформации при 
продольном 
прокатывании с точки 
зрения реологической 
концепции / [Н.Н. 
Бережной, М.М., 
Чубенко В.А., А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.А. 
Шепель, В.А. 
Чубенко] // Восточно-
Европейский журнал 
передовых технологий 
– том 1 № 7 (73) 
(2015), - с. 31-35.
2. The increase in 
efficiency of strips 
production process in 
foundry and rolling mill 
stand/ Nikolay 
Berezhnoy, Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015, № 12. – Р. 296 – 
300.
3. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 



Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Research of influence 
of inoculator particles 
dispersion on the 
period of liquid steel 
crystallization at roll 
continuous casting for 
obtaining thin plates/ 
Viktoriya Chubenko, 
Alla Нinotskaya, Valeriy 
Chubenko // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 4. – Р. 128 – 
132.
2. Study of cooling rate, 
crystallization duration 
and metal discharge 
coefficient in case of 
continuous casting into 
foundry and rolling 
mills/ Viktoriya 
Chubenko, Alla 
Khinotskaya, Valeriy 
Chubenko 
//Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 6. – Р. 296 – 
300.
3. Steel casting speed in 
suspended cast-rolling 
with roll-mold for thin 
bars production / 
Viktoriya Chubenko, 
Alla Khinotskaya, 
Valeriy Chubenko // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016, № 11. – Р. 66 – 
69.
4. Чубенко В.А. 
Влияние 
термомеханических 
режимов 
прокатывания на 
предел текучести 
стали / В.А. Чубенко, 
А.А. Хиноцкая // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Серія: 
Інноваційні технології 
та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2017 р. 
– № 35 (1257). – С. 78-
82.



5. Чубенко В.А. 
Дослідження об'єму 
осередку деформації 
та часу перебування 
металу в ньому при 
валковій розливці 
сталі для 
виготовлення тонких 
смуг / В.А. Чубенко, 
А.А. Хиноцкая, В. 
Чубенко // Вісник 
Криворізького 
технічного 
університету. – 
Кривий Ріг: КНУ, 
2017. – Вип. 45. – 
С.185-289.
6. Чубенко В.А. 
Визначення впливу 
режиму обтиснення 
при прокатуванні на 
внутрішню будову 
металу / В.А. Чубенко, 
А.А. Хіноцька // 
Качество 
минерального сырья. 
Сб. научн. тр., Т.2, 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ», 
2018. – С.151-159.
7. Чубенко В.А. 
Підвищення 
ефективності процесів 
суміщення лиття-
прокатування за 
рахунок збільшення 
швидкості 
кристалізації металу в 
машині безперервного 
лиття заготовок / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2018, Випуск 
103. – С. 22-27.
8. Чубенко В.А. 
Дослідження 
швидкісних умов 
поздовжнього 
прокатування / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Вісник 
Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». Серія: 
Інноваційні технології 
та обладнання 
обробки матеріалів у 
машинобудуванні та 
металургії – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2018 р. 
– № 23 (1299). – С. 78-
83.
9. Чубенко В.А. Вплив 
швидкості деформації 
на зміну напруження 
при поздовжньому 
прокатуванні / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2019, Випуск 
105. – С. 42-46.
10. Чубенко В.А. 
Технологія 
виготовлення 
надпровідного 
матеріалу обробкою 
металів тиском / В.А. 
Чубенко, А.А. 



Хиноцкая // Гірничий 
вісник. – 2019, Випуск 
105. – С. 123-127.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Бережний М.М. 
Енергетичний баланс 
та реологічні 
властивості осередку 
деформації при 
прокатуванні штаби 
гладкими валками: 
Монографія / М.М. 
Бережний, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2011. – 120 с.
2. Технологія 
прокатного 
виробництва: 
Навчальний посібник 
/ В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2017. – 170 с.
3. Дослідження 
об'ємноструктурних і 
енергетичних 
перетвореннь в сталях 
при прокатуванні. 
Монографія / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, – Кривий 
Ріг: Видавництво 
(ФОП Чернявський 
Д.О.), 2018. – 178 с.
4. Технологія процесів 
обробки металів 
тиском Навчальний 
посібник / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Кривий 
Ріг: Діонат (ФОП 
Чернявський Д.О.), 
2020. – 207 с.
7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, 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 
освіти МОН:
1. Робота в експертній 
комісії з акредитації 
«Макіївського 
промислово-



економічного 
технікуму» 07.04. 2014 
– 09.04.2014 рр. за 
наказом МОН України
2. Робота в експертній 
комісії з акредитації 
«Індустріального 
технікуму 
Донбаського 
державного 
технічного 
університеті» 01.04. 
2014 – 04.04.2014 рр. 
за наказом МОН 
України
3. Робота в експертній 
комісії з акредитації 
«Новомосковського 
технікуму НМетАУ» 
17.02. 2015 – 
19.02.2015 рр. за 
наказом МОН 
України.
4. Член науково-
методичної комісії 
сектору фахової 
передвищої освіти 
Науково-методичної 
ради Міністерства 
освіти і науки України 
(Затверджено наказом 
№ 907 від 09.17.20).
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
Науковий керівник 
ініціативної науково-
дослідної роботи. 
Тема: Підвищення 
ефективності 
виготовлення тонких 
смуг в ливарно-
прокатних клітях 
безперервною 
валковою розливкою 
сталі № НР/П – 63 – 
16.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення: 
1. Патент України на 
корисну модель № 
100153 МПК В21В1, 
В21В 27/02, В21В 
31/00. Ливарно-
прокатна кліть / М.М. 
Бережний, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.О. 
Шепель, В.А. Чубенко, 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
05.02.2015, № u 2015 



00921, опубл. 
10.07.2015, Бюл. № 13.
2. Патент України на 
корисну модель № 
106236 МПК H01B 
12/00. Спосіб 
виготовлення 
надпровідного 
матеріалу / М.М. 
Бережний, Ю.П. 
Калініченко, В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, С.О. 
Мацишин, А.О. 
Шепель, В.А. Чубенко, 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
14.09.2015, № u 2015 
08856, опубл. 
25.04.2016, Бюл. № 8.
3. Патент України на 
корисну модель № 
121178 МПК В22D 
11/06. Спосіб 
прискорення 
кристалізації металу у 
ливарно-прокатних 
клітях / Г.В.Губін, В.А. 
Чубенко, 
А.А.Хіноцька, 
В.А.Чубенко, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – заявл. 
19.06.2017, № u 2017 
06256, опубл. 
27.11.2017, Бюл. № 22.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань: 
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Обробка 
металів тиском». для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання 
/Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
40 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія 
будови металів і 
сплавів». для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 



ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Металургійні печі». 
Частина 1 – 
«Металургійне 
паливо» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
38 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Конструювання 
литих деталей» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Ливарне 
виробництво чорних 
та кольорових металів 
і сплавів» усіх форм 
навчання/ Чубенко 
В.А., Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Розробка 
та впровадження 
науково-технічних 
досягнень галузі» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання/ 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
40 с.
6. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни: 
«Механічна інженерія 
в металургії» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Чубенко В.А., 
Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 28 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни 
«Технологія процесів 
обробки металів 
тиском» для студентів 



спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форми 
навчання / Чубенко 
В.А., Хіноцька А.А. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 28 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Робота у складі журі 
І етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади в ДДТУ. 
Квітень 2015 р.



2. Робота в 
організаційному 
комітеті/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, яка 
відбулась у 
Запорізькому 
національному 
технічному 
університеті (Наказ № 
118 від 15 квітня 2019 
р).
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Чубенко В.А. Вплив 
ступеню деформації 
при холодному 
прокатуванні на 
структурні 
перетворення в сталях 
/ В.А. Чубенко, А.А. 
Хіноцька // Тез. докл. 
междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетска 
наука 2018». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2018. – С. 136-138.
2. Чубенко В.А. 
Дослідження 
суміщення процесів 
безперервного лиття-
прокатування в 
умовах суспензійної 
розливки сталі / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. – 
С. 26.
3. Чубенко В.А. 
Дослідження 
можливості керування 
структурою 
металічного сплаву 
при обробці металів 
тиском / В.А. Чубенко, 
А.А. Хіноцька // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т. 2. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. – 
С. 25.
4. Чубенко В.А. 
Витрати енергії на 
прокатування та 
шляхи їх зменшення / 
В.А. Чубенко, А.А. 



Хіноцька // Тез. докл. 
Междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетская 
наука 2018». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2019. – С.136-138.
5. Чубенко В.А. 
Закономірності 
впливу режимів 
обтиснення на 
швидкість та час 
перебування металу 
між валками при 
прокатуванні/ В.А. 
Чубенко, М.І. 
Коновалова // 
Матеріали Міжнар. 
наук-техн. конф. 
молодих вчених і 
студентів «Проблеми 
енергозбереження і 
механізації в гірничо-
металургійному 
комплексі» 25 квітня 
2019 // Кривий Ріг, 
КНУ. – С. 139-141.
6. Чубенко В.А 
Визначення 
напружено-
деформованого стану 
в осередку деформації 
при прокатуванні / 
В.А Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Кривий 
Ріг: КНУ, 2019. Т 2 – С. 
23.
7. Чубенко В.А 
Дослідження 
раціональних режимів 
обтиснення та їх 
вплив на витрати 
енергії на 
прокатування / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька. – Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Кривий 
Ріг: КНУ, 2019. Т 2 – С. 
24.
8. Чубенко В.А. 
Підвищення 
ефективності 
прокатного 
виробництва за 
рахунок збільшення 
продуктивності 
процесу / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька – Тез. докл. 
Междунар. научно-
техн. конфер. 
«Университетская 
наука 2019». Т. 1. 
Мариуполь: ПГТУ, 
2019. – С.136-138.
9. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 



technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
10 Чубенко В.А. 
Розробка та 
дослідження 
технологічного 
процесу виготовлення 
арматури №8 
прокаткою 
розділенням з метою 
розширення 
сортаменту і 
узгодження 
швидкісних режимів / 
В.А. Чубенко, Я.А. 
Комаров // Матеріали 
Міжнар. науково-техн. 
конфер. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
163.
11. Чубенко В.А. 
Удосконалення 
об’ємностуктурних 
перетворень в сталях 
при прокатуванні / 
В.А. Чубенко, М.І. 
Коновалова // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
165.
12. Чубенко В.А. 
Дослідження 
ливарно-прокатних 
процесів 
виготовлення балки 
№ 10 / В.А. Чубенко, 
Н.А. Мельник // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
166.
13. Чубенко В.А. 
Дослідження режимів 
обробки при 
прокатуванні за 
допомогою 
комп’ютерного 
моделювання / В.А. 
Чубенко, А.А. 
Хіноцька, Т.П. Ярош 
// Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: КНУ, 2020. – С. 
168.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 



Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».

217879 Савельєв 
Сергій 
Геннадійови
ч

в.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
доктора наук 
ДД 008398, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 015438, 
виданий 

29.06.1977, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019167, 

виданий 
18.04.2008, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
000257, 
виданий 

26.04.1993

20 Підготовка 
сировини до 
металургійних 
процесів

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction: 
1. Савельев С.Г. 
Современное 
состояние и 
перспективы развития 
производства 
железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельев, Г.В. Губин, 
Я.А. Стойкова // 
Сталь. – 2013. − № 8. 
− С. 2-7. /Scopus/.
2. Serhii Saveliev and 
Mariia Kondratenko. 
Analysis and synthesis 
of factors determining 
the sintering speed of 
sinter charge / The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606010 /Scopus/.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Савельев С.Г. 
Развитие 
представлений о 
тепловых показателях 
агломерационного 
процесса / С.Г. 
Савельев // 
Металургія. Наукові 
праці Запорізької 
держ. інжен. акад. 
Вип. 2 (38). 
Запоріжжя: ЗДІА, – 
2017. – С. 81-84. 
2. Савельев С.Г. 
Оценка показателей 
качества 
железорудного сырья 
и их влияния на 



работу доменной 
печи/ Савельев С.Г., 
Губин Г.В., Равинская 
В.О.// Качество 
минерального сырья. 
Сб. научн. трудов. Т. 1. 
– Кривой Рог, – 2017. 
– С. 83-91.
3. Савельев С.Г. 
Анализ расчетных 
методов определения 
скорости спекания 
агломерационной 
шихты / С.Г. Савельев 
// Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог. – 2018. – 
С. 124-135. 
4. Савельев С.Г. 
Анализ показателей 
интенсивности 
процессов 
производства 
окисленных 
железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельев // Гірничий 
вісник. Науково-
технічн. зб. Вип. 103, 
– Кривий Ріг. – 2018. 
– С. 105-110.
5. Савельев С.Г. 
Анализ характера 
движения частиц 
агломерата при 
определении его 
прочности во 
вращающемся 
барабане / С.Г. 
Савельев, М.Н. 
Кондратенко // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний зб. 
Вип. 105, Кривий Ріг, 
– 2019, – С. 107-113.
6. Савельєв С.Г. 
Оцінка методики 
визначення впливу 
висоти шару 
аглошихти на його 
структурну міцність / 
С.Г. Савельев, М.М. 
Кондратенко // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний зб. 
Вип. 107, – Кривий 
Ріг, – 2020, – С. 122-
127.
7. Савельєв С.Г. 
Застосування 
електровпливу для 
ефективного 
дроблення матеріалів 
в умовах 
металургійної 
переробки / 
С.Г.Савельєв, В.В. 
Плотніков, О.В. 
Бабаєвська // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць, 2020, 
Вип. 50. – С 112-118.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 



редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи. Тема НР/П-
64-16: «Розвиток 
наукових і 
технологічних 
принципів 
підвищення 
ефективності 
виробництва 
залізорудного 
агломерату» 
(01.04.2016-31.03.2018 
р.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
В.о. завідувача 
кафедри металургії 
чорних металів і 
ливарного 
виробництва з 
16.12.2020 р.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення: 
1. Пат. 3015 Україна, 
МПК7 С22B 1/16. 
Спосіб одержання 
агломерату / 
Сокуренко А.В., 
Шеремет В.О., Кекух 
А.В., Козенко Г.В., 
Оторвін П.І., Чичиянц 
Г.А., Савельєв С.Г., 
Шаповалов В.О., 
Кривенко Ю.Ю.; 
заявн. та 
патентоволодар ВАТ 
«Криворізький 
гірничо-



металургійний 
комбінат 
«Криворіжсталь». – 
№ 20040605042 ; 
заявл. 25.06.04 ; 
опубл. 15.09.04, Бюл. 
№9.
2. Пат. 2096497 
Российская 
Федерация, МПК6 
С22B 1/00. Способ 
производства 
офлюсованного 
агломерата / С.Г. 
Савельев, О.И. 
Храпко, Ш. 
Джаббаров, Е.М. 
Уманов, В.Н. 
Домничев (Украина), 
В.М. Чижикова (РФ); 
заявитель и 
патентообладатель 
Новокриворожский 
государственный 
горно-
обогатительный 
комбинат (Украина). – 
№ 5024929/02; заявл. 
29.01.1992; опубл. 
20.11.1997, Бюл. № 32.
3. А. с. 1688116 СССР, 
МПИ5 G01F 11/28. 
Способ дозирования 
плохо сыпучего 
материала / С.Г. 
Савельев, В.А. 
Мартыненко, И.И. 
Шестопалов [и др.] 
(СССР). – № 
4697541/10; заявл. 
29.05.89; опубл. 
30.10.91, Бюл. № 40.
4. А. с. 1583157 СССР, 
МКИ5B01J 2/14. 
Тарельчатый 
гранулятор / С.Г. 
Савельев, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
4408244/23–26; 
заявл. 11.04.88; опубл. 
07.08.90, Бюл. № 29. 
5. А. с. 1196398 СССР, 
МКИ4 C22B 1/24, 1/14. 
Способ получения 
железорудных 
окатышей / В.М. 
Чижикова, В.Б. 
Горбунов, С.Г. 
Савельев, Н.М. 
Панчошный, Н.И. 
Буланкин, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
3700932/22–02; 
заявл.23.12.83; 
опубл.07.12.85, Бюл. 
№ 45.
6. А. с. 1416837 СССР, 
МКИ4 F27В 15/00. 
Устройство для 
обжига 
полидисперсного 
флюса / С.Г. Савельев, 
В.М. Чижикова, 
О.Г.Фёдоров [и др.] 
(СССР). – № 
3855569/31-02 ; заявл. 
19.02.85 ; опубл. 
15.08.88, Бюл. № 30.
7. А. с. 1326623 СССР, 
МКИ4 С22B 1/00. 
Способ подготовки 



тонкодисперсных 
железорудных шихт к 
окомкованию / С.Г. 
Савельев, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
3973524/22–02; заявл. 
23.09.85; опубл. 
30.07.87, Бюл. № 28.
8. А. с. 1256781 СССР, 
МКИ4 B01J 2/14. 
Тарельчатый 
гранулятор / С.Г. 
Савельев, П.Я. Тыква 
(СССР). – № 
3878710/22–26; заявл. 
06.02.85; опубл. 
15.09.86, Бюл. № 34. 
9. А. с. 1224286 СССР, 
МКИ4 С04В 2/10. 
Способ получения 
извести / С.Г. 
Савельев, В.М. 
Чижикова, Н.И. 
Буланкин, О.Г. 
Фёдоров (СССР). – № 
3837423/29-33 ; заявл. 
02.01.85; опубл. 
15.04.86, Бюл. № 14. 
10. А. с. 1030004 
СССР, МКИ 3B01J 
2/14. Тарельчатый 
гранулятор / С.Г. 
Савельев, Н.И. 
Буланкин, В.И. 
Байдала [и др.] 
(СССР). – № 
3329652/23–26; заявл. 
04.06.81; опубл. 
23.07.83, Бюл. № 27.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань: 
1. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Металургія чорних 
металів» для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Савельев С.Г., 
Кондратенко М.М. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
52 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Технологія 
виробництва 
окускованої 
сировини» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Савельев С.Г., 



Бабаєвська О.В.. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
32 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
окускованої 
сировини» (Частина 
1) для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання / 
Савельев С.Г., 
Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
36 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва чавуну» 
для студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання. / 
Кондратенко М.М., 
Савельєв С.Г – Кривий 
Ріг: Видавництво 
ДВНЗ «КНУ». 2018. –
48 с.
5. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни: «Теорія і 
технологія процесів 
окускування» (ч. II – 
Технологія) для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання / 
Савельєв С.Г., 
Кондратенко М.М. – 
Кривий Ріг: 
Видавництво ДВНЗ 
«КНУ». 2018. – 28 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія процесів 
окускування» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
спеціалізації 
«Металургія чорних 
металів» усіх форм 
навчання / Савельєв 
С.Г., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
48 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
курсового проекту з 
дисципліни «Теорія і 
технологія процесів 
окускування» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 



форми навчання / 
Савельев С.Г., 
Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 40 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія процесів 
окускування». Ч 1. 
Теорія процесів 
окускування для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання / Савельев 
С.Г., Бабаєвська О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 24 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Савельєв С.Г. 
Розробка паливно-
енергетичних 
показників спікання 
агломераційної шихти 
/ С.Г. Савельєв // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», Кривий 
Ріг, 2017 – С. 238.
2. Савельєв С.Г. 
Эффективность 
применения 
различных связующих 
добавок при 
производстве 
железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». Т 2. 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет », Кривий 
Ріг, 2018, с. 24.
3. Савельєв С.Г. 
Классификация 
технологических 
приёмов 
интенсификации 
упрочняющего 
обжига железорудных 
окатышей / С.Г. 
Савельєв // Тезисы 
докладов 
Международной 
научно-техн. конфер. 



«Университетская 
наука-2018». Т. 1. 
Мариуполь, ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018, с. 63-
65.
4.Савельєв С.Г. 
Комбинированные 
связующие добавки в 
шихту окомкования. / 
С.Г. Савельєв, М.Н. 
Кондратенко// 
Тезисы докладов 
Международной 
научно-техн. конфер. 
«Университетская 
наука-2018». Т. 1. 
Мариуполь, ГВУЗ 
«ПГТУ», 2018, с. 65-
67.
5. Савельев С.Г. 
Анализ 
эффективности 
применения 
связующих добавок в 
процессах 
окускования 
железорудного сырья 
/ С.Г. Савельєв, М.М. 
Кондратенко // Сб. 
материалов ХII 
Конгресса 
обогатителей стран 
СНГ. М.: ИТЕП, 2019. 
– С. 178-182.
6. Савельев С.Г. 
Дослідження руху 
агломерату в процесі 
барабанного 
випробування / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Матеріали Міжнар. 
науково-техн. конфер. 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Т. 2, 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2019. – С. 26.
7. Савельєв С.Г. 
Переміщення проби 
агломерату в 
поперечному перерізі 
барабана. / С.Г. 
Савельєв, М.М. 
Кондратенко // 
Університетська 
наука-2019: тези доп. 
Міжнар. науково-
технічн. конфер. в 4 т., 
Т. 1, // ДВНЗ «ПГТУ» 
– Маріуполь: 2019, с. 
23-24.
8. Савельев С.Г. К 
вопросу применения 
извести в шихте для 
производства 
железорудных 
окатышей 
[Электронный ресурс] 
/ С. Г. Савельев, О. М. 
Бондарчук // 
Університетська наука 
- 2020 : тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.) : в 4 
т. / ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2020. – Т. 
1. – С. 31–32. – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han



dle/123456789/26274
9. Савельев С.Г. 
Определение начала 
разрушения слоя 
аглошихты при 
увеличении его 
высоты [Электронный 
ресурс] / С. Г. 
Савельев, М. Н. 
Кондратенко // 
Університетська наука 
- 2020: тези доп. 
Міжнар. науково-техн. 
конф. (Маріуполь, 20–
21 травня 2020 р.): в 4 
т. / ДВНЗ «ПДТУ». – 
Маріуполь, 2020. – Т. 
1. – С. 33–34. – Режим 
доступу: 
http://eir.pstu.edu/han
dle/123456789/26275.
10. Serhii Saveliev and 
Mariia Kondratenko. 
Analysis and synthesis 
of factors determining 
the sintering speed of 
sinter charge / The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Volume 
166, id.06010. May 
2020.
11. Яременко С.В. 
Підвищення 
ефективності 
використання палива 
при агломерації 
залізорудної сировини 
/ С.В. Яременко, С.Г. 
Савельєв // Матеріали 
Міжнар. науково-техн. 
конфер. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 
КривийРіг, КНУ, 
2020. – С. 169.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:Всеукра
їнська громадська 
організація 
«Асоціація ливарників 
України».
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти 
років:1969-1972 р.р.. – 
ін-т Механобрчормет, 
інженер, ст. інженер 
відділу окускування 
руд і концентратів; 
1973 р. – ПівнГЗК, 
слюсар, інженер-
конструктор, нач. 
лабораторії фабрики 
металізованих 
окатишів; 1977 р., 
ПівнГЗК, нач. 
лабораторії 
окомковання фабрики 
окомковання та 
обжигу окатишів 
№1;1978-1987 рр. с.н.с. 
НДЧ Криворізького 



факультету 
Дніпропетровского 
металурійного 
інституту; 1988-1999 
рр., Донндічормет, 
с.н.с. агломераційного 
відділу.

219701 Ярош Тетяна 
Петрівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 045977, 
виданий 

09.04.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025187, 

виданий 
14.04.2011

15 Теорія і 
технологія 
виробництва 
кольорових 
металів

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction:
1. Viktoriya Chubenko, 
Аlla Khinotskaya, 
Tatiana Yarosh and 
Levan Saithareiev. 
Sustainable 
development of the 
steel plate hot rolling 
technology due to 
energy-power process 
parameters justification 
/ The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020), Kryvyi 
Rih, Ukraine, Edited by 
Semerikov, S.; 
Chukharev, S.; Sakhno, 
S.; Striuk, A. and etc.; 
E3S Web of 
Conferences, Volume 
166, id.06010. May 
2020, DOI: 
10.1051/e3sconf/202016
606009 /Scopus/.
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до перелік унаукових 
фахових видань 
України, та/або 
авторських свідоцтв, 
та/або патентів 
загальною кількістю 
п’ять досягнень:
1. ГубінГ.В., ГубінГ.Г., 
ЯрошТ.П. До питання 
про переробку 
червоних шламів як 
комплексної 
залізовмісної 
техногенної 
сировини/ Гірничий 
Вісник. – 2015. – Вип. 
99. – С. 115-119.
2. Губин Г.В. 
Аналитический обзор 
направлений 
улучшения качества 
магнетитовых 
концентратов / Г.В. 
Губин, Л.В. Скляр, 
Т.П. Ярош, Г.Г. Губин 
// Збагачення 
корисних копалин: 
Наук.-тех. зб. – 2016. – 



Вип. 64(105). – С. 42-
59
3. Губин Г.Г. 
Обобщение и анализ 
возможности 
использования 
ультразвуковых 
колебаний при 
переработке полезных 
ископаемых / Г.Г. 
Губін, Т.П. Ярош, Л.В. 
Скляр // Збагачення 
корисних копалин: 
Наук.-тех. зб. – 2016. – 
Вип. 62 (103). – С. 132-
143.
4. Губин Г.В. 
Альтернативные 
методы 
обесцинкования 
металлургических 
шламов / Г.В. Губин, 
В.В. Ткач, Т.П. Ярош, 
Г.Г. Губин // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. – 
2017. – Вип. 45. – С. 
84-89.
5. Губин Г.В., Ткач 
В.В., Ярош Т.П., Губин 
Г.Г. Сухой магнитный 
метод обесцинкования 
металлургических 
шламов перед 
использованием их 
при агломерации 
железорудного сырья 
/ Качество 
минерального сырья. 
– 2017. – С. 162-168.
6. Петров А.В. 
Влияние химического 
состава шихтовых 
компонентов на 
качественный состав 
выбросных газов при 
агломерации / А.В. 
Петров, Л.Н. 
Саитгареев, В.В, 
Плотников, Т.П. Ярош 
// Качество 
минерального сырья: 
сб. научн. тр., Т. 2. – 
Кривой Рог: Изд. 
центр ГВУЗ «КНУ». 
2018. – С. 201-213.
7. Шаповалов В.А. 
Використання 
виробничого 
потенціалу ливарних 
цехів у вирішенні 
завдань екології та 
охорони праці / В.А. 
Шаповалов, Л.Н. 
Саітгареєв, Т.П. Ярош, 
І.Є. Скідін // 
Гірничий вісник. – 
2019, Випуск 105. – С. 
68-74.
8. Губин Г.Г., 
Саитгареев Л.Н., 
Ярош Т.П. Магнитные 
свойства и 
флокулообразование 
частиц железорудных 
минералов 
окисленных руд/ 
Вісник Криворізького 
національного 



університету: Збірник 
наукових праць. – 
2020. – Вип. 50. – С. 
159-165.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання: 
- відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
«Розвиток наукових і 
технологічних 
принципів 
підвищення 
ефективності 
виробництва 
залізорудного 
агломерату» 
(01.04.2016-31.03.2018 
р.)
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти / факультету / 
відділення (наукової 
установи) / інституту / 
філії / кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу / відділу 
(наукової установи) / 
навчально-
методичного 
управління (відділу) / 
лабораторії / іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу / вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
– виконання 
обов’язків заступника 
завідувача кафедри 
металургії чорних 
металів і ливарного 
виробництва;
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення: 
1. Патент України на 
корисну модель № 
133157 МПК С22В 
1/00, В03С 11/00, 
Спосіб збагачення 
магнетитових руд / 



Плотніков В.В, 
Бабаєвська О.В., Ярош 
Т.П., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», – заявл. 
22.10.2018, № u 2018 
10383, опубл. 
25.03.2019, бюл. № 6.
2. Патент України на 
корисну модель № 
133158 МПК В03С 
1/00, В03С 5/00, 
Пристрій для 
електрообробки 
залізовмісних пульп / 
Плотніков В.В, 
Бабаєвська О.В., Ярош 
Т.П., ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», – заявл. 
22.10.2018, № u 2018 
10384, опубл. 
25.03.2019, бюл. № 6.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання / конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання / 
Губін Г.В., Ярош Т.П. 
– Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
36 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Безкоксова 
металургія» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» 
освітньо-професійної 
програми «Металургія 
чорних металів» усіх 
форм навчання/ Губін 
Г.В., Ярош Т.П. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
28 с.
3. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Металургія чорних 
металів». Частина 3 – 
«Металургія 



феросплавів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» всіх 
форм навчання/ 
Ярош Т.П. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2018. – 36 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічних робіт з 
дисципліни «Теорія 
металургійних 
процесів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форми 
навчання/ Ярош Т.П., 
Бабошко Д.Ю. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
24 с.
5. Конспект лекцій з 
дисципліни: «Теорія і 
технологія 
виробництва 
кольорових металів» 
(ч. I – Металургія 
легких металів) для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання/ Ярош Т.П., 
Бабошко Д.Ю. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
34 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія 
металургійних 
процесів». Частина 1 – 
«Теорія будови 
рідкого, 
кристалічного та 
аморфного стану 
речовини» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» усіх 
форм навчання/ Т.П. 
Ярош, А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. – 
32 с.
7. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Теорія і 
технологія 
виробництва 
феросплавів» для 
студентів 
спеціальності 136 
«Металургія» денної 
та заочної форм 
навчання/ Т.П. Ярош, 
А.А. Хіноцька – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 32 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 



консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Плотніков В.В., 
Ярош Т.П., Бабаєвська 
О.В. Встановлення 
оптимального ступеня 
підготовки залізних 
руд до плавки: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
239.
2. Губін Г.Г., Ярош 
Т.П., Губіна В.Г., 
Переробка шахтних 
вод з метою їх 
очищення та 
використання: Матер. 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. «Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
245.
3. Губина В.Г., Губин 
Г.Г., Гацкий И.А., 
Ярош Т.П. 
Использование 
шахтных вод для 
грануляции 
металлургических 
шлаков: Тез. докл. 
Междунар. науч.-техн. 
конф. 
«Университетская 
наука – 2017». – 
Мариуполь, 2017. – Т. 
1. – С. 91-92.
4. Губин Г.В., Губин 
Г.Г., Ярош Т.П., 
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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 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



його)

ПР12 – Вміння 
демонструвати 
розуміння проблем 
здоров'я, безпеки і 
правових питань 
та відповідних 
обов'язків згідно із 
спеціальністю, 
соціальних та 
екологічних 
наслідків технічних 
рішень, 
відповідальності 
та обов’язків щодо 
дотримання 
кодексу професійної 
етики і норм 
інженерної 
практики

Трудове право Аналіз правових ситуацій; 
робота
Студентів із юридичними 
документами; тестування з 
обґрунтуванням; метод 
моделювання; метод 
проблемного викладу; 
ділова (рольова) гра; метод 
творчого пошуку 
(дослідження); тренінги 
(індивідуальні та групові)

Перевірка теоретичних 
знань: усна співбесіда; 
тестування; перевірка 
виконання практичних 
робіт; залік

Історія української 
культури

Провідна форма навчання – 
лекція. Супроводні форми – 
семінарські заняття, за 
рівнем самостійно розумої 
діяльності – проблемний 
виклад та частково 
пошуковий метод

Поточний контроль; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль; 
систематична робота на 
семінарських заняттях; 
перевірка семестрової 
роботи (реферату); залік

Фізвиховання Пояснювально-ілюстративні 
методи, вивчення 
теоретичного розділу за 
видами спорту, 
впровадження теоретичних 
знань на практичних 
заняттях, бесіди щодо 
ведення здорового способу 
життя та залучення 
студентів дозанять 
фізичною культурою та 
спортом, зустрічи з 
провідними спортсменами 
міста, області, України, 
участь у спортивних масових 
заходах

Усне опитування 
теоретичного матеріалу, 
контрольні заходи 
(нормативні), перевірка 
самотійної роботи, 
визначення динаміки 
розвитку фізичних якостей, 
участь у спортивних масових 
заходах університету, залік

Філософія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парад або 
малих групах на практичних 
заняттях. Вміння формувати 
власну світоглядну позицію, 
вибудовувати життєві та 
професійні стратегії, діяти 
відповідно до етичних норм 
та правил

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

ПР14 – Вміння 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію і 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
з питань 
інформації, ідей, 
проблем та рішень, 
що стосуються 
спеціальності, з 
інженерним 
співтовариством і 
суспільством 
загалом

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-ілюстративні 
методи, методи 
спостереження і аналізу 
мовних явищ у професійній 
царині, бесіди, робота з 
підручниками, посібниками, 
методичними вказівками, 
проблемне і програмоване 
навчання, методи вправ

Усне опитування 
(індивідуальне, групове і 
фронтальне); писемний 
контроль: результати 
практичних та контрольних 
робіт, творчих, ситуаційних і 
домашніх завдань, 
тестування; 
самооцінювання; перевірка 
самостійної роботи; залік

Історія української 
культури

Провідна форма навчання – 
лекція. Супроводні форми – 
семінарські заняття, за 
рівнем самостійно розумої 
діяльності – проблемний 
виклад та частково 
пошуковий метод

Поточний контроль; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль; 
систематична робота на 
семінарських заняттях; 
перевірка семестрової 
роботи (реферату); залік

Іноземна мова Пояснювально-ілюстративні 
методи, методи 
спостереження і аналізу 
мовних явищ у професійній 
царині, бесіди, робота з 
підручниками, посібниками, 
методичними вказівками, 
проблемне і програмоване 
навчання, методи вправ

Усне опитування 
(індивідуальне, групове і 
фронтальне); писемний 
контроль: результати 
практичних та контрольних 
робіт, творчих, ситуаційних і 
домашніх завдань, 
тестування; 
самооцінювання; перевірка 
самостійної роботи; залік, 



екзамен

ПР15 – Готовність 
до подальшого 
навчання з високим 
рівнем 
автономності

Теорія і технологія 
процесів обробки 
металів тиском (КП)

Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, проблемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Захист проекту

Теоретичні та 
експериментальні 
дослідження в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Системи 
автоматизованого 
проектування в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія металургійних 
процесів

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка роботи на плагіат. 
Захист кваліфікаційної 
роботи перед 
екзаменаційною комісією

ПР02 – Знання і 
розуміння 
інженерних наук, 
що лежать в основі 
спеціальності, на 
рівні, необхідному 
для досягнення 
інших результатів 
програми, у тому 
числі достатня 
обізнаність в їх 
останніх 
досягненнях

Підготовка сировини 
до металургійних 
процесів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Основи проектування Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань;інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
процесів обробки 
металів тиском

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань;інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перервірка самостійної 
роботи; екзамен

Термічна та позапічна 
обробка 

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; робота 
над індивідуальним 
завданням на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теплові процеси 
металургійного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; робота 
над індивідуальним 
завданням на практичних 

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 



заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

роботи; залік

Теорія будови металів 
і сплавів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Механічна інженерія в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях;інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Фізика Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, 
інструктаж.
Наочні: демонстрації, 
моделі, ілюстрації, таблиці, 
технічні засоби навчання.
Практичні: лабораторні і 
практичні роботи, тести, 
досліди.

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
практичному та 
лабораторному занятті.
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля.
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. 
Форма підсумкового 
контролю - залік

Хімія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; екзамен

Вища математика За джерелами знань: 
словесні – розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція; 
наочні – демонстрація, 
ілюстрація; практичні – 
практична робота.
За характером логіки 
пізнання: аналітичний, 
синтетичний, аналітико – 
синтетичний, індуктивний, 
дедуктивний. 
Інформаційно-
репродуктивний (знання 
студентам передають у 
готовому вигляді), 
репродуктивний 
(формування в студентів 
навичок і вмінь на рівні, що 
дає змогу застосовувати їх 
під час розв’язання типових 
задач у відомих їм умовах 
або в трохи змінених), 
проблемний, частково-
пошуковий, дослідницький.

- методи усного контролю – 
індивідуальне опитування, 
фронтальне опитування, 
комп’ютерне тестування;
- методи письмового 
контролю – контрольні 
роботи, диктанти, тестовий 
контроль, письмовий 
самоконтроль, письмовий 
екзамен

ПР16 – Розуміння 
широкого 
міждисциплінарног
о контексту 
металургії

Філософія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парад або 
малих групах на практичних 
заняттях. Вміння формувати 
власну світоглядну позицію, 
вибудовувати життєві та 
професійні стратегії, діяти 
відповідно до етичних норм 
та правил

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік



Економіка та 
організація 
металургійного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в групах на 
практичних заняттях

Перевірка теоретичних 
знань: усна співбесіда; 
тестування; перевірка 
виконання практичних 
робіт та індивідуальних 
домашніх завдань (з 
захистом звітів); екзамен

Механічна інженерія в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія будови металів 
і сплавів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Теплові процеси 
металургійного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; робота 
над індивідуальним 
завданням на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія металургійних 
процесів

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Основи проектування Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Хімія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; екзамен

ПР17 – Вміння 
брати на себе 
відповідальність за 
прийняття рішень 
у непередбачуваних 
умовах

Системи підтримки та 
прийняття рішень в 
металургії

Пояснювально-прикладні; 
проблемні лекції; аналіз 
технологічних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
інформаційно-комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

ПР18 – Готовність 
відповідати за 
професійний 
розвиток окремих 
осіб та/або груп 
осіб

Практика 
технологічна 
виробнича

Пояснювально-
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік

Практика виробнича 
інженерна

Пояснювально-
ілюстративні; практичні 

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 



методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

практики; диференційний 
залік

ПР21 – Вміння 
застосовувати 
концепції 
бережливого 
виробництва та 
загальні принципи 
зниження 
виробничих 
витрат у 
металургії

Ресурсозбереження в 
металургії

Пояснювально-прикладні; 
предметні лекції; аналіз 
технологічних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
інформаційно-комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

ПР20 – Вміння 
перетворювати 
нові ідеї в бізнес-
проекти та 
успішно їх 
презентувати 
аудиторії

Основи інноваційної 
діяльності в металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
практичних заняттях; 
інформаційно-комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка роботи на плагіат. 
Захист кваліфікаційної 
роботи перед 
екзаменаційною комісією

ПР13 – Вміння 
застосовувати 
стандарти 
інженерної 
діяльності 
відповідно до 
спеціальності

Теорія і технологія 
виробництва чавуну

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка роботи на плагіат. 
Захист кваліфікаційної 
роботи перед 
екзаменаційною комісією

Практика 
технологічна 
виробнича

Пояснювально-
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік

Основи інноваційної 
діяльності в металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
практичних заняттях; 
інформаційно-комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Практика виробнича 
інженерна

Пояснювально-
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік

Теорія і технологія 
виробництва сталі

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 



саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

роботи; екзамен

Системи 
автоматизованого 
проектування в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах  на 
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

ПР07 – Вміння 
здійснювати пошук 
літератури, 
консультуватися і 
критично 
використовувати 
наукові бази даних 
та інші відповідні 
джерела інформації 
з метою 
детального 
вивчення і 
дослідження 
інженерних питань 
відповідно до 
спеціальності

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка роботи на плагіат. 
Захист кваліфікаційної 
роботи перед 
екзаменаційною комісією

Теорія будови металів 
і сплавів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Теорія металургійних 
процесів

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Інформаційні 
технології в металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Основи інноваційної 
діяльності в металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
практичних 
заняттях;інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Теоретичні та 
експериментальні 
дослідження в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

ПР08 – Вміння 
розробляти і 
проектувати, 
відповідно до 
спеціальності, 
складні вироби, 
процеси і системи, 
які задовольняють 

Теорія і технологія 
виробництва сталі

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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



встановлені 
вимоги, що 
передбачає 
обізнаність про 
нетехнічні 
(суспільство, 
здоров'я і безпека, 
навколишнє 
середовище, 
економіка) 
аспекти, обрання і 
застосовування 
адекватної 
методології 
проектування, у 
тому числі 
інструментами 
автоматизованого 
проектування

Системи 
автоматизованого 
проектування в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
виробництва чавуну

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Підготовка сировини 
до металургійних 
процесів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Основи проектування Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка роботи на плагіат. 
Захист кваліфікаційної 
роботи перед 
екзаменаційною комісією

ПР11 – Вміння 
поєднувати теорію 
і практику для 
вирішення 
інженерних завдань 
відповідної 
спеціальності 
металургії

Основи 
комп’ютерного 
моделювання в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Хімія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; екзамен

Теорія будови металів 
і сплавів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Теорія і технологія 
виробництва 
кольорових металів

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теплові процеси 
металургійного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; робота 
над індивідуальним 
завданням на практичних 

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 



заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

роботи; залік

Термічна та позапічна 
обробка 

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; робота 
над індивідуальним 
завданням на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
виробництва сталі

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Теорія і технологія 
виробництва 
феросплавів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія металургійних 
процесів

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
процесів обробки 
металів тиском

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
ливарного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка роботи на плагіат. 
Захист кваліфікаційної 
роботи перед 
екзаменаційною комісією

Теорія і технологія 
виробництва чавуну

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

ПР06 – Вміння 
обирати і 
застосовувати 
придатні типові 
методи досліджень 
(аналітичні, 
розрахункові, 
моделювання, 
експериментальні); 
правильно 
інтерпретувати 
результати таких 

Теорія і технологія 
ливарного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Інформаційні 
технології в металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 



досліджень та 
робити висновки

ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Основи 
комп’ютерного 
моделювання в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Теоретичні та 
експериментальні 
дослідження в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

ПР03 – Передові 
знання за 
спеціальністю в 
металургії

Основи металургії Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань;інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування, 
контрольні питання 
лекційного матеріалу; 
модульні контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; екзамен

Теорія і технологія 
виробництва сталі

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Теорія і технологія 
виробництва чавуну

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Теорія і технологія 
процесів обробки 
металів тиском

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань;інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
ливарного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Основи інноваційної 
діяльності в металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
практичних 
заняттях;інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

ПР22 – Навички 
прийняття рішень 
в нестандартних 
ситуаціях, зокрема, 

Системи підтримки та 
прийняття рішень в 
металургії

Пояснювально-прикладні; 
предметні лекції; аналіз 
технологічних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 



рішень, 
спрямованих на 
усунення або 
запобігання 
виникненню 
несприятливого 
(кризового, 
аварійного) стану 
металургійного 
обладнання

інформаційно-комп’ютерні; 
саморозвивальні

перевірка самостійної 
роботи; екзамен

Основи 
комп’ютерного 
моделювання в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах  на 
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Інформаційні 
технології в металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

ПР04 –Вміння 
виявляти, 
формулювати і 
вирішувати типові 
та складні й 
непередбачувані 
інженерні завдання 
і проблеми 
відповідно до 
спеціальності, що 
включає збирання 
та інтерпретацію 
інформації (даних), 
вибір і 
використання 
відповідних 
обладнання, 
інструментів та 
методів, 
застосування 
інноваційних 
підходів

Механічна інженерія в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях;інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теплові процеси 
металургійного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; робота 
над індивідуальним 
завданням на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
процесів обробки 
металів тиском (КП)

Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, проблемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Захист проекту

Теорія і технологія 
виробництва 
феросплавів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Підготовка сировини 
до металургійних 
процесів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Практика 
технологічна 
виробнича

Пояснювально-
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік



Практика виробнича 
інженерна

Пояснювально-
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні;бесіди; 
консультації

Перевірка роботи на плагіат. 
Захист кваліфікаційної 
роботи перед 
екзаменаційною комісією

Термічна та позапічна 
обробка 

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; робота 
над індивідуальним 
завданням на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

ПР01 – 
Концептуальні 
знання і розуміння 
фундаментальних 
наук, що лежать в 
основі відповідної 
спеціальності 
металургії, на 
рівні, необхідному 
для досягнення 
інших результатів 
освітньої програми

Вища математика За джерелами знань: 
словесні – розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція; 
наочні – демонстрація, 
ілюстрація; практичні – 
практична робота.
За характером логіки 
пізнання: аналітичний, 
синтетичний, аналітико – 
синтетичний, індуктивний, 
дедуктивний. 
Інформаційно-
репродуктивний (знання 
студентам передають у 
готовому вигляді), 
репродуктивний 
(формування в студентів 
навичок і вмінь на рівні, що 
дає змогу застосовувати їх 
під час розв’язання типових 
задач у відомих їм умовах 
або в трохи змінених), 
проблемний, частково-
пошуковий, дослідницький.

- методи усного контролю – 
індивідуальне опитування, 
фронтальне опитування, 
комп’ютерне тестування;
- методи письмового 
контролю – контрольні 
роботи, диктанти, тестовий 
контроль, письмовий 
самоконтроль, письмовий 
екзамен

Фізика Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, 
інструктаж.
Наочні: демонстрації, 
моделі, ілюстрації, таблиці, 
технічні засоби навчання.
Практичні: лабораторні і 
практичні роботи, тести, 
досліди.

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
практичному та 
лабораторному занятті.
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля.
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. 
Форма підсумкового 
контролю - залік

Хімія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на 
лабораторних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
лабораторних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; екзамен

Теорія металургійних 
процесів

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях;інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перервірка самостійної 
роботи; перевірка 
розрахунково графічної 
роботи; екзамен



ПР10 – Розуміння 
особливостей 
матеріалів, що 
застосовуються, 
обладнання та 
інструментів, 
інженерних 
технологій і 
процесів, а також 
їх обмежень 
відповідно до 
спеціальності

Теорія і технологія 
виробництва сталі

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Термічна та позапічна 
обробка 

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; робота 
над індивідуальним 
завданням на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
виробництва 
кольорових металів

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
виробництва 
феросплавів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Основи металургії Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування, 
контрольні питання 
лекційного матеріалу; 
модульні контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; екзамен

Теорія і технологія 
виробництва чавуну

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Підготовка сировини 
до металургійних 
процесів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Теорія і технологія 
процесів обробки 
металів тиском

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
процесів обробки 
металів тиском (КП)

Аналітичний, індуктивний, 
дедуктивний, проблемний, 
частково-пошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький), метод 
аналізу конкретної ситуації, 
узагальнення

Захист проекту

Теорія і технологія 
ливарного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 



комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

перевірка самостійної 
роботи; екзамен

ПР23 – Розуміння 
питань 
впровадження 
ресурсозберігаючих 
технологій, які 
дозволяють 
акумулювати 
ресурси, спрямовані 
на досягнення цілей 
в усіх напрямках 
діяльності 
металургійного 
підприємства

Ресурсозбереження в 
металургії

Пояснювально-прикладні; 
предметні лекції; аналіз 
технологічних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
інформаційно-комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

ПР24 – Розуміння 
кращих світових 
практик і 
стандартів 
діяльності та 
навички 
застосовувати їх у 
металургійній 
галузі України

Теорія і технологія 
процесів обробки 
металів тиском

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
виробництва 
кольорових металів

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Основи металургії Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування, 
контрольні питання 
лекційного матеріалу; 
модульні контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; екзамен

Основи інноваційної 
діяльності в металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
практичних заняттях; 
інформаційно-комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Теорія і технологія 
ливарного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

ПР19 – 
Вміннявпроваджув
ати 
автоматизовані 
інструменти 
управління в усіх 
напрямках 
діяльності

Основи 
комп’ютерного 
моделювання в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

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

Системи контролю та 
управління 
металургійними 
процесами та 
обладнанням

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
практичних заняттях; 
інформаційно-комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування, 
контрольні 
питанняпрактичних робіт; 
модульні контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Інформаційні Пояснювально- Усне опитування, 



технології в металургії ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях

контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Системи 
автоматизованого 
проектування в 
металургії

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Системи підтримки та 
прийняття рішень в 
металургії

Пояснювально-прикладні; 
предметні лекції; аналіз 
технологічних ситуацій, 
ситуаційних завдань; 
інформаційно-комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

ПР09 – Вміння 
обирати і 
використовувати 
системи 
управління і 
організації 
виробництва згідно 
із спеціальністю

Економіка та 
організація 
металургійного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в групах на 
практичних заняттях

Перевірка теоретичних 
знань: усна співбесіда; 
тестування; перевірка 
виконання практичних 
робіт та індивідуальних 
домашніх завдань (з 
захистом звітів); екзамен

Теорія і технологія 
виробництва 
кольорових металів

Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань на практичних 
заняттях; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Теорія і технологія 
виробництва 
феросплавів

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Основи проектування Пояснювально-
ілюстративні; лекції; аналіз 
конкретних ситуацій; 
виконання індивідуальних 
завдань; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні

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

Системи контролю та 
управління 
металургійними 
процесами та 
обладнанням

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій; виконання 
індивідуальних завдань на 
практичних заняттях; 
інформаційно-комп’ютерні; 
саморозвивальні

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; модульні 
контрольні роботи; 
перевірка самостійної 
роботи; залік

Практика 
технологічна 
виробнича

Пояснювально-
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка роботи на плагіат. 
Захист кваліфікаційної 
роботи перед 
екзаменаційною комісією

Практика виробнича Пояснювально- Усне опитування, перевірка 



інженерна ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік

ПР05 – Розуміння 
важливості 
нетехнічних 
обмежень, 
пов’язаних із 
суспільством, 
здоров’ям і 
безпекою, охороною 
навколишнього 
середовища, 
економікою, 
промисловістю

Історія української 
культури

Провідна форма навчання – 
лекція. Супроводні форми – 
семінарські заняття, за 
рівнем самостійно розумої 
діяльності – проблемний 
виклад та частково 
пошуковий метод

Поточний контроль; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль; 
систематична робота на 
семінарських заняттях; 
перевірка семестрової 
роботи (реферату); залік

Філософія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парад або 
малих групах на практичних 
заняттях. Вміння формувати 
власну світоглядну позицію, 
вибудовувати життєві та 
професійні стратегії, діяти 
відповідно до етичних норм 
та правил

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах  на 
практичних заняттях

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Трудове право Аналіз правових ситуацій; 
робота
студентів із юридичними 
документами; тестування з 
обґрунтуванням; метод 
моделювання; метод 
проблемного викладу; 
ділова (рольова) гра; метод 
творчого пошуку 
(дослідження); тренінги 
(індивідуальні та групові)

Перевірка теоретичних 
знань: усна співбесіда; 
тестування; перевірка 
виконання практичних 
робіт; залік

Економіка та 
організація 
металургійного 
виробництва

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в групах на 
практичних заняттях

Перевірка теоретичних 
знань: усна співбесіда; 
тестування; перевірка 
виконання практичних 
робіт та індивідуальних 
домашніх завдань (з 
захистом звітів); екзамен

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні;бесіди; 
консультації

Перевірка роботи на плагіат. 
Захист кваліфікаційної 
роботи перед 
екзаменаційною комісією

Практика 
технологічна 
виробнича

Пояснювально-
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік

Практика виробнича 
інженерна

Пояснювально-
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік



керівництва практикою
 


