
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 32704 Електромеханічні та електротехнічні 
комплекси і системи транспортних засобів

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

 
 

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 32704

Назва ОП Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних 
засобів

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр
 

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

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та 
транспорті

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

Кафедра іноземних мов,  кафедра охорони праці та цивільної безпеки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

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

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 183665

ПІБ гаранта ОП Федотов Владислав Олександрович

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

fedotov@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-918-54-05

Додатковий телефон гаранта ОП +38(056)-409-17-30
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка фахівців спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» розпочалася у Криворізькому 
національному університеті (далі – Університеті) у 2015 році. З метою розширення можливостей кваліфікації 
спеціалістів, а також за запитами роботодавців Криворізького регіону з наявним використанням транспортних 
засобів на засіданні кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті (протокол 
№ 4 від 21.11.2018 р.) було ухвалено рішення про необхідність започаткування здійснення освітньої діяльності за 
освітньою-професійною програмою «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних 
засобів» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 
Фокус підготовки магістрів буде мати виражений регіональний характер, оскільки на підприємствах Криворізького 
регіону є широкий спектр транспортних засобів з електричною трансмісією: великовантажні самоскиди в 
залізорудних кар’єрах гірничо-збагачувальних комбінатів, кар’єрні і магістральні електровози постійного і змінного 
струму, шахтні електровози, технологічний електротранспорт гірничо-металургійних підприємств, міський 
комунальний електротранспорт (тролейбуси, трамваї). Підготовка кадрів для вирішення завдань розробки 
енергоефективних видів електричного транспорту, забезпечення якості електричної енергії в мережах живлення, 
оптимізації режимів роботи електромеханічних та електротехнічних комплексів і систем транспортних засобів буде 
здійснюватися на матеріальній і кадровій базі кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості 
та транспорті.
Створення на науковій основі електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем для 
транспортних засобів підвищить якість і ефективність роботи усіх ланок складного гірничо-металургійного 
виробництва, залізничного і комунального транспорту. Для реалізації усіх етапів життєвого циклу новітніх 
виробництв від розробки, проектування, впровадження і експлуатації важлива підготовка кваліфікованих кадрів, що 
мають великий кругозір з проблем сучасної техніки і технологій, володіють навичками застосування 
фундаментальних знань для вирішення інженерно-технічних завдань, і можуть бути корисними в різних структурах 
та ланках підприємств залізорудного регіону, як Кривбасу, так і інших прилеглих районів, де відбувається 
видобуток, переробка корисних копалин і виробництво металопродукції.
 
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 ОД

1 курс 2020 - 2021 5 5 0

2 курс 2019 - 2020 7 7 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 29184 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

другий (магістерський) рівень 13843 Системи електропостачання промислових підприємств, 
міст та локальних об'єктів
14222 Електричний транспорт
14461 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
15424 Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод
32704 Електромеханічні та електротехнічні комплекси і 
системи транспортних засобів

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

34616 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 
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 32704_OPP_2020.pdf NWgbXpXE5uaQgrMZ9lF2PQ8J6iP1MqKjL5y8Q968gw4
=

Навчальний план за ОП 32704_Nav_Plan_2020.pdf ibUljbLbxdsEovc+N7GsqWs154izVMPnOs8ov2NWh3k=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

32707_recenz_1.pdf Tw7QNi57TuBgLnPFy9Uov2fLMoeRRfn3/Gr5na6D1Xc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

32707_recenz_2.pdf beBpLJPrudVbYoP3NeLGDe/BLk1hWbrNjjG/GoyoWHY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

32707_recenz_3.pdf I35vwdoXDHHdi2BvZZBTySQcUND2OL/legNgAgMKxG
I=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

32707_recenz_4.pdf XE1A/n5PBOVowCmdKCaMrp/XW+LQFEF01XIK5K5X
Q5A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

32707_recenz_5.pdf oisq+BLi6u21HKk98k9tNB+xK6oly/VRsHB7TWpuw8U=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОПП є підготовка фахівців із сформованими компетентностями на підставі здобутих програмних 
результатів навчання, що необхідні для виконання професійних обов’язків у галузі електричної інженерії в рамках 
професійної діяльності.
Мета ОПП – підготовка висококваліфікованих професіоналів, які володіють теоретичними знаннями та 
практичними уміннями і навичками, достатніми для успішного виконання професійних обов'язків за спеціальністю 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», здатних вирішувати питання наукових досліджень, 
розробок та експлуатації електромеханічних та електротехнічних комплексів і систем транспортних засобів.
Особливістю (унікальністю) ОПП є зорієнтованість на отримання нових знань і умінь для вирішення проблем і 
завдань у сфері розробки, проектування та експлуатації електромеханічних та електротехнічних комплексів і систем 
транспортних засобів не тільки комунального електротранспорту, але і технологічного електротранспорту гірничо-
металургійних підприємств регіону Кривбасу (шахтних і кар’єрних електровозів, кар’єрних автомобілів великої 
вантажопідйомності з електричною трансмісією гірничо-збагачувальних комбінатів) з використанням сучасних 
електродвигунів, перетворювальних пристроїв і систем автоматичного керування.

 

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

Згідно зі Статутом Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) метою 
освітньої діяльності Університету є: забезпечення умов всебічного розвитку осіб, які навчаються в університеті, 
необхідних для здобуття ними вищої освіти, формування моральних принципів та норм поведінки особистості, 
громадської свідомості, забезпечення сфер діяльності кваліфікованими фахівцями.
Місія і стратегія Університету визначається Стратегією розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет на 
2019-2024 рр.» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Місія Університету – підготовка конкурентоздатних 
фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на 
основі ефективного використання науково-педагогічного потенціалу; поступове впровадження європейських і 
світових стандартів якості освіти. Стратегічні цілі Університету – утвердження Університету як провідного 
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регіонального суспільного науково-освітнього центру; розвиток інтелектуального потенціалу та 
конкурентоспроможності Університету; створення сучасної інфраструктури та системи управління. 
Цілі та мета ОПП відповідають місії та стратегії Університету – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних 
вирішувати питання наукових досліджень, розробок та експлуатації електромеханічних та електротехнічних 
комплексів і систем транспортних засобів в різних структурах та ланках підприємств залізорудного регіону Кривбасу 
та Дніпропетровщини.

 

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

При навчанні здобувачів турбує думка про майбутнє працевлаштування і в  Криворізькому національному 
університеті створено відповідні умови для формування індивідуальної траєкторії навчання. У Положенні про 
формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання викладені 
конкретні процедури формування переліку, вибору та подальшого вивчення студентами навчальних дисциплін 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). Здобувачі згідно з своїми інтересами, зацікавленістю і 
можливостями вибирають напрям свого навчання і формування додаткових компетентностей для відповідної 
кваліфікації. 
На зустрічі проєктної групи ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» 
для другого (магістерського) рівня з представниками здобувачів вищої освіти було запропоновано змінити декілька 
нормативних дисциплін і розширити кількість вибіркових дисциплін для можливості формування здобувачами 
індивідуальної траєкторії навчання як дисциплінами даної ОПП, так і зі складу інших освітніх програм. Пропозиції 
здобувачів віщої освіти було враховано при формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОПП.

- роботодавці

Для зручної комунікації з роботодавцями на сайтах кафедри автоматизованих електромеханічних систем в 
промисловості та транспорті і Криворізького національного університету надається інформація щодо наявності змін 
та обговорення про освітньо-професійні програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
Представники роботодавців регіону постійно звертаються на кафедру з пропозиціями про необхідність підготовки 
фахівців відповідної освітньої програми і надають поради щодо наявності освітніх компонент освітніх програм.
Проєктна група ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» для другого 
(магістерського) рівня проводить спільні засідання з представниками провідних підприємств регіону, на яких 
фахівці підприємств формують свої пропозиції щодо покращення результатів підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти як стейкхолдерів враховано при формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОПП, визначені нормативних і варіативних компонент ОПП та створенні сприятливих умов для співпраці 
з представниками інших вітчизняних закладів вищої освіти та науково-дослідних установ (проведення конференцій, 
симпозіумів, форумів тощо). Під час розробки ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи 
транспортних засобів» для другого (магістерського) рівня вищої освіти з метою забезпечення умов академічної 
мобільності відбулося обговорення та погодження цілей та програмних результатів навчання здобувачів вищої 
освіти по ОПП з колегами інших ЗВО України.

- інші стейкхолдери

Оскільки в даний час фахівець з вищою освітою, окрім фахових компетентностей, має володіти загальною 
культурою, світоглядними орієнтирами та духовними цінностями, то інтереси інститутів громадянського 
суспільства, як стейкхолдера, враховуються при формулюванні цілей та програмних результатів навчання. В рамках 
освітнього процесу проводиться робота по формуванню особистостей, які були б здатні брати активну участь у 
громадському житті і на робочому місці, здатні проявляти почуття патріотизму і готовність захищати свою 
Батьківщину.

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

Цілі та програмні результати навчання ОПП формувались згідно з тенденціями розвитку спеціальності та ринку 
праці. Регіони Кривого Рогу, Нікополя і Марганцю, які дуже насичені електроспоживачами різних видів 
транспортних засобів. Крім традиційних видів електротранспорту в регіоні здійснюються капітальні ремонти 
трамваїв і тролейбусів. Останнім часом з’явились ентузіасти, які зацікавились виробництвом електротранспорту і 
випробують дослідні зразки електромобілів у регіоні. Світова тенденції розвитку електричного транспорту вказує на 
те, що електричний транспорт може з’явитись у різних сферах діяльності людини: доставка вантажів у магазини, 
вивіз сміття у містах, міжміське перевезення вантажів, використання великовантажних самоскидів з живленням за 
допомогою тролеїв і т. ін.. Тематика кваліфікаційних робіт магістрів зорієнтована на вирішення завдань цих 
підприємств.
Регіональний контекст відіграє важливу роль у процесі підготовки фахівців з технічного обслуговування і ремонту 
електромеханічних та електротехнічних комплексів і систем, які необхідні для підприємств регіону гірничо-
видобувної та металургійної промисловості (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-
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studentiv-i-vypusknykiv/yarmarok-vakansiy): 2016 рік – 19 осіб; 2017 рік – 50 осіб; 2018 рік – 39 осіб; 2019 рік – 40 
осіб.

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

Регіональний контекст враховано на рівні забезпечення фахівця компентентностями, що є особливо важливими при 
працевлаштуванні в Криворізькому регіоні. Так, умови експлуатації електричного транспорту залізорудних шахт 
відрізняються від умов вугільних шахт: контактне живлення замість акумуляторного, різні рівні напруг живлення, 
різний ступінь захисту електрообладнання. 
В умовах кар’єру Південного гірничо-збагачувального комбінату використовуються електровози постійного і 
змінного струму. Таким чином, випускник даної ОПП володіє компетентностями, що важливі при 
працевлаштуванні на підприємствах регіону.
Випускники спеціальності займають керівні посади на підприємствах і установах регіону Кривбасу. Для формування 
та розвитку професійних компетентностей кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та 
транспорті погоджує цілі та програмні результати навчання з провідними підприємствами та виробниками 
електрообладнання (http://aespt.knu.edu.ua/magistratyra/etz/stakeholders).

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

При розробці ОПП враховувався досвід освітніх програм вітчизняних ЗВО та університетів інших країн:
– ОПП «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра Харкiвського національного університету мicького господарства О.М. Бекетова 
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/ECTS/Magistr/2020/М_141__СТ__20.pdf)
– ОПП «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра Національного університету Кораблебудування імені адмірала Макарова 
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/f8c/ОПП%20Електричні%20системи%20і%20комплекси%20транспортних%
20засобів.%20Магістр.%202018.pdf);
– «Automotive Engineering with Electric Vehicles» Oxford Brookes University 
(https://www.brookes.ac.uk/courses/postgraduate/automotive-engineering-with-electric-vehicles);
– «Electrical Automotive Engineering MSc» Coventry University 
(https://www.coventry.ac.uk/globalassets/media/documents/registry/course-specs/eec/pg-eec/msc-electrical-automotive-
engineering-part-a.pdf);
– «Master In Electrical Vehicle Engineering» University West (https://www.hv.se/en/education/degree-
programmes/master-in-electrical-vehicle-engineering).
Аналіз наведених програм дозволив враховувати їхній досвід, компетентності, навчальні компоненти, обґрунтувати 
та сформулювати цілі та програмні результати навчання ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і 
системи транспортних засобів» з урахуванням особливостей регіону Кривбасу.

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

У даний час Стандарт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для другого 
(магістерського) рівня ступеня вищої освіти відсутній.

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?

При розробці ОПП враховано вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 (Із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ № 509 від 12.06.2019), Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів магістра у вищих 
навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 
261 і встановлені обсяг та терміни освітньої складової освітньо-професійної програми підготовки магістра, загальні 
компетентності, фахові компетентності, програмні результати навчання, перелік та обсяг навчальних дисциплін для 
опанування компетентностей ОПП; вимоги до структури навчальних дисциплін тощо. За компетентнісним змістом 
ОПП відповідає другому (магістерському) рівню або 7 рівню НРК (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
%D0%BF/conv#n80). Кожен модуль освітньої програми має визначені результати навчання, які розроблені на рівні 
Національної рамки кваліфікацій та Дублінських дескрипторів з урахуванням важливості формування «гнучких 
навичок» (soft skills) та дослідницькій діяльності. Розподіл результатів навчання реалізовано за модулями освітньої 
програми відповідно до міжнародних результатами навчання, представленими в CDIО Syllabus. При формуванні 
результатів ОПП та відповідних освітніх компонентів враховано досвід визнаних європейських стандартів.
Аналіз складу ОПП 2020 року показав, що програмні результати навчання відповідають вимогам НРК.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
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90

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)?

67

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

23

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

Зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка». Об’єктами вивчення та діяльності є підприємства і організації, які здійснюють розробку, 
виробництво й експлуатацію електромеханічних та електротехнічних комплексів і систем  транспортних засобів.
Цілями навчання за ОПП є підготовка висококваліфікованих професіоналів, які володіють  теоретичними знаннями 
та практичними уміннями і навичками, достатніми для успішного виконання професійних обов'язків за 
спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», здатних вирішувати питання наукових 
досліджень, розробок та експлуатації електромеханічних та електротехнічних комплексів і систем транспортних 
засобів.
Теоретичний зміст предметної області: теорія процесів розробки, моделювання, проектування, конструювання, 
побудови, випробування та ремонту продукції систем транспортних засобів.
Методи, методики та технології: сучасні способи та методи одержання, передачі, перетворення електричної енергії, 
методи фізичного та математичного моделювання електроенергетичних та електромеханічних процесів; методики 
розрахунку та проектування електротехнічного обладнання; сучасні методи наукових досліджень у сфері 
електротранспорту; технології виробництва і випробування електроенергетичних та електромеханічних систем. З 
цим пов’язані обов’язкові компоненти: Ділова іноземна мова (ОК1); Інтелектуальна власність (ОК2); Структурне 
проектування та безпека транспортних засобів (ОК3); Гібридні структури електромеханічних тягових систем (ОК4); 
Перетворювачі електричної енергії транспортних засобів (ОК7); Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів 
(ОК9); Системи накопичення електричної енергії (ОК10); Системи керування тяговими електроприводами (ОК12) з 
виконанням 2-х курсових проектів (ОК5, ОК13) і кваліфікаційної магістерської роботи (ОК8). ОПП 
«Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» включає також 6 компонент за 
вибором здобувача із переліку із 25 дисциплін. У 3-му семестрі здобувачі проходять науково-дослідну практику 
(ОК11). Викладання освітніх компонент забезпечується кваліфікованими педагогічними кадрами.
Інструментарій та обладнання: лабораторне та інформаційно-комунікативне обладнання, інформаційні системи та 
програмні продукти, електрообладнання спеціалізованого навчального класу фірми OMRON, а також випробувальні 
стенди електрообладнання електротранспорту на підприємствах регіону за профілем ОПП.

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

Навчання здобувачів здійснюється згідно з індивідуальним навчальним планом здобувача, який розробляється на 
навчальний рік на підставі робочого навчального плану та охоплює всі нормативні навчальні дисципліни й 
вибіркові навчальні дисципліни, обрані здобувачем, з обов'язковим дотриманням нормативно встановлених 
термінів підготовки фахівця певного рівня вищої освіти, із урахуванням структурно-логічної послідовності вивчення 
навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за певною освітньою програмою, та системи оцінювання.
У разі поновлення, переведення здобувача перезарахування вибіркових дисциплін проводиться деканом факультету 
на підставі академічної довідки, наданої здобувачем у встановленому порядку. Перезарахування кредитів 
вибіркових дисциплін проводиться за рахунок фактично вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової 
(або більшої) кількості кредитів. Ректорат університету може дозволити здобувачам-учасникам програм академічної 
мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухано в іншому вищому навчальному закладі -партнері, 
але не передбачені навчальним планом відповідної спеціальності в університеті.
Тематику магістерських робіт здобувачі можуть обирати самостійно та погоджувати із керівником робіт. 

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

Здобувачі можуть здійснювати вибір дисциплін згідно з вимогами Положення про формування здобувачами 
Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf), яке забезпечує реалізацію права на вибір та визначає процедуру 
проведення та оформлення запису здобувачів на вивчення вибіркових дисциплін. В основу системи формування 
індивідуальної освітньої траєкторії в межах ОПП покладено можливість обирати освітні компоненти із переліку 
вибіркових дисциплін (не менше 25% загальної кількості кредитів) та формування індивідуального навчального 
плану. 
Вибіркові дисципліни вводяться для ефективного використання можливостей Університету з метою задоволення 
освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку 
праці, урахування регіональних потреб. Вони надають можливість здійснення поглибленої підготовки за ОПП, 
обираються відповідно до майбутньої діяльності або інтересів здобувача, сприяють його академічній мобільності.
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Університет залишає за собою право рекомендувати здобувачеві нові навчальні курси, які містять результати 
наукових досліджень викладачів, отримали високу оцінку роботодавців або формують у здобувачів додаткові 
компетенції, що підвищують конкурентоспроможність на ринку праці. 
Викладачі проводять відповідні презентаційні заходи по вибірковим дисциплінам для того, щоб допомогти 
здобувачеві обрати напрямок одержання додаткових поглиблених знань.
Здобувач освіти Криворізького національного університету має можливість вибору навчальних дисциплін:
– із вибіркової складової навчального плану ОПП, за якою здобувач навчається;
– із вибіркової складової навчального плану іншої ОПП того самого освітнього рівня;
– будь-якої дисципліни, яку запропонували на вибір, незалежно від спеціальності, якій вона викладається, окрім тих 
дисциплін, вивчення яких передбачає отримання спеціальних компетенцій;
– навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти при реалізації здобувачем права на академічну мобільність.
На WEB-порталі є Банк вибіркових дисциплін (http://www.knu.edu.ua/ua/storage/files/2/Банк вибіркових 
дисциплін.xls).
Вибір дисциплін здобувачі здійснюють самостійно шляхом подання письмової заяви в деканат. На підставі поданих 
заяв та сформованих за ними списків декан готує подання на розподілення академічних груп за обраними 
дисциплінами.
У разі, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалася група з мінімальною кількістю 
здобувачів, декан спільно з кафедрами доводить до відома здобувачів перелік вибіркових дисциплін, які не будуть 
вивчатися. Після цього здобувач протягом тижня повинен обрати іншу дисципліну, для вивчення якої 
сформувалася група здобувачів. Після чого здобувачі мають право доступу до процедури обрання з особистого 
кабінету в програмному комплексі «АСУ ЗВО».

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

Змістом ОПП і навчальним планом передбачено практично заняття з навчальних дисциплін і проходження 
науково-дослідної практики, які нормуються Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому 
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). Науково-дослідна практика 
проводиться зазвичай із відривом від теоретичного навчання. Згідно з Положенням переддипломна практика 
здобувачів визначається як заключна ланка практичної підготовки і проводиться перед виконанням кваліфікаційної 
роботи магістра. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін 
навчального плану, добирається фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи магістра.
Проходження науково-дослідної практики передбачається на другому році навчання і охоплює як підприємства 
регіону, так і лабораторії кафедри.
Загальне керівництво та контроль за проходженням практики здобувачів освіти другого рівня покладається на 
викладачів кафедри. Науково-дослідна практика здобувача дає змогу сформувати такі компетенції, як – К02, К03, 
К05, К07, K08, К13, К14 та отримати програмні результати навчання – РН01, РН04, РН08, РН09, РН10, РН13, РН18.
Залік з науково-дослідної практики передбачає диференційовану оцінку, яка виставляється керівником практики.

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

Підготовка здобувачів згідно з ОПП дає змогу сформувати у них такі компетентності, як:
К01 – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
К02 – здатність планувати та управляти часом;
К04 – здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
К05 – здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
К08 – здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
К09 – Здатність спілкуватися та публікувати результати наукових досліджень іноземною мовою.
Комунікативні здібності, досвід роботи у команді, лідерські якості здобувачі набувають під час практичних та 
лабораторних занять. Здатність керувати часом – під час самостійної роботи. Уміння виступати публічно – на 
практичних заняттях, семінарах. 
Соціальні навички:
Комунікативні здібності – ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9,
Досвід роботи у команді, особисті та лідерські якості – ОК3, ОК4, ОК9.
Уміння виступати публічно – ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК7, ОК12.
Здатність керувати часом – ОК8, ОК11.
Набуттю соціальних навичок також сприяє те, що в Університеті сформовано механізм студентського 
самоврядування, функціонують наукові товариства здобувачів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які 
займаються питаннями організації і проведення наукових і культурних заходів.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній, але ОПП враховує європейські стандарти вищої освіти в галузі інженерії, зокрема:
– Європейська довідкова система ключових компетенцій (Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATIO Non Key 
Competences for LifeLong Learning, Brussels, 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52018SC0014&from=EN);
– TUNING Educational Structures in Europe (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 
прикладами стандартів (http://www.unideusto.org/tuningeu/).
– Випускник ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» другого 
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(магістерського) рівня вищої освіти – це фахівець високого рівня, який може виконувати професійну діяльність на 
підприємствах і в організаціях металургійної, гірничо-видобувної та інших галузей промисловості.
Магістр з освітньо-професійної програми «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних 
засобів» повинен володіти системою поглядів на фундаментальні засади та стратегії розвитку сучасної 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки і повинен бути спроможний виконувати науково-
дослідницькі, науково-організаційні, науково-видавничі, професійно-педагогічні, фахові аналітичні, експертно-
консультативні, організаційно-управлінські та організаційно-проєктні функції у сфері своєї діяльності. 

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

Відповідно до навчального плану кількість кредитів ЄКТС на семестр – 30, а тривалість аудиторного навантаження – 
20 академічних годин на тиждень, або 4 години на день. В аудиторних годинах переважають лекції. Згідно з 
Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) навчальний день не повинен перевищувати 9 академічних годин, 
відповідно до чого здобувач має 5 академічних годин на день для самостійної роботи. Кількість екзаменів не 
перевищує 4-х у семестрі, заліків – не більше 3-х. 
Додаткові витрати навчального часу виникають через завантаження здобувачів консультаціями із практичних 
занять, потоковими консультаціями та консультаціями перед екзаменами. Основними заходами, які ЗВО вживає на 
даній ОПП для їх усунення, є: сприяння творчій співпраці викладача і здобувача, складання оптимального графіку і 
розкладу навчання здобувачів вищої освіти (http://asu1.knu.edu.ua). Анкетування здобувачів дозволяє також оцінити 
завантаженість здобувачів ЗВО і вжити необхідних заходів. 

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

На даний час дуальної форми освіти для підготовки магістрів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» за ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи 
транспортних засобів» для другого (магістерського) рівня з немає, але ведуться перемовини з підприємством 
«МЕТІНВЕСТ» на предмет організації такої форми навчання.

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

Правила прийому до Криворізького національного університету у 2020 році зі змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 р. № 591, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 07 травня 2020 
року за № 415/34698 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила%20прийому/PRAVILA_2020_ZMINU_OSNOVNI_const.pdf).
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь 
бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеню магістра 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила прийому/dodatok_3.xls).

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

Програми фахових іспитів щорічно переглядаються, оновлюються та розміщуються на офіційному сайті 
Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Підготовка до вступу/магістри 2020/ЕПА, ЕТЗ Програма фах 
випроб маг 2020.doc). 
Програма фахового іспиту, хоча і містить посилання на конкретні освітні компоненти бакалаврської ОПП для 
зручності здобувачів освіти, які на попередньому рівні навчалися в Криворізькому національному університеті, 
проте базується на компетентностях, що затверджені Стандартом вищої освіти для бакалаврського рівня (20.06.2019 
р. № 867) та є дотичними до напряму електромеханічних та електротехнічних систем транспортних засобів. Це 
створює умови для вступу здобувачів, що навчалися на попередньому рівні освіти у інших закладах вищої освіти та 
мають достатній рівень знань для навчання за даною ОПП.
Із Стандарту вищої освіти для бакалаврського рівня вибираються необхідні компетентності, та на їх основі 
обирається список тем для тестових завдань таким чином, щоб вони були дотичними до ОПП «Електромеханічні та 
електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів». Хоча завдання носять тестовий характер, але є значна 
кількість розрахункових завдань, де абітурієнт з глибокими знаннями в предметній області отримає перевагу.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється такими документами: «Положення про 
організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті» 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна база/Навчальний процес/Положення про ОП_19022020.pdf та 
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«Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів у ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.pdf , які знаходяться на офіційному сайті 
Університету у відкритому доступі http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces . 
Переведення здобувачів з іншого закладу освіти здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох навчальних 
закладів за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. Здобувач, який бажає перевестися до іншого 
закладу освіти, подає на ім'я ректора (директора) навчального закладу, в якому він навчається, заяву про 
переведення й, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою та копією академічної довідки з візою 
декана факультету про наявність вакантних місць та академічної різниці до ректора (директора) того закладу освіти, 
до якого він бажає перевестися.
При переведенні здобувача перезарахування результатів складених ним дисциплін згідно з навчальним планом 
здійснюється деканом факультету та завідувачами кафедр, які забезпечують викладання цих дисциплін, за умови 
відповідності навчальних програм, обсягу й змісту навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю.

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

Прикладів для застосування відповідної практики на даній ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і 
системи транспортних засобів» другого (магістерського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється 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, дозволяється з дисциплін, що починають викладатися з другого навчального 
семестру. Проводиться визнання в семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної 
ОПП передбачено вивчення певної дисципліни, поширюється лише на обов’язкові компоненти ОПП, та в обсязі не 
більше 10% від загального обсягу з конкретної ОПП.
Здобувач вищої освіти звертається із заявою до ректора з проханням про визнання результатів навчання. До заяви 
можуть додаватися будь-які документи. 
За розпорядженням декана створюється предметна комісія, до складу якої входять: декан факультету; гарант 
освітньої програми; НПП, які викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування.
Здобувач ознайомлюється з програмою навчальної дисципліни, переліком питань, критеріями оцінювання та 
правилами оскарження результатів. 
Предметна комісія дає 10 робочих днів для підготовки здобувача до підсумкового контролю (з кожної дисципліни) 
та 20 робочих днів для написання письмової роботи.
Підсумковий контроль проходить у вигляді екзамену. Предметна комісія виставляє підсумкову оцінку за шкалою 
ЄКТС. Якщо здобувач отримав менше 60 балів, результати навчання, отриманих в умовах неформальної освіти, 
йому не зараховуються.

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

Прикладів практики застосування правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на 
даній ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» другого 
(магістерського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти 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

Освітній процес на ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» 
здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. 
Оптимально обрані методи навчання і викладання за даною ОПП сприяють досягненню поставлених програмних 
результатів, а саме словесні методи навчання (лекції провідних науково-педагогічних працівників) спонукають 
здобувачів до створення в уяві певного образу, приведення попередніх знань до усвідомлення нових явищ та понять. 
Практичні методи навчання сприяють формуванню вмінь і навичок, логічному завершенню ланки пізнавального 
процесу стосовно конкретної теми або розділу. Наочні методи навчання передбачають демонстрацію, ілюстрацію та 
спостереження (сприймання процесів без втручання у ці процеси). Невід'ємними елементами є робота з науковою 
літературою у сполученні з новітніми інформаційними технологіями. Самостійна робота, спрямована на 
використання набутих знань при розв’язанні програмних завдань. Науково-дослідна робота має на меті 
цілеспрямоване повторення здобувачами окремих дій задля формування вмінь та навичок за відповідним освітнім 
компонентом. 
У залежності від змісту та особливостей кожного освітнього компонента застосовується диференційний підхід до 
вибору методів навчання.
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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?

Комбінація лекційних та практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань, які розвивають аналітичні 
здібності та навички роботи в колективі здобувачів вищої освіти, їхня самостійна та колективна робота, над 
проєктами, а також можливість вибору ними дисциплін із запропонованого кафедрою переліку тощо, свідчить про 
реалізацію студентоцентрованого підходу в освітньому процесі згідно з Положенням про формування здобувачами 
Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf).
При студентоцентрованому навчанні акцентується увага на критичному й аналітичному навчанні та розумінні. 
Викладач перетворюється на систематизатора знань, керівника та куратора здобувача в процесі засвоєння нової 
інформації.
Завдяки опитуванню здобувачів визначено найважливіші елементи, що впливають на загальну ефективність 
навчання: чіткість пояснення матеріалу; ефективне використання часу лекції; позитивне навколишнє середовище.
Здобувачі мають можливість вільно висловлюватися про якість навчання на сайтах, блогах,  засіданнях кафедри, 
ради факультету, під час анкетувань, а також вносити пропозиції у сфері організації освітнього процесу (зміни в 
розкладі, удосконалення структури навчального заняття тощо).
Із урахуванням пропозицій здобувачів більшість занять із дисциплін проводиться iз використанням інтерактивних 
технологій навчання.

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

Для здобувачів і науково-педагогічних працівників під час реалізації освітнього процесу за ОПП забезпечується 
академічна свобода, яка полягає в самостійності та незалежності учасників освітнього процесу під час провадження 
науково-педагогічної та наукової діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення 
знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їхніх результатів.
Принципи академічної свободи відображено в Статуті Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) та в Кодексі честі викладача Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf).
В університеті відповідно до ОПП науково-педагогічним працівникам надається можливість творчо наповнювати 
зміст дисциплін, вносити зміни в робочі програми, обирати методи навчання задля ефективного засвоєння знань, 
проводити заняття із застосуванням сучасних технологій, самостійно обирати форму вивчення окремих тем. 
Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання їм права вільно обирати форму навчання, тем 
кваліфікаційних магістерських робіт та її керівника, тем наукових досліджень, права на академічну мобільність, на 
вибір певних компонентів освітньої програми тощо. 
З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності університет має право ухвалити рішення про 
викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами.

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

Інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах 
окремих освітніх компонентів висвітлено в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах. 
Здобувачі можуть ознайомитися із силабусами навчальних дисциплін ОПП на сайті кафедри 
(http://aespt.knu.edu.ua/magistratyra/etz/navchdisceplin). 
Також інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання 
надається на першому занятті з дисципліни. Лектор надає здобувачам вищої освіти вичерпну інформацію стосовно 
компетентностей, які вони здобудуть за результатами вивчення дисципліни та її компонентів, форм та методів 
навчання, методів оцінювання, максимальної кількості балів за кожен компонент дисципліни тощо. Здобувачі 
мають можливість отримати інформацію від викладача й поставити запитання, а також звернутися в разі 
необхідності на сайт університету, доповнити свої знання та формувати свою траєкторію вивчення дисципліни 
відповідно до своїх особистих цілей.
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дають 
можливість встановити досягнення.

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

Поєднання навчання і досліджень є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання 
здобувачів, формування у них інтересу до науково-дослідної роботи з перспективою подальшого навчання в  
аспірантурі.
У дисципліні «Гібридні структури електромеханічних тягових систем» здобувачам на практичних заняттях 
пропонуються завдання, що мають творчий характер. Так, здобувачі, згідно з завданням, отримують модель 
транспортного засобу, для якої із залученням засобів математичного моделювання проводять дослідження 
поведінки як складових системи, так і її характеристик в цілому, при різних циклах водіння. Оскільки усі 
використовувані електрифіковані транспортні засоби мають різну структуру системи, то всі моделі відрізняються як 
за структурою, так і за параметрами і не можуть сприйматися, як типові. Це спонукає здобувачів до здійснення 
роботи пошукового характеру, вивченню літературних джерел та прийомів роботи з програмним забезпеченням, що 
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обрано для моделювання системи.
Навчання та дослідження для здобувачів поєднуються як при виконанні фундаментальних досліджень за науковими 
напрямками, так і при проектуванні прикладних розробок. В основу лабораторних робіт з курсу «Мікропроцесорні 
пристрої транспортних засобів» покладено принцип проєктного навчання. Проєктне навчання – спеціально 
організована, обмежена в часі діяльність здобувачів, мета якої – вирішення певної проблеми, а результат – кінцевий 
продукт діяльності. Проектна діяльність здобувачів орієнтована на розкриття їх особистості, розвиток інтересу до 
навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей. У ході виконання лабораторних робіт 
здобувачі повинні створити мікропроцесорний пристрій керування транспортною системою, який дозволяє 
виконувати вимірювання параметрів системи, виводити їх значення на пристрій відображення інформації і 
передавати параметри на віддалений пристрій, а також виконувати віддалене керування.
Результати свого проєктування здобувачі можуть представити у вигляді активного макету на щорічній виставці, яка 
проходить під час Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства» в 
Університеті.
Здобувачі можуть виконувати кваліфікаційні роботи, в яких на замовлення провідних промислових підприємств 
здійснюють наукові дослідження в рамках освітніх компонент. Так, здобувачка гр. ЕТЗ-19м Резніченко В.В. виконує 
курсові роботи та випускову кваліфікаційну роботу за тематикою підприємства «МЕТІНВЕСТ»  (Договір № 1093 про 
призначення та виплату стипендій студентам ДВНЗ «КНУ» від 16.09.19р.).

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

В Університеті оновлення контенту освітніх компонентів відбувається наприкінці попереднього року навчання за 
ініціативою провідного лектора з урахуванням сучасних наукових та практичних досягнень у галузі 
електромеханічних та електротехнічних комплексів і систем транспортних засобів. Під час оновлення змісту освітніх 
компонентів також враховуються результати опитування здобувачів, за рахунок чого фокусується увага на 
актуальних напрямах та підходах, покращується якість та доступність подання навчальних матеріалів, оновлюються 
приклади з метою наближення їх до сучасних досягнень. Кафедра підтримує зв’язки з представниками роботодавців 
провідних підприємств регіону і враховує їх побажання щодо оновлення та актуалізації змісту освітніх компонентів 
ОПП. Такий порядок оновлення компонентів було використано у 2019 році зі змінами в блоці мовної підготовки та 
вибіркових дисциплін.
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), перегляд змісту освітніх компонентів щорічно обговорюється на 
засіданнях кафедри, з подальшим схваленням їх Вченою радою факультету, та затверджується проректором з 
науково-педагогічної та навчальної роботи Університету. На основі принципу академічної свободи викладач 
визначає, які наукові досягнення та сучасні практики слід пропонувати здобувачам під час навчання. За останній рік 
зміст навчальних матеріалів з дисциплін, що складають ОПП, був суттєво оновлений з урахуванням сучасних 
результатів досліджень та практичних рекомендацій. Зокрема, в дисципліні «Перетворювачі електричної енергії 
транспортних засобів» розглядаються нові схемотехнічні рішення і сучасні імпульсні перетворювачі, інвертори 
напруги на базі IGBT транзисторів для режимів рекуперації електроенергії при гальмуванні транспортних засобів. У 
дисципліні «Системи накопичення електричної енергії» викладено сучасні технології в області систем накопичення 
електричної енергії, їх використання та обслуговування. Розглядаються новітні конструкції та режими роботи систем 
накопичення електричної енергії, що використовуються в системах альтернативних джерел енергії та в 
промисловості, а також наводяться приклади та міжнародний досвід експлуатації систем накопичення електричної 
енергії. У дисципліні «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» враховано сучасні 
публікації в галузі керування енергоспоживанням тягових електроприводів транспортних засобів.

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

В Університеті діє Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних 
та наукових працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf). Планування роботи з міжнародного 
співробітництва виконується на основі Стратегії інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf). Відділ міжнародних зв'язків працює відповідно до 
Плану дій щодо покращення процесу інтернаціоналізації Криворізького національного університету на 2018-2020 
роки (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/78.pdf).
Університет підписав низку угод про академічну мобільність (http://doir.knu.edu.ua//міжнародна-
діяльність/партнери-університету) та бере участь у програмах обміну (http://doir.knu.edu.ua/міжнародна-
діяльність/програми). 
Здобувачі та працівники мають доступ із аудиторій Університету до міжнародних наукометричних баз даних Scopus 
та Web of Science. 
В Університеті існують програми подвійних дипломів для здобувачів вищої освіти (http://doir.knu.edu.ua/sacwcff).
Значна увага в Університеті приділяється мовній підготовці здобувачів та викладачів. Уведено в дію Положення про 
організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf).
Деякі члени кафедри пройшли Програму підготовки та складання іспиту з англійської мови та отримали 
сертифікати рівня В2. 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

В ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» наведено перелік 
компонент, необхідних для повного засвоєння її здобувачами. Кожна з цих компонент має за мету досягнення 
певних загальних, спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання. 
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за такими системами: 100-бальною (рейтинговою) шкалою, 
шкалою ЄКТС, національною шкалою.
Освітня програма визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання, перелік навчальних 
дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї освітньої 
програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач у межах 
певної спеціальності. 
Контрольні заходи передбачають поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять і має на меті перевірку 
рівня підготовленості здобувача до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час 
навчальних занять, система оцінювання рівня знань, виявлення рівня якості самостійної роботи здобувача 
визначаються відповідною кафедрою. 
Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів при вивченні навчальних дисциплін, 
розподілення балів за темами, терміни проведення контрольних заходів визначаються відповідною кафедрою, 
висвітлюються в робочій навчальній програмі та в силабусі. 
Визначення кількості балів за видами роботи при вивченні кожної теми здійснює викладач та доводить до відома 
здобувачів перед початком роботи над навчальною дисципліною. При виставленні балів з теми викладач ураховує 
види навчальної та навчально-дослідної роботи, такі як: участь у вивченні та обговоренні питань теми під час 
навчальних занять, виконання індивідуальних, контрольно-модульних, науково-дослідницьких завдань, а також 
завдань самостійної роботи. 
За всі види робіт із конкретної дисципліни протягом семестру здобувач може одержати від 0 до 100 балів. 
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача. 
Основною формою семестрового контролю є заліки, диференційовані заліки й екзамени. Усі екзамени й заліки 
здобувачі повинні складати в повній відповідності до навчальних планів і в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного робочою програмою навчальної дисципліни.
Для визначення оцінки на екзамені за основу береться рівень засвоєння здобувачами матеріалу, передбаченого 
робочою програмою відповідної навчальної дисципліни. 

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів на освітніх компонентах ОПП 
визначені згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна база/Навчальний процес/Положення про ОП_19022020.pdf), 
Порядком оцінювання знань здобувачів в ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf та для здобувачів вищої освіти прописані в силабусах навчальних 
дисциплін.
У силабусах визначено систему контрольних заходів, зафіксовано терміни їх проведення, надаються ретельні та 
вичерпні пояснення про систему накопичення балів, та критеріїв оцінювання результатів навчання. При розробці 
критеріїв оцінювання значна увага приділялась усуненню елементів суб’єктивності, через надання чітких 
формулювань та понять. Об'єктивність забезпечується модульно-рейтинговою системою оцінювання з згідно 
загальноуніверситетської 100-бальної шкали, шкали ЄКТС та національної шкали. Кожен викладач на початок 
семестру ознайомлює здобувачів вищої освіти зі змістом, структурою, формами поточного та підсумкового 
контролю, а також з критеріями оцінювання.

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

Загальна інформація про форми контрольних заходів (поточний, семестровий підсумковий контроль) та критерії 
оцінювання безпосередньо доводяться викладачами до здобувачів вищої освіти кожного семестру на першому 
лекційному занятті відповідної дисципліни. Також ця інформація надається у силабусі кожної навчальної 
дисципліни, які передбачені ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» 
і знаходяться у постійному відкритому доступі на сайті кафедри 
(http://aespt.knu.edu.ua/magistratyra/etz/navchdisceplin).
Проведення заліково-екзаменаційної сесії (заліки, екзамени, захист курсових проектів або робіт) відбуватиметься 
відповідно до затвердженого графіку навчального процесу (http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu) .
Детальніше про умови та критерії проходження поточного контролю здобувачі інформуються на першому 
практичному або лабораторному занятті, про проходження рубіжного контролю (виконанню модульної роботи) 
здобувачі попереджаються за тиждень до планової дати виконання модульної роботи. Про деталі критеріїв 
оцінювання при семестровому контролі викладач нагадує здобувачам на консультації напередодні екзамену чи 
заліку.

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

Стандарту вищої освіти для ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти не існує. Але, незважаючи на його відсутність, група забезпечення ОПП 
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«Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти прагне, щоб форми атестації здобувачів вищої освіти відповідали найкращим міжнародним та 
національним зразкам з інших споріднених спеціальностей.
Випускна атестація здобувачів ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних 
засобів» здійснюється через оцінювання ступеня сформованості компетентностей шляхом виконання та захисту 
кваліфікаційної магістерської роботи.
Кваліфікаційна робота передбачає розв'язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми у 
галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, які здобувачі повинні визначити.
Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат в системі Strikeplagiarism.сom та розміщується на офіційному сайті 
Університету та на сайті кафедри.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
Криворізькому національному університеті (www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та Порядком оцінювання 
знань студентів в ДВНЗ «Криворізький національний університет» (www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). 
Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів, розподіл балів за темами та змістовними 
модулями, терміни проведення контрольних заходів визначаються відповідною кафедрою та розкладом екзаменів, 
висвітлені в кожному силабусі (http://aespt.knu.edu.ua/magistratyra/etz/navchdisceplin).
За кожною ОПП розроблено навчальний план, який затверджено рішенням Вченої ради Університету, він є 
основою для складання розкладу занять і розкладу екзаменів здобувачів, що затверджується керівництвом, і який 
відображає календарні терміни окремих етапів освітнього процесу, у тому числі контрольних заходів 
(http://asu1.knu.edu.ua).
У Університеті діє Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань 
студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf), яке розроблено з метою:
– визначення рівня якості викладання навчальних дисциплін;
– оцінки залишкових знань студентів з навчальних дисциплін з наступним аналізом якості навчання та викладання;
– отримання інформації про рівень пізнавальної діяльності,
– самостійності й активності студентів;
– перевірки якості організації навчального процесу на кафедрах;
– забезпечення можливості внесення змін до програм 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 (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), прозорість, 
неупередженість оцінювання досягнень здобувачів є одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу. 
Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками 
передбачає об’єктивне оцінювання результатів навчання. 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 оцінки, оприлюдненням термінів 
складання контрольних заходів. Також установлено єдині правила перескладання контрольних заходів, оскарження 
результатів атестації.
Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
Криворізькому національному університеті (www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). У разі виникнення 
суперечностей між викладачем та здобувачем щодо об’єктивності оцінювання, рішенням кафедри та за 
погодженням із деканом факультету створюється комісія з трьох осіб (завідувач відповідної кафедри або декан 
факультету як адміністративна особа, викладач за фахом та викладач, який контролює упередженість) для 
прийняття заліку чи екзамену в цього здобувача.
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів на ОПП не було.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті 
(www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), та Порядком оцінювання знань студентів в ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» (www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), здобувачам, які одержали під час сесії не 
більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного 
навчального семестру. Повторне складання екзамену чи заліку допускається не більше двох разів із кожної 
дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – комісії, яку створює декан факультету, про що видається відповідне 
розпорядження. Підставою для розпорядження є доповідна записка завідувача відповідної кафедри, із дисципліни 
якої здобувач одержав незадовільну оцінку. 
Якщо здобувач одержав під час екзаменаційної сесії більше двох незадовільних оцінок, він підлягає відрахуванню з 
Університету. Перескладання екзаменів із метою підвищення оцінки не допускається.
Також не дозволяються повторний захист кваліфікаційної роботи (проєкту) з метою підвищення оцінки. 
На ОПП за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії здобувачі групи ЕТЗ-19м Недошитий С. С. та Рисенко 
Д. В. не виконали навчальний план. Для них було встановлено термін ліквідації академічної заборгованості до 
31.08.2020 р. Здобувачі ліквідували академічну заборгованість до вказаної дати.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у «Криворізькому національному університеті» 
(www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), оцінка, яку здобувач одержав на екзамені, виставляється у відомість 
обліку успішності, залікову книжку і в навчальний план здобувача. Відомості обліку успішності зберігаються у 
деканаті. 
У разі виникнення суперечностей між викладачем та здобувачем щодо об’єктивності оцінювання, рішенням 
кафедри та за погодженням із деканом факультету створюється комісія з трьох осіб (завідувач відповідної кафедри 
або декан факультету як адміністративна особа, викладач за фахом та викладач, який контролює упередженість) для 
прийняття заліку чи екзамену в цього здобувача.
Перескладання екзаменів з метою підвищення оцінки не допускається. Також не дозволяється перескладання 
семестрових екзаменів після завершення навчання для підвищення оцінки з окремих навчальних дисциплін.
Якщо здобувач не з’явився на екзамен без поважних причин (до наступного екзамену не подав відповідних 
пояснювальних документів), його оцінка вважається незадовільною. Через поважні причини, що підтверджуються 
документально, здобувачам можуть бути визначені індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів, про що 
видається наказ по Університету.
Випадків оскарження здобувачами процедури проведення та результатів контрольних заходів на ОПП не було. 

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у Університеті знайшли відображення у 
таких нормативних документах: 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf); 
Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр забезпечення якості вищої 
освіти/Положення_про_академiчну_доброчеснiсть_КНУ_2019.pdf); 
Стратегія розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 2019-2024 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр забезпечення якості вищої освіти/Стратегiя розвитку КНУ на 2019-
2024 рр..pdf).

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

Згідно з Положенням про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр забезпечення якості вищої 
освіти/Положення_про_академiчну_доброчеснiсть_КНУ_2019.pdf) перевірка академічних текстів (кваліфікаційних 
робіт, рукописів монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій) здійснюється за 
допомогою антиплагіатних систем, з якими Університет уклав договори (Strikeplagiarism.com та Unicheck.com). 
Результатом роботи антиплагіатної системи є Звіт подібності, який визначає, скільки процентів першого та другого 
коефіцієнта (за умови перевірки у системі Strikeplagiarism.сom), а також скільки процентів текстових запозичень за 
показником схожості (за умови перевірки у системі Unicheck.com) є в наданому на експертизу академічному тексті. 
Комісія з академічної етики кафедри на основі аналізу результатів роботи антиплагіатної системи ухвалює рішення 
щодо наявності/відсутності академічного плагіату в академічному тексті та передає протоколи Комісії з академічної 
етики факультету. У разі відсутності академічного плагіату в зазначених текстах Комісія з академічної етики 
кафедри фіксує це у протоколі аналізу звіту подібності, який підписується членами комісії та автором праці, і 
долучається до перевіреного на антиплагіат тексту в якості обов’язкового документа для розгляду на засіданні 
Комісії з академічної етики факультету. 

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

Відповідно до вимог Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр забезпечення якості вищої 
освіти/Положення_про_академiчну_доброчеснiсть_КНУ_2019.pdf) та Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості у ДВНЗ «Криворізький національний університет 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна база/Навчальний процес/polozh_yakyst.pdf), Університет для 
популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти здійснює низку наступних заходів:
– формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів із визначенням вимог щодо належного 
оформлення посилань на використані в кваліфікаційних роботах і навчальних працях матеріали;
– ознайомлення науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету, а також осіб, які навчаються, з 
документами, що унормовують запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за академічний 
плагіат;
Окрім того, популяризація принципів академічної доброчесності, інформування здобувачів вищої освіти про 
неприпустимість порушення принципів академічної доброчесності та реалізація заходів щодо запобігання проявам 
академічної недоброчесності здійснюється студентським самоврядуванням та Радою молодих вчених Університету 
(семінар «Академічна доброчесність»).
Інформаційно-технологічна діяльність щодо популяризації принципів академічної доброчесності здійснюється 
бібліотекою.
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Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Виявлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти під час здійснення освітньо-
професійної діяльності здійснюється передусім викладачами (у межах навчальних дисциплін, які вони викладають) 
та керівниками кваліфікаційних робіт. 
Викладач може призначати такі види академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності: 
– зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку тощо; 
– повторне проходження оцінювання контрольних робіт, іспитів, заліків тощо; 
– призначення додаткових контрольних заходів. 
Комісії з академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі види академічної відповідальності: 
– 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. 
Застосування конкретного виду академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності здійснюється 
з урахуванням: 
– визнання порушником провини в порушенні академічної доброчесності, усвідомлення ним неприпустимості 
подальших порушень; 
– факту співпраці з комісією або відмови від співпраці під час розгляду справи про порушення; 
– факту першого порушення або систематичності вчинення порушень, їх сукупності тощо. 

6. Людські ресурси

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

Відбір та призначення на посаду науково-педагогічних працівників визначено у Положенні про порядок 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького 
національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf) та проводиться на конкурсній основі. 
Згідно з цим Положенням відповідність фаху претендента на заміщення посади науково-педагогічного працівника 
профілю кафедри визначається:
– вищою освітою із відповідної спеціальності;
– або науковим ступенем із відповідної спеціальності;
– або вченим званням за відповідною кафедрою чи із відповідної спеціальності;
– або підтвердженою науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за 
відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних 
умов.
Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної 
комісії, незалежності й об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до 
кандидатів на зайняття вакантних посад НПП.
Добір викладачів на ОПП здійснюється відповідно їх необхідного рівня професіоналізму, який засвідчують їхні 
дисертаційні роботи, підручники, навчальні посібники, статті, патенти та підвищення кваліфікації.

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

Представники роботодавців, які водночас є експертами-практиками у відповідній галузі, беруть активну участь у 
розробленні освітніх програм та оцінюють навчальні плани підготовки щодо професійних компетентностей і рівня 
підготовки випускників до професійної діяльності. На регулярній основі роботодавці проводять для здобувачів 
ознайомлювальні екскурсії, у результаті яких є можливість отримання практичної консультації за темами їхніх 
розробок. Оскільки наукові колективи, що діють на кафедрі, виконують госпдоговорні науково-дослідні та проєктні 
роботи на замовлення підприємств, залучаючи до цього фахівців з виробництва, то така системна робота створила 
передумови для відкриття філіалу кафедри АЕСПТ у НВО «Ракурс». Це дозволяє здобувачам додатково отримати 
практичні навички проектування та дослідження ефективних електроенергетичних систем. 

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

З підприємств-роботодавців запрошуються провідні спеціалісти для зустрічей і бесід із здобувачами в межах 
Університету, для обговорення проблем і завдань, проведення занять в лабораторіях кафедри. 
Для зустрічей і бесід із здобувачами, проведення сумісних занять на кафедрі в аудиторіях та лабораторіях кафедри 
автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті запрошуються провідні спеціалісти 
підприємств, професіонали-практики такі, як Генеральний директор НВО «Ракурс» Самойлов В.В., головний 
енергетик ш. «Родина» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» Нескоромний О.Л., директор ТОВ 
«МУРМУРЕЙШН ТЕХНОЛОДЖІ» Бризгалов В.В., розробник та виробник електромобілів Луценко А.А.
Розглядаються питання проєктування електромеханічних систем транспортних засобів, сучасних електричних 
тягових двигунів, експлуатації сучасних систем накопичення електричної енергії, мікропроцесорних пристроїв 
систем керування транспортними засобами.
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Така співпраця дозволяє знаходити порозуміння в розв’язанні складних завдань і допомагає при працевлаштуванні 
здобувачів вищої освіти.
План-графік проведення занять із представниками підприємств-роботодавців 
(http://aespt.knu.edu.ua/magistratyra/etz/binarni-zanaytay).

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

Згідно з Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних 
працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf) 
підвищення кваліфікації здійснюється не рідше, ніж раз у п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати та 
передбачає отримання додаткових знань і досвіду, які необхідні для підвищення якості навчального процесу. 
Підвищення кваліфікації працівників проводиться на підприємствах Кривбасу, інших міст та регіонів або за межами 
України, а також безпосередньо в Університеті.
У разі навчання з відривом від основного місця роботи працівники мають право на гарантії і компенсації, 
передбачені законодавством України.
Навчання працівників здійснюється відповідно до затвердженого плану-графіка за програмами, розробленими 
кафедрами, іншими структурними підрозділами, або договором між Університетом і закладом-виконавцем 
(http://aespt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Плани-підвищення-кваліфікації-викладачів.pdf).
Зокрема, Федотов В.О. був направлений на підвищення кваліфікації до Центрального інституту післядипломної 
освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України у 2018 р.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Відповідно до Колективного договору (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf) та Правил внутрішнього 
розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF), створено систему заохочення науково-педагогічних працівників 
за успіхи в роботі, згідно з якими за зразкове виконання своїх обов'язків, сумлінну та плідну працю; високі 
досягнення в науковій, навчально-методичній, виховній, навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській 
роботі; високі досягнення у виробничій діяльності до працівників Університету, застосовуються такі заходи 
заохочення: 
– оголошення подяки; 
– нагородження грамотою, почесною грамотою; 
– преміювання.
Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надають, насамперед переваги та пільги в 
галузі соціально-культурного й житлово-побутового обслуговування (путівки до будинків відпочинку, поліпшення 
житлових умов тощо). 
За особливі трудові заслуги працівники Університету представляються у вищі органи до заохочення, до 
нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, 
грамотами, іншими видами морального й матеріального заохочення.
Надання премії проводиться за наказом ректора за погодженням з профспілковою організацією на підставі подання 
проректора, декана відповідного факультету, керівника структурного підрозділу аба профспілкової організації.

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 здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок державного або регіонального 
замовлення, або за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила%20прийому/PRAVILA_2020_ZMINU_OSNOVNI_const.pdf). У 
освітньому процесі використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання, задіяні 
спеціалізовані лабораторії з електротехнічним обладнанням компаній АВВ, OMRON, яке допомагає здобувачам 
проводити дослідження, перевіряти результати імітаційного моделювання, надає досвід практичного використання 
обладнання. В аудиторіях кафедри є доступ до мережі Internet через локальну мережу університету. Завдяки 
діяльності Видавництва університету та веб-ресурсам університету та кафедри освітній процес забезпечено 
навчально-методичною та науковою літературою (http://aespt.knu.edu.ua). Обсяг фондів Центральної наукової 
бібліотеки КНУ – понад 900 тис. джерел. Бібліотека має наукові періодичні видання КНУ («Вісник Криворізького 
національного Університету» та інші та підписки журналів різних галузей. Кожен має можливість прийняти участь у 
процесі комплектації фондів бібліотеки із використанням Internet-технологій (http://lib.knu.edu.ua). За 
результатами щорічного аналізу, до фінансового плану (кошторису) Університету обов’язково включаються витрати, 
пов’язані з розвитком матеріально-технічної й лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмами 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf).

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?
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Для проведення аудиторних занять, а також самостійної роботи, навчальні приміщення мають все необхідне 
обладнання. Вільний доступ до мережі Internet забезпечує інформаційно-освітні потреби здобувачів. Освітнє 
середовище ґрунтується на принципі задоволення освітніх потреб здобувачів, відповідно до їхніх здібностей та 
інтересів.
Університет організовує періодичні консультації з представниками органів студентського самоврядування, 
проводить опитування та системні зустрічі зі здобувачами освіти задля виявлення і врахування їхніх потреб та 
інтересів. Центр забезпечення якості вищої освіти та внутрішнього аудиту забезпечує контроль, моніторинг та 
відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості (http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр 
забезпечення якості вищої освіти/План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти в КНУ на 2019-2024 рр.pdf). 
Працівники Центру проводять анкетування, опитування та інтерв’ювання з встановленням зворотного зв’язку з 
учасниками навчального процесу.
В Університеті функціонують органи студентського самоврядування, наукові товариства здобувачів освіти та 
молодих вчених, які захищають права та інтереси осіб, які навчаються, беруть участь в управлінні Університетом, 
обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, організації дозвілля, оздоровлення, 
забезпечення належних умов побуту та відпочинку, вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм, 
розвитку матеріальної бази Університету. 

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

Задля гарантування безпечності освітнього середовища в університеті постійно діє комплекс заходів, що охоплює 
широке коло питань, які стосуються як гарантування безпечних та комфортних умов при проведенні занять, так й 
належних умов проживання у гуртожитках, щорічні медичні огляди, організації відпочинку – гуртки, спортивні 
змагання, квести, флеш-моби, концерти тощо) – (https://www.facebook.com/knu.edu.ua). 
Безпечність життя та здоров’я осіб, що навчаються та працюють в університеті, гарантується дотриманням правил 
пожежної безпеки та норм санітарного законодавства. Щорічно представниками ДСНС та Головного Управління 
Держпродспоживслужби України перевіряється готовність Університету до навчального року, з наданням 
відповідного Акту прийому. Відділ охорони праці Університету проводить навчання й перевірку знань з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників університету та здобувачів вищої освіти. Профілактичні 
заходи щодо дій у надзвичайних ситуаціях проводить фахівець із цивільної оборони. У Криворізькому 
національному університеті, завдяки створенню загальної атмосфери співробітництва та підтримки, психічне 
здоров’я здобувачів вищої освіти підтримується у належному стані. Питання безпечності життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти відображено в стратегії розвитку Університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf).

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?

Комунікація зі здобувачами відбувається через куратора, який у своїй роботі враховує індивідуально-психологічні 
особливості здобувачів, здійснює особистісний підхід, спрямований на задоволення професійно зумовлених 
інтересів здобувачів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/41.pdf). У групах проводяться кураторські години, що 
позитивно позначається на морально-психологічному кліматі в групі. Куратор сприяє реалізації прав, виявленню та 
з'ясуванню проблем здобувачів, визначає необхідність надання їм допомоги, підтримує зв'язок з батьками та 
викладачами, допомагає у розв’язанні житлово-побутових проблем і створенні сприятливої атмосфери для 
навчання. Механізм освітньої підтримки передбачає моніторинг наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу та підтримки здобувачів.
У межах ОПП навчальний процес забезпечують професори та доценти кафедр університету; проводяться науково-
практичні конференції, у яких задіяні як викладачі, так і здобувачі. Здобувачі мають доступ до міжнародних 
програм з академічної мобільності, грантів, освітніх та наукових проектів (http://doir.knu.edu.ua). За підтримку 
здобувачів у освітньому процесі несуть особисту відповідальність куратор академічної групи, завідувач кафедри, 
декан факультету. Зв’язком із потенційними роботодавцями займається Центр сприяння працевлаштуванню 
здобувачів і випускників (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-
vypusknykiv). На постійній основі відбуваються зустрічі здобувачів з представниками підприємств міста, 
укладаються договори про проходження практики, надаються консультації щодо працевлаштування, діють 
спеціалізовані студентські гуртки. 
Інформаційна та консультативна підтримка здійснюється на рівні керівників структурних підрозділів, та завдяки 
ресурсу офіційного веб-сайту. В Університеті впроваджена та діє інформаційна система (http://asu1.knu.edu.ua). Вона 
гарантує публічність інформації про навчальні плани та освітні програми (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy). 
До консультативної підтримки долучаються випускники та роботодавці під час організації наукових семінарів та 
конференцій університету, «Ярмарку вакансій», де вони знайомлять здобувачів із діяльністю компаній, 
розповідають про власний досвід роботи, інформують про вимоги до працівників та наявні вакансії. Роботи із 
соціальної підтримки здобувачів ґрунтуються на забезпеченні їхнього соціального захисту, поліпшенні побутових 
умов у гуртожитках, організації оздоровлення та відпочинку. Соціальна підтримка забезпечується розвиненою 
інфраструктурою, шо складається з гуртожитків, пунктів громадського харчування, Палацу молоді та студентів, 
спортивних споруд, бази відпочинку. Університет надає матеріальну допомогу здобувачам з малозабезпечених 
сімей, пільгових категорій, у зв’язку з важким матеріальним становищем; премії за успіхи в навчанні, активну участь 
у науковій, громадській та спортивній діяльності, перемогу в наукових і культурних конкурсах.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
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освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

На офіційному веб-сайті Університет оприлюднює інформацію про правила прийому, згідно з якими створює 
спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти людей із особливими 
потребами 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила%20прийому/PRAVILA_2020_ZMINU_OSNOVNI_const.pdf). 
Особам з особливими потребами, для здобуття вищої освіти, створюються необхідні умови шляхом індивідуального 
графіка навчання та супроводу (надання допомоги). Для надання допомоги особам з інвалідністю та маломобільним 
групам населення в приміщеннях університету затверджено Порядок супроводу 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/инваліди/Порядок (інвалідн.)28.05.2018.pdf). Для отримання інформації 
можна звернутися до загального відділу, надіславши електронний лист на e-mail університету: knu@knu.edu.ua, або 
за телефоном (0564) 74-52-57. Такі здобувачі навчаються за індивідуально розробленою програмою. Університет 
організовує та проводить індивідуальні заходи, які спрямовані на поетапну адаптацію до навчального процесу осіб з 
особливими освітніми потребами, виховання толерантного ставлення в молоді до таких осіб. Право на освіту осіб із 
особливими освітніми потребами може бути реалізовано з використанням технології дистанційного навчання.
На ОПП особи з особливими потребами не навчаються.

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?

В Університеті створено атмосферу взаємоповаги. Усі учасники освітньої діяльності дотримуються Положення про 
порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). Урегулювання 
конфлікту інтересів здійснюється за допомогою застосування заходів зовнішнього контролю та при необхідності 
усунення посадової особи від виконання відповідних завдань, вчинення дій та ухвалення рішень в умовах реального 
чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження доступу до визначеної ректором інформації, переглядом обсягу 
службових повноважень, переведення на іншу посаду або звільнення.
Наявність практичного механізму розв’язання конфліктних ситуацій дозволяє попереджувати їх появу під час 
реалізації ОПП та створювати у колективі умови, які запобігають їх появі, зокрема ситуацій, пов’язаних із 
дискримінацією чи сексуальними домаганнями. Кожен учасник освітнього процесу, у випадку виникнення подібних 
ситуацій, може звернутись до адміністрації, чи Уповноваженого з антикорупційної діяльності, або скористатись 
скринькою довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry). Для розв’язання конфліктної ситуації, у залежності від 
осередку її утворення, створюється комісія із представників студентського самоврядування, профспілкової 
організації, адміністрації, юрисконсульту та інших за необхідності. 
Антикорупційними процедурами в Університеті є ознайомлення працівників із змістом Антикорупційної програми 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf) та проведення 
заходів з питань протидії та запобігання корупції. У профілактичній роботі по запобіганню корупції 
використовуються: «Пам’ятка щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень» 
(http://www.knu.edu.ua/antykorupciyna-diyal-nist), «План заходів по запобіганню та протидії корупції у 
Криворізькому національному університеті на 2020 рік» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/77.pdf), «Кодекси 
честі викладача та студента Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-
baza/kodeksy). Конфіденційність повідомлень про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми 
забезпечує працездатність механізму повідомлення та захист викривачів. До складу комісії, що розслідує пов’язані із 
корупцією правопорушення, входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів 
Університету, незалежні експерти чи спеціалісти. Жодних випадків конфліктних ситуацій (зокрема тих, що 
пов'язані із дискримінацією, сексуальними домаганнями чи корупцією) під час реалізації ОПП зафіксовано не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регулюються згідно з 
Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). 
Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення%20про%
20монiторинг%20якостi%20освіти%20та%20освiтної%20діяльності%20в%20КНУ.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?

Моніторинг ОПП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» на локальному 
рівні здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному 
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університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) членами групи забезпечення за участю профільних 
кафедр із залученням здобувачів та представників підприємств. Вимоги до локального та загальноуніверитетського 
моніторингу за поданням Вченої ради Університету затверджує ректор. Відповідальність за організацію та 
проведення локального моніторингу освітньої програми покладається на її гаранта. Результати локального 
моніторингу обговорюються не менш ніж раз на рік. За результатами обговорення приймається рішення по 
внесенню змін в ОПП. Звіти з локального моніторингу подаються до Центру забезпечення якості освіти 
Університету. Необхідним складником локального та загальноуніверситетського моніторингу є опитування 
здобувачів освіти, випускників і роботодавців щодо їхньої задоволеності освітньою програмою, її компонентами, 
організацією та забезпеченням освітнього процесу, викладацьким складом. Тому проєктна група реалізує низку 
конкретних дій щодо отримання від зовнішніх стейкхолдерів рецензій-відгуків до змістовної складової ОПП, 
аналізує звіти кафедри з проведення відкритих занять при відвідуванні сторонніми викладачами, а також 
результати анкетування здобувачів, де визначається їхнє відношення до вже прочитаних дисциплін та їхні 
пропозиції. Також група забезпечення вивчає міжнародні документи (рекомендації, модельні, зразкові освітні 
програми тощо), а також національні та міжнародні професійні стандарти. 
Останні зміни ОПП відбулися на предмет корінної переробки набору загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей, а також програмних результатів навчання, та значного розширення переліку вибіркових 
компонентів ОПП з 6 до 25 дисциплін, які поглиблюють дослідницькі компетентності та знання спеціальних 
розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін і тим самим забезпечують можливість засвоєння 
складніших програм для наукових дослідників. Також були змінені якісний зміст та зменшений перелік 
обов’язкових компонент ОПП. 
Останній перегляд ОПП відбувся в 2020 році. Вказані зміни були обґрунтовані необхідністю приведення змісту та 
структури ОПП сучасним вимогам, а також необхідністю підвищення якісного рівня випускників ОПП через 
підвищення відповідності необхідних компетентностей та програмних результатів навчання. 

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 перегляд освітньо-професійної програми «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи 
транспортних засобів» та інші процедури забезпечення її якості проводяться не менш ніж раз на рік із залученням 
здобувачів вищої освіти, котрі безпосередньо залучені до зазначених процесів як партнери. Здобувачі, відповідно до 
Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf) беруть участь у анкетуванні, в якому окремим пунктом 
передбачено висловлення побажань та пропозицій здобувачів щодо вдосконалення навчального процесу в 
Університеті (стосовно навчальної діяльності та різних видів практики), із зазначенням навчальних дисциплін, які 
вони прагнуть опанувати. За результатами отриманого зворотного зв’язку від здобувачів вищої освіти ухвалюється 
рішення про перегляд та оновлення освітньо-професійної програми. Все це сприяє принципам 
студентоцентрованого навчання, що реалізується в Університеті та на освітньо-професійної програмі. Результати 
анкетувань враховуються під час коригування змістовного наповнення або перерозподілу годин між змістовими 
модулями. 

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

Діяльность органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, 
підвищення якості навчання, захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів здобувачів, 
зростання їхньої соціальної активності та відповідальності.
Органи студентського самоврядування:
– беруть участь в управлінні Університетом у порядку, установленому Законом України «Про вищу освіту» та 
Статутом Університету;
– беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, 
призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
– беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
– делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів.
Також, здобувачі беруть участь у внутрішньому забезпеченні якості ОПП через анкетування (опитування). 
Результати аналізу анкетування (опитування) використовуються відділами та кафедрами Університету для 
подальшого покращення методичного, матеріального, інформаційного забезпечення освітнього процесу з 
наступним звітом щодо вжитих заходів, а також для удосконалення ОПП. 
Одним з питання, які розглядає Студентська рада, є внесення пропозицій щодо покращення організації навчального 
процесу.

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

У межах ОПП кафедра співпрацює з роботодавцями у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 
де існує значний попит на випускників ОПП. Постійний контакт з підприємствами дозволяє визначити їхню 
потребу у знаннях та вміннях майбутніх випускників, і, відповідно, періодично коригувати ОПП. ОПП передається 
підприємствам-роботодавцям, фахівці відповідних галузей підприємств переглядають зміст та формують свої 
пропозиції. Члени проєктної групи та викладачі кафедри проводять сумісні зустрічі з представниками підприємств, 
де розглядають питання рекомендованих пропозицій щодо змін у ОПП. Після чого пропозиції розглядаються на 
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засіданнях кафедри та після обговорення ухвалюються рішення стосовно внесення у ОПП змін.
Періодично підприємства-роботодавці на зустрічах з представниками кафедри висловлюють свої пропозиції щодо 
змісту освітньої програми та її освітніх компонент, на основі яких здійснюються зміни в освітній програмі та робочих 
програмах з внесенням відповідних змін. Прикладом є відгуки ТОВ «Криворіжелектромонтаж», ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «Північний ГЗК», НВО «Ракурс» про зміст ОПП «Електромеханічні та 
електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів». Також здійснювалися зустрічі з представниками КП 
«Міський тролейбус», ТОВ «МУРМУРЕЙШН ТЕХНОЛОДЖІ», ш. «Родина» ПАТ «Криворізький залізорудний 
комбінат». Для можливості виконання програм академічної мобільності та обміну здобувачів, а також підвищення 
рівня інтернаціоналізації науки та навчання в ОПП був розширений блок мовної підготовки.

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

Перший випуск здобувачів, які навчаються на ОПП відбудеться у грудні 2020 року. 

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?

Дана ОПП була започаткована у 2019 році. Опитування, що проводилися протягом 2019-2020 навчального року, 
демонстрували, що здобувачі не завжди вважають критерії оцінювання за окремими освітніми компонентами 
прозорими і зрозумілими. Тому протягом березня-травня 2020 р. кафедрою було проведено ряд методичних 
семінарів із залученням фахівців НМВ щодо обговорення та затвердження критеріїв оцінювання за окремими 
дисциплінами. Навчання здобувачів за даною ОПП у 2020-2021 навчальному році розпочалося 15 вересня, а 
оскільки, згідно з чинними процедурами, ознайомлення з критеріями оцінювання відбувається протягом першого 
заняття, то 24 вересня було проведено опитування здобувачів першого курсу відносно прозорості та зрозумілості 
критеріїв оцінювання, яке продемонструвало значне покращення відповідних показників.
Практика проведення відкритих занять на випусковій кафедрі станом на 2019 рік передбачала відвідування таких 
занять НПП, які є вільними від здійснення освітнього процесу та інших обов'язків на період проведення такого 
заняття. Це створювало умови, що на заняття не завжди потрапляли НПП, академічна та професійна кваліфікація 
яких є дотичною до освітньої компоненти. За результатами внутрішнього моніторингу, що базувався на аналізі 
висновків про проведення відкритих занять, було ухвалено рішення ввести обов’язкових рецензентів, які є найбільш 
компетентними до освітньої компоненти, з якої відбувається відкрите заняття, що дозволить більш глибоко 
аналізувати не лише педагогічну майстерність, а й відповідність навчального матеріалу сучасним досягненням 
науки і техніки.

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?

Акредитація є первинною, тому результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що беруться до уваги під 
час удосконалення ОПП, відсутні. Але при розробці ОПП були враховані зауваження останньої акредитації освітньо-
професійної програми «Електричний транспорт» за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Згідно з висновками акредитаційної експертизи (www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Висновки 
акредитаційної експертизи/141.pdf) освітньо-професійна програма отримала такі пропозиції та рекомендації:
– активізувати роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами за 
програмами академічної мобільності та обміну здобувачів та викладачів – зроблено через підсилення мовної 
підготовки в останній ОПП;
– активізувати роботу науково-педагогічних працівників кафедри з підготовки та подання до друку наукових 
публікацій до міжнародних фахових видань (у тому числі наукометричних);
– активізувати підготовку дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук викладачами 
кафедри – над докторською дисертацією працює доц. Сінчук І.О.;
– активізувати роботу над модернізацією та зміцненням матеріально-технічної бази кафедри щодо оснащення 
сучасною технікою – здійснюється кафедрою на постійної основі;
– продовжити роботу щодо поповнення електронного бібліотечного фонду сучасними підручниками і навчальними 
посібниками – здійснюється науково-технічною бібліотекою.

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

Академічна спільнота залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП безпеосередньо через 
викладання на належному науковому і методичному рівні навчальних дисциплін, підвищенні кваліфікації та 
стажуванні. Разом з членами проектной групи виконують аналіз актуальності ОПП, її змісту, компетентностей, 
програмних результатів навчання, можливості використання лабораторної бази кафедр Університету, можливості 
залучення до викладання освітніх компонент фахівців провідних підприємств.
Відповідальність за належне функціонування ОПП передбачає розподіл повноважень щодо ухвалення рішень та 
оцінювання між: керівництвом ОПП, кафедрами, факультетами, загально-університетськими структурними 
підрозділами, а також участь здобувачів, рад роботодавців і асоціацій випускників.
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Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Факультети та кафедри організовують і здійснюють на належному науковому і методичному рівнях навчально-
виховний процес, розробляють та затверджують навчальні плани, навчальні програми, робочі програми, засоби 
діагностики рівня знань, виконують підсумковий та поточний контроль якості знань, підготовку та систематичне 
оновлення методичного забезпечення навчальних дисциплін.
Основними функціями Центру забезпечення якості вищої освіти є:
– формування стратегії, політики, процедур пов’язаних із якістю освітнього процесу, їх удосконалення згідно зі 
Стратегією розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Стратегiя%20розвитк
у%20КНУ%20на%202019-2024%20рр..pdf);
– розробка матеріалів для проведення моніторингових досліджень;
– підготовка та організація опитувань здобувачів, викладачів, випускників, представників ринку праці;
– формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення 
якості освітньої діяльності.
Навчально-методичний відділ:
– розробка політики та процедур, пов’язаних з розробкою, моніторингом та періодичним переглядом освітніх 
програм;
– організація підготовки матеріалів звітності з питань навчальної та навчально-методичної діяльності;
– аналіз та облік результатів сесійного контролю знань;
– поточний контроль за організацією та проведенням навчального процесу;
– контроль та аналіз стану навчально-методичної документації у навчальних підрозділах.

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 і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу визначені у документах: 
Статут Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); Положення про 
організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна база/Навчальний процес/Положення про ОП_19022020.pdf); 
Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF); Положеннями про структурні підрозділи 
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-strukturni-pidrozdily); трудовим договором; контрактом 
здобувача освіти. Вони є чіткими та зрозумілими. Безперешкодний доступ до відповідних документів – на 
офіційному сайті Університету (http://www.knu.edu.ua) у розділі нормативна база 
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza).

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

На сайті університету: http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya 
На сайті кафедри: http://aespt.knu.edu.ua/magistratyra/etz/opp/

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

На сайті університету: Освітньо-професійна програма  «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи 
транспортних засобів» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Освітні%20програми/освітні%20програми/магістри/ОПП_141_ЕТ
З_магістри_2020.pdf

На сайті кафедри: Освітньо-професійна програма «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи 
транспортних засобів» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка».
http://aespt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/32704_OPP_2020.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОПП полягають у наступному:
1. Зміст ОПП розроблено на основі кращих світових зразків (магістерська освітня програма Oxford Brookes University 
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(Оксфорд, Англія) «Automotive Engineering with Electric Vehicles», магістерська програма University West 
(Тролльхеттан, Швеція) «Master in Electrical Vehicle Engineering», магістерська програма «Electrical Automotive 
Engineering MSc» Coventry University (Ковентрі, Об'єднане Королівство)) з урахуванням регіональної специфіки. 
2. Враховано інтереси широкого кола стейкхолдерів. 
3. Співпраця з роботодавцями носить системний характер, вони залучаються не лише до вирішення питань змісту 
ОПП, а й формують певний внесок у покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.
4. Здобувачі вищої освіти, що навчаються за даною ОПП, мають реальну можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії.
5. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими та зрозумілими. Результати навчання, види 
навчальних робіт та підходи до оцінювання є узгодженими та доводяться до відома здобувачів вищої освіти за 
розробленою процедурою.
6. До проведення практичних робіт зі здобувачами вищої освіти залучаються фахівці зі значним практичним 
досвідом та представники роботодавців. Наявний філіал кафедри автоматизованих електромеханічних систем в 
промисловості та транспорті на НПО «Ракурс».
Слабкі сторони ОПП полягають у наступному:
1. Низький рівень інтернаціоналізації освітнього процесу, реальні приклади участі здобувачів у міжнародних 
наукових та освітніх заходах відсутні. 
2. Матеріально-технічна база освітнього процесу вимагає певних заходів щодо покращення.
3. Відсутня дуальна форма навчання за даною ОПП, незважаючи на широкі можливості регіону щодо її реалізації.

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

Перспективний план розвитку ОПП включає наступні заходи
1. Посилення інтернаціоналізації освітнього процесу. Активізація процесів залучення здобувачів вищої освіти та 
науково-педагогічних працівників до участі у міжнародних наукових та освітніх заходів.
2. Розширення переліку вибіркових дисциплін у відповідності до запитів стейкхолдерів.
3. Посилення матеріально-технічної бази шляхом розробки та впровадження в освітній процес лабораторії 
мікропроцесорних пристроїв транспортних засобів та перетворювальної техніки.
4. Започаткування дуальної форми навчання у співпраці з підприємствами групи «МЕТІНВЕСТ».

 

 
          
  

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: 02.10.2020 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

Інтелектуальна 
власність

навчальна 
дисципліна

ОК2_РП_Інтелект
уальна_властніст

ь.pdf

UvrSK981lu77BLiDn
vp5C6OvR0DGgY8X

VLcykRz5dZc=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Структурне 
проектування та 
безпека транспортних 
засобів

навчальна 
дисципліна

ОК3_РП_Структ_
проект.pdf

zx0aPSYq5dKgu0Z9
XNze1favo1uwTyIXQ

Xor3SDLOFw=

1. Мультимедійний проектор.
2. Проєкційний екран.

Гібридні структури 
електромеханічних 
тягових систем 

курсова робота 
(проект)

ОК5_РП_Гібридні_
структури_КП.pdf

hYZi2TdgCiR3VkOD
BYg+9YQjAhcyEjyTE

FC6Z2PGuGw=

1. ПК Celeron 2400 – 2 шт.

Державний екзамен 
по захисту магістрів

підсумкова 
атестація

Програма екзамену 
по захисту 

магістрів ЕТЗ.pdf

XKC9UIv2EKb86kR
0Oc9TrI9lsScHGaTn

Fxw5QD6HUSw=

1. Мультимедійний проектор.
2. Проєкційний екран.

Перетворювачі 
електричної енергії 
транспортних засобів

навчальна 
дисципліна

ОК7_РП_Перетв_
техн.pdf

1nTQYm2xdU5prPkn
nbHTFfmu1pHy0D+

vXklTDMYljLQ=

1. Лабораторний стенд з 
дослідження складових 
потужності і енергетичних 
коефіцієнтів тягового 
електропривода постійного 
струму при симетричному та 
почерговому керуванні 
перетворювальними 
пристроями.
2. Лабораторний стенд з 
дослідження енергетичних 
показників транспортного 
засобу на основі системи 
тягового електропривода 
«тиристорний регулятор 
напруги - асинхронний двигун».
3. Лабораторний стенд з 
дослідження енергетичних 
характеристик фізичної моделі 
групової системи живлення і 
керування.
4. Лабораторний стенд по 
автоматизованому розрахунку і 
контролю показників 
електроспоживання.
5. Лабораторний стенд із 
комп’ютеризованої системою 
керування якісними показниками 
електроспоживання на основі 
активних фільтрів.
6. Лабораторний стенд для 
дослідження 3- фазної нульової 
схеми;
7. Тягова підстанція АТП 500.
8. Осцилограф PS-200 – 2 шт.
9. ПК Celeron 2800.
10. Мультимедійний проектор.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Положення про КР 
ЕТЗ.pdf

Br9NP7azqfgweZ+1jI
Z0HdEId846q1Nz3I

9brNgUOA0=

1. ПК Celeron 2400 – 2 шт.
2. Мультимедійне обладнання.

Мікропроцесорні 
пристрої 
транспортних засобів

навчальна 
дисципліна

ОК9_РП_Мікропро
цесорні_пристр.pdf

6y9t4hwPapbsmLmJi
0FJFVg0dpPKesLAp

E0WzoqMsQM=

1. Мультимедійний проектор.
2. Проекційний екран.
3. ПК Celeron 2400 – 2 шт.
4. Осцилограф PS-200 – 1 шт.
5. Генератор сигналів Г6-37.
6. Стенд для дослідження 
електронних та 
мікропроцесорних засобів.



Системи накопичення 
електричної енергії

навчальна 
дисципліна

ОК10_РП_Системи
_накопич.pdf

xQky6zZfgSdk3mpN
xur7UvwoGehO6ha4

9ayeSLhPM5o=

1. Мультимедійний проектор.
2. Проєкційний екран.

Практика науково-
дослідна

практика РП Практика.pdf sE/tOt08dAs6L3Jk5
PRzCRh2CfDkdPtGw

SzPJlZExd8=

1. ПК Celeron 2400 – 2 шт.
2. Мультимедійне обладнання.

Системи керування 
тяговими 
електроприводами

навчальна 
дисципліна

ОК12_РП_Системи
_керування.pdf

tuUXNxudtsvnpggF
NM8nwzG2U8LKVl
Dj2+wc5WIkJr0=

1. Лабораторний стенд для 
вивчення багатоконтурних 
модульних регуляторів 
температури Omron E5ZN з 
цифровим контроллером 
температури Omron.
2. Лабораторний стенд для 
вивчення пристроїв управління 
та сигналізації з програмованим 
контроллером Omron NE1A.
3. Лабораторний стенд для 
вивчення сервопривода Omron 
R88D – KT.
4. Лабораторний стенд для 
вивчення перетворювача Omron 
MX2.
5. Лабораторний стенд для 
вивчення перетворювача 
частоти Omron CIMR - L7 для 
електроприводу ліфтів.
6. Голосовий факс-модем GVC R21 
Vector.
7. Комутатор D-Link DES1016D.
8. ПК Celeron 2400 – 5 шт.
9. Плати для дослідження 
цифрових систем керування 
STM32F4-Discovery – 2 шт.
10. ПК Athlong 64x2 4600.
11. ПК AMD К 6-2 – 3 шт.
12. Наочне приладдя: макет 
телекерування електровозом.
13. Мультимедійний проектор.
14. Проєкційний екран.

Системи керування 
тяговими 
електроприводами 

курсова робота 
(проект)

ОК13_РП_Системи
_керування.pdf

Aiy5AncDzw7+uXtAs
fJpHnCEmOkRjLDys

RLAfmG+udU=

1. ПК Celeron 2400 – 2 шт.

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОК1_РП_Ділова_ін
_мова.pdf

wj5HPz5OWtQf1rVm
zeA/iiShiLbiks9JoPo

diuWS+4k=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Гібридні структури 
електромеханічних 
тягових систем

навчальна 
дисципліна

ОК4_Гібридні_стр
уктури.pdf

UWJ8ElqFxrZ6qvT7
7pO4be+x8pAP4+vR

KRKj2gM8gj4=

1. Лабораторний стенд для 
дослідження статичних та 
динамічних режимів крокового 
двигуна.
2. Лабораторний стенд для 
дослідження статичних та 
динамічних режимів системи 
приводу «ПЧ-АД».
3. Наочне приладдя: електрична 
коляска для людей з інвалідністю.
4. Наочне приладдя: 
електромобіль «Шмель».
5. Мультимедійний проектор.
6. Проєкційний екран.

 
* 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



363741 Бойко Сергій 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

090603 
Електротехніч

ні системи 
електроспожив
ання, Диплом 

спеціаліста, 
Глухівський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені 
Олександра 

Довженка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Біологія. 

Практична 
психологія, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
173 Авіоніка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 025819, 
виданий 

22.12.2014

6 Системи 
накопичення 
електричної 
енергії

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук, 05.09.03 – 
Електротехнічні 
комплекси та системи, 
«Електромеханічний 
комплекс 
вітроенергетичної 
установки 
автономного 
живлення 
електроприймачів 
шахт та рудників», ДК 
№ 025819, 22.12.2014.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
6 роки.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних 
умов:1,2,3,8,12,13,14,15
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. Сінчук О.М., Бойко 
С.М. Нейронні мережі 
і керування процесом 
управління 
електропостачанням 
об’єктів від 
комбінованих 
електричних мереж. 
Технічна 
Електродинаміка. 
Науково-прикладний 
журнал. №5, 2014 К., 
Інститут 
Електродинаміки 
НАН України, 2014. С. 
53-55
2.  O. Sinchyk, I. 
Sinchyk, S. Boiko 
Control system power 
consumption of the 
mining enterprises with 
the purpose of 
increasing 
electroenergoinvest / 
Technical 
Electrodynamics 
2016(6), с. 60-62.
3. О. Sinchuk, І. 
Sinchuk, І. Kozakevych, 
V. Fedotov, V. 
Serebrenikov, N. 
Lokhman, Т. Beridze, S. 
Boiko, А. Pyrozhenko, 
А.Yalova Development 
of the functional model 
of management of the 
levels of electric 
consumption of 
underground iron iron 
order enterprises. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies № 
6/3(96) 2018 p.20-28
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 



до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Сінчук О. М., 
Мінаков І. А., Бойко  
С.М. До особливостей 
реалізації концепції 
SmartGrid в умовах 
підприємств гірничо-
видобувної галузі. 
Електроніка та Зв'язок 
том 22 №3 (98), 2017  
С.34-39
2. С.М. Бойко, А.В. 
Некрасов, С.Я. 
Вишневський, О.М. 
Нанака Особливості 
режимів комплексу 
електропостачання-
електроспоживання 
підприємств ГВК під 
час впровадження 
концепції 
SMARTGRID Вісник 
хмельницького 
національного 
університету серія: 
Технічні науки 
Хмельницький 
національний 
університет 
Хмельницький, 2018, 
№ 1 (257)  С. 102-106.
3. СінчукО. М., Сінчук 
І. О., Бойко С.М., 
Мінаков І. А. 
Алгоритм вибору 
нетрадиційних та 
відновлювальних 
джерел електричної 
енергії до локальної 
системи 
електропостачання 
підприємств гірничо-
видобувного 
комплексу.  
Електроніка та Зв'язок 
том 21 №4 (93), 2016  
С.6-13
4. Бойко С.М., 
Омельченко О.В., 
Пироженко А.В., 
Вишневський С.Я. 
Лабораторний 
комплекс для 
дослідження 
елементів та 
пристроїв 
автономного 
електрозабезпечення 
електропиймачів 
електричної енергії. 
Вісник хмельницького 
національного 
університету серія: 
Технічні науки 
Хмельницький 
національний 
університет 
Хмельницький, 2015, 
№ 6 (231) С. 212-216
5. До проблеми 
формування джерел 
розосередженої 
генерації в умовах 
залізорудних 
підприємств Бойко 
С.М., Носач 
І.В.,Кірюхіна 
М.В.,Хебда А.С. «Вчені 
записки Таврійського 



національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки»
Том 28 (67) № 4, 2018
6. Є. Волканін, С. 
Бойко, О. Городній, О. 
Борисенко, А. 
Димерець 
Автоматизація 
процесу магнітної 
сепарації 
наночастинок 
Технічні науки та 
технології : науковий 
журнал  
Чернігівський 
національний 
технологічний 
університет  Чернігів: 
ЧНТУ, 2018.  № 4 (14).  
С.182-190.
7. С.М. Бойко, Ю.М. 
Шмельов, О.М. 
Бондарець, О.М. 
Борисенко 
Особливості 
прогнозування в 
умовах комплексу 
електропостачання-
електроспоживання 
залізорудних 
підприємств Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського: 
науковий журнал. 
Серія: Технічні науки.  
Київ: Том 29 (68). № 
5, 2018, Частина 2.  
Київ, 2018.  С.104-108.
8. С.М. Бойко, А.В. 
Некрасов, О.М. 
Борисенко, О.М. 
Бондарець, А.О. 
Онищенко Аспекти 
моделі прогнозування 
електроспоживання 
підприємств за умови 
впровадження до 
системи їх 
електропостачання 
розосередженої 
генерації / // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського: 
науковий журнал. 
Серія: Технічні науки. 
Київ: Том 29 (68). № 
6, 2018, Частина 2.   
Київ, 2018. С.30-35.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Відновлювані 
джерела електричної 
енергії (аналіз, 
перспективи, проекти) 
Монографія; під ред. 
д.т.н., проф. О.М. 
Сінчука. - Кременчук: 
Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2014. 
– 192 с. Сінчук І.О., 
Бойко С.М., Луценко 
І.А., Ткаченко Г.І. 



2. Потенциал 
электроэнергоэффект
ивности и пути его 
реализации на 
производствах с 
подземными 
способами добычи 
железорудного сырья 
Монографія під ред. 
д.т.н., проф.. О.М. 
Сінчука. - Кременчук: 
Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2015. 
– 296 с. Синчук И.О., 
Гузов Э.С., Яловая 
А.Н. Бойко С.М. 
3. 
Электроэффективност
ь производств с 
подземными 
способами добычи. 
Монографія під ред. 
д.т.н., проф.. О.М. 
Сінчука. Монография. 
Изд LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 
2016. – 346с. Синчук 
И.О., Гузов Э.С., 
Бойко С.М., Ялова 
А.Н.
4. Енергозбереження 
на підприємствах 
гірничовидобувної 
промисловості. 
Проблеми, шляхи 
реалізації Монографія 
/ [І.О. Сінчук, Е.С. 
Гузов, В.А. Кольсун, та 
ін.]; під редакцією 
доктора техн. наук, 
професора О.М. 
Сінчука. – Кривий Ріг, 
2016. – 343с. 343 
Синчук И.О., Гузов 
Э.С., Кольсун В.А., 
Козлов В.С., Бойко 
С.М., Мельник О.Є. 
5. Аспекти 
енергоефективності 
залізорудних 
підприємств 
Монографія 
Монографія/ Гузов 
Е.С., Сінчук І.О., Розен 
В.П., Караманиць Ф.І., 
Осадчук Ю.Г., Бойко 
С.М.; під редакцією 
доктора техн.. наук 
професора О.М. 
Сінчука. – Кривий Ріг, 
2017. – 240с. 
6. Спеціальні розділи 
енергетики. 
Нетрадиційна та 
відновлювальна 
енергетика. 
Підручник/ О.М. 
Сінчук, С.М. Бойко, 
І.О. Сінчук, О.М. 
Ялова. – Кременчук: 
ПП Щербатих О.В., 
2017. – 218 с. 
7. Відновлювані 
джерела електричної 
енергії в структурах 
систем 
електропостачання 
залізорудних 
підприємств 
Монографія / Бойко 
С.М., Сінчук І.О., 



Караманиц Ф.І., Ялова 
А.М., Пархоменко Р.О. 
під редакцією доктора 
техн.. наук, професора 
О.М. Сінчука. – 
Кривий Ріг, 2017. – 152 
с.
8. Aspects of the 
problem of applying 
distributed energy in 
iron ore enterprises’ 
electricity supply 
systems. Multi-
authored monograph / 
O.M. Sinchuk, S.M. 
Boiko, I.O. Sinchuk, F.I. 
Karamanyts, I.A. 
Kozakevych, M.L. 
Baranovska, О.M. 
Yalova; Еdited by DSc., 
Prof. O.M. Sinchuk.  
Warsaw: iScience Sp. z 
o. o. 2019. 77 p.
9. Aspects of technical 
diagnostics of electrical 
equipment in modern 
electric power systems. 
Multi-Authored 
Monograph / Science 
Editor DSc. 
(Engineering), Prof. T. 
F. 
Shmeleva,Golovenskyy 
V. V., Shmeleva T. F., 
Shmelev Yu. M., 
SinchukI.O., BoikoS.M., 
Smenova L. V.  
Warsaw: iScience Sp. z 
o. o.  2019.  77 p. 
(26.06.2018 № 5 НАУ)
10. Electric engineering 
of iron ore underground 
enterprises. Current 
status and prospects. 
Multi-authored 
monograph / I.O. 
Sinchuk, F.I. 
Karamanyts, Yu.H. 
Osadchuk, M.L. 
Baranovska, S.M. 
Boiko, Yu. B. Filipp, I.V. 
Kasatkina, A.M. Yalova, 
V.O. Fedotov, T.M. 
Berіdze; ЕditedbyDSc., 
Prof. O.M. Sinchuk. – 
Warsaw: iScienceSp. 
z.o.o. – 2019. – 138 p.
11. Шмельов Ю. М., 
Бойко С. М., Кришан 
О. Ф., Омельченко О. 
В., Хебда А. С., 
Стущанський Ю. В., 
Колонтаєвський І. А., 
Колєснік О. М., 
Мельник О. Є. Основи 
автоматизації 
технологічних 
процесів : навчальний 
посібник Кременчук : 
ПП Щербатих О.В, 
2019. – 102 с.
12. Brief commentaries 
on the problem of 
power consumption 
management at iron ore 
underground mines. 
Multi-authored 
monograph / I.O. 
Sinchuk, S.M. Boiko, 
M.L. Baranovska, І.A. 
Kozakevych, A.B. 



Somochkyn, D.O. 
Kalmus, І.І. Peresunko, 
M. А. Vіnnik, N.V. 
Lokhman, V.O. Chorna; 
ЕditedbyDSc., Prof. 
O.M. Sinchuk. Warsaw: 
iScienceSp. z.o.o.  2019.  
103 p.
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. НДР № 
Держреєстрації 
0117U000072 
«Аспекти 
впровадження в 
систему 
електропостачання 
підприємств гірничо-
видобувного 
комплексу 
автономних міні 
електростанцій на 
основі відновлюваних 
джерел енергії» 
(Відповідальний 
виконавець НДР.). 
2017.
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1.Сінчук О. М., Бойко 
С.М., Демків В.С., 
Мінаков І.А. 
Лабораторний 
комплекс для 
дослідження 
енергетичних 
характеристик 
фотоелектричних 
перетворювачів у 
складі автономних 
систем. Патент № 
117005 Україна, МПК 
H02S 50/10 (2014.01), 
H02S 50/15 (2014.01) 
№ u201613642; заявл. 
13.12.2016; опубл. 
12.06.2017. Бюл. № 11.  
6 c.
2. Сінчук О. М., Бойко 
С.М. Дозоренко О.В., 
Мінаков І.А. Спосіб 
заряду тягових 
акумуляторних 
батарей в умовах 
підземних виробок 
залізорудних шахт. 
Патент № 117367 
Україна, МПК H02J 
7/32 (2006.01), H02J 
9/04 (2006.01) № 
u201613673; заявл. 
30.12.2016; опубл. 
26.06.2017. Бюл. № 



19.  6 c.
3. Сінчук О. М., Бойко 
С.М., Вирвикишка. 
С.В.,Мінаков І.А. 
Система надійного 
електропостачання 
промислового 
підприємства на базі 
відновлюваних 
джерел електричної 
енергії. Патент № 
117368 Україна, МПК 
H02J 3/38 (2006.01) 
№ u201613674; заявл. 
30.12.2016; опубл. 
26.06.2017. Бюл. № 
19.  6 c.
4. Бойко С. М.; 
Кірюхіна М. В.; 
Шмельов Ю. М.; 
Саблін О. І.; Хебда А. 
С.; Борисенко О. М.  
Лабораторний 
комплекс для 
дослідження 
автономного 
живлення 
електротехнічної 
системи на базі 
джерел електричної 
енергії з 
асинхронними 
генераторами. Патент 
№ 141402 Україна, 
МПК G09B 23/18 
(2006.01) № 
u201908831 заявл. 
22.07.2019; опубл. 
10.04.2020. Бюл. № 7.  
4 c.
5. Бойко С. М.; 
Кірюхіна М. В.; 
Шмельов Ю. М.; 
Саблін О. І.; Хебда А. 
С.; Борисенко О. М. 
Пристрій 
енергоефективної 
сонячної 
фотоелектричної 
установки. Патент № 
141402 Україна, МПК 
H02S 10/20 (2014.01) 
H02S 40/10 (2014.01) 
№ u201908812 заявл. 
22.07.2019; опубл. 
27.04.2020. Бюл. № 8.  
4 c.
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. Нормативно – 
правова база 
енергетики 
Навчальний посібник 
/ І.О. Сінчук, С.М. 
Бойко, О.Є. Мельник; 
під редакцією доктора 
техн.. наук, професор 
О.М. Січука. – Кривий 
Ріг 2017. – 150. 
2. Світлотехнічні 



установки та системи 
Курс лекцій Під ред. 
проф.. Снчука О.М. – 
Кривий Ріг - 
Кременчук: Видавець 
ПП Щербатих О.В., 
2015. – 200 с. Сінчук 
І.О., Бойко С.М. 
3. Відновлювані та 
альтернативні 
джерела енергії 
Навчальний посібник 
під ред. д.т.н., проф.. 
О.М. Сінчука. - 
Кременчук: 
Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2015. 
– 270 с. Сінчук І.О., 
Бойко С.М., Мельник 
О.Є. 
4. Світлотехнічні 
установки та системи. 
Теорія. Лабораторний 
практикум. 
Навчальний посібник 
під ред. д.т.н., проф.. 
О.М. Сінчука. 
Навчальний посібник 
- Кременчук: 
Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2016. 
– 270 с. Сінчук І.О., 
Бойко С.М
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;
Виконання обов’язків 
члена галузевої 
конкурсної комісії для 
проведення ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей з 
спеціальності 
«Електроніка», 
м.Чернігів, 2018, 2019, 
2020 рр.
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. Синчук О.Н. Бойко 
С.М., Мінаков І.А. 
Особливості 
визначення рівня 
енергоефективності 
при впровадженні 
концепції SMART 
GRID в умовах 
підприємств гірничо-
видобувної галузі/ 
Збірник матеріалів 
конференції 
«Енергетичний 
менеджмент: стан та 
перспективи розвитку 
– PEMS 17». – С59. 25-
27 квітня 2017 р. 
2. О.Н.Синчук С.М. 
Бойко, І.А. Мінаков 
Специфіка керування 
вітроенергетичною 
станцією у складі 
системи 
електропостачання 
підприємств гірничо-
видобувної галузі/ 
Матеріали 
конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», травень 
2017. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ КНУ. - Том 1. - 
С.339. 
3. О.М.Сінчук С.М. 
Бойко, І.А. Мінаков 
Аспекти 
впровадження 



концепції SMART 
GRID в рамках 
комплексу 
електропостачання-
електроспоживання 
водовідливу 
залізорудних 
підприємств/ 
Матеріали 
міжгародной науково 
– технічной 
конференції ОКЕУ 
2017, 11- 13 жовтня 
2017р. Вінниця, 
Україна. 
4. Корнієнко К.М., 
Бойко С.М. 
Електротехнічний 
комплекс насосної 
установки станції 
водовідливу 
підприємств, Авіація, 
промисловість, 
суспільство: Збірник 
тез доповідей І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених, курсантів та 
студентів, 27 квітня 
2018 р., м. Кременчук. 
ПП Щербатих О.В., 
2018. С. 31.
5. Чікунов О.М., Бойко 
С.М., Хебда А. С., 
Джерела 
розосередженої 
генерації в системах 
електропостачання 
аеродромів. ІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція молодих 
учених,курсантів та 
студентів «Авіація, 
промисловість, 
суспільство», 15 
травня 2019 р., 
Кременчук : КЛК 
НАУ, 2019. С. 42.

136659 Осадчук 
Юрій 
Григорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
спеціаліста, 

Криворожский 
ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

горнорудный 
институт, рік 
закінчення: 

1978, 
спеціальність: 

906 
Електропривід 
промислових 
установок та 

технологічних 
комплексів, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 084347, 
виданий 

25.09.1985, 
Атестат 

доцента ДЦ 
046593, 
виданий 

26.12.1991

33 Системи 
керування 
тяговими 
електропривод
ами

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук, 05.09.03 – 
Электрооборудование 
(промышленность), 
«Рациональный 
регулируемый 
электропривод 
турбокомпрессоров 
железорудных шахт», 
ТН № 084347, 
25.09.1985.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
33 роки.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
3, 4, 8, 12, 13, 16
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Electric engineering 
of iron ore underground 
enterprises. Current 
status and prospects. 
Multi-authored 
monograph / I. O. 



Sinchuk, F. I. 
Karamanyts, Y. G. 
Osadchuk, M.L. 
Baranovska, S.M. 
Boiko, Yo. B. Filipp, I.V. 
Kasatkina, A.M. Yalov, 
V.O. Fedotov, T.M. 
Beridze; edited by D. 
Sc., Prof. O. M. 
Sinchuk. – Warsaw : 
iScience, Sp. z.o.o. -
2019. – 122 р.
2. Повышение 
энергетической 
эффективности 
мощных 
электроприводов 
турбомеханизмов 
горно-
металлургических 
комплексов. 
Монография / 
Осадчук Ю. Г., 
Учитель А. Д., Жуков 
С. А., Вайнер А.И., 
Купин А.И., Бригинец 
О.П., Удовенко О.А., 
Козакевич И.А., 
Ильченко Р.А. – 
Кривой Рог : 
Редакционно-
издательский центр 
ГВУЗ “КНУ”, 2018. – 
345 с.
3. Аспекти 
енергоефективності 
залізорудних 
підприємств. 
Монографія / Гузов 
Е.С., Сінчук І.О.,  
Розен В.П., 
Караманиць Ф.І., 
Осадчук Ю.Г., Бойко 
С.М.; під редакцією 
доктора техн. наук 
професора О.М. 
Сінчука. – Кривий Ріг, 
2017. – 240с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня: 
1. Козакевич І.А., 2016 
р., захист в м. Вінниця 
(науковий керівник).
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 відання:
1. Разработка средств 
мониторинга для 
повышения качества 
электрической 
энергии в сетях 
предприятия, договор 
№ 185/19-39-19 от 



19.02.2019 г. Керівник 
договору.
2. Обследование 
систем грозозащиты 
подстанций 150 кВ и 
подстанций 35 кВ 
ЧАО «СевГОК», 
договор №947/19-101-
17 от 18.07.2017 г. 
Керівник договору.
3. Разработка и 
внедрение 
технических средств 
по снижению 
аварийных выходов 
из строя тиристорных 
и транзисторных 
электроприводов 
технологических 
цехов, договор 
№737/19-99-17 от 
14.06.2017. Керівник 
договору.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент 123292 
Україна. МПКН03К 
17/60 (2006.01), G01R 
31/26 (2014.01). Спосіб 
діагностики 
транзисторів / О.І. 
Кочубей, В.В. 
Вольщиков, Ю.Г. 
Осадчук, Ю.Ю. 
Кривенко, І.А. 
Козакевич, О.І. 
Півоваров, Р.А. 
Ільченко. - № 
u201707753; заявл. 
24.07.2017; опубл. 
26.02.2018, Бюл. № 4.
2. Патент 123291 
Україна, МПКG01R 
31/26  (2014.01). 
Пристрій для 
діагностики 
транзисторів / О.І. 
Кочубей, В.В. 
Вольщиков, Ю.Г. 
Осадчук, Ю.Ю. 
Кривенко, І.А. 
Козакевич, О.І. 
Півоваров, Р.А. 
Ільченко. -№ 
u201707752; заявл. 
24.07.2017; опубл. 
26.02.2018, Бюл. № 4.
13) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Осадчук Ю.Г., 
Козакевич І.А. Аналіз 
впливу ударних 
навантажень на якість 
електричної енергії в 
мережах 
гірничорудних 
підприємств // В зб. 
«Сучасні технології 
розробки рудних 



родовищ. Екологічні 
та економічні 
наслідки діяльності 
підприємств ГМК». 
Збірник наукових 
праць НДГРІ: Кривий 
Ріг, 2018, С. 82-83. 
2. Осадчук Ю.Г., 
Козакевич І.А. 
Використання методу 
Рою часток при 
розробці силових 
фільтрів // В зб. 
«Сучасні технології 
розробки рудних 
родовищ. Екологічні 
та економічні 
наслідки діяльності 
підприємств ГМК». 
Збірник наукових 
праць НДГРІ: Кривий 
Ріг, 2018, С. 82-83. 
3.Козакевич І.А., 
Осадчук Ю.Г., Аміров 
А.Л. Енергоефективні 
режими гальмування 
тягових асинхронних 
електроприводів//Віс
ник Криворізького 
національного 
університету. Випуск 
45, 2017. –С. 122-127.
4. Uchitel A.D. 
Improving of accuracy 
of servo drives of 
metalworking machines 
/ A.D. Uchitel, Yu.G. 
Osadchuk, I.A. 
Kozakevich // 
Metallurgical and 
Mining Industry. Vol. 
12, 2016, pp. 8-11.
5. Осадчук Ю.Г. 
Порівняльний аналіз 
асинхронних, 
синхронних машин з 
постійними магнітами 
та вентильних 
реактивних двигунів 
для гібридних 
транспортних засобів 
[Електронний ресурс] 
/ Ю.Г. Осадчук, І.А. 
Козакевич, Р.А. 
Ільченко // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. -2016. –
Вип. 42. –С. 94-99.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Член Української 
Асоціації інженерів-
електриків (УАІЕ, м. 
Харків) .

183665 Федотов 
Владислав 
Олександров
ич

доцент, 
Суміщення

електротехнічн
ий

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1995, 
спеціальність: 

7.050702 
Електропривод 
і автоматизація 

промислових 
підприємств та 

23 Мікропроцесор
ні пристрої 
транспортних 
засобів

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук, 05.09.03 – 
Електротехнічні 
комплекси та системи, 
«Динаміка тягових 
електромеханічних 
комплексів 
рудникових 
електровозів з 
урахуванням 
експлуатаційних 



технологічних 
комплексів, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051356, 
виданий 

05.03.2019

чинників 
залізорудних шахт», 
ДК № 051356, 
05.03.2019.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
23 роки.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
1, 2, 3, 10, 15, 16, 18
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. Sinchuk, O. 
Development of the 
functional model to 
control the levels of 
electricity consumption 
by underground iron ore 
enterprises / Oleg 
Sinchuk, Ihor Sinchuk, 
Ihor Kozakevych, 
Vladislav Fedotov, 
Vadim Serebrenikov, 
Natalya Lokhman, 
Tatiana Beridze, Serhii 
Boiko, Andrey 
Pyrozhenko, Аlena 
Yalova // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2018. – 
Vol. 6, N 3 (96). - P. 20-
27. – Way of Access : 
DOI : 10.15587/1729-
4061.2018.148606.
2. Sinchuk, O. 
Development of a 
system to control the 
motion of electric 
transport under 
conditions of iron-ore 
mines / Oleg Sinchuk, 
Igor Kozakevich, 
Vladislav Fedotov, 
Albert Somochkyn, 
Vadim Serebrenikov // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 3, N 2 (87). - P. 39-
47. – Way of Access : 
DOI : 10.15587/1729-
4061.2017.103716.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Синчук О. Н. 
Моделювання 
процесів при 
відключенні 
пантографу шахтного 
електровозу з 
частотним 
електроприводом / О. 
Н. Синчук, А. Б. 
Сьомочнин, С. В. 
Сьомочкина, В. О. 
Федотов, Д. О. 



Кальмус // 
Мікросистеми, 
електроніка та 
акустика. Том 24, № 2, 
– 2019, – C. 64-67
2. Сёмочкин А. Б. К 
вопросу 
автоматизации 
позиционирования 
вагонеток 
электровозосоставов 
при погрузочно-
разгрузочных 
операциях в условиях 
железорудных шахт 
Кривбасса / А. Б. 
Сёмочкин, В. А. 
Федотов // Гірничий 
вісник. Науково-
технічний збірник. – 
2018. № 103. – С. 169-
174.
3. Сінчук О. М. 
Исследование 
переходных процессов 
в тяговом 
электроприводе 
двоосного шахтного 
электровоза / О. М. 
Сінчук, А. П. 
Сінолиций, Є. О. 
Несмашний, М. Л. 
Барановська, П. В. 
Лоташ, Є. І. Скапа // 
Електрифікація 
транспорту. – 2018. № 
15 / 2018. – С. 7-18.
4. Сьомочкин А. Б. 
Дослідження 
динаміки систем 
електроприводу для 
шахтних електровозів 
в умовах залізорудних 
підприємств / А. Б. 
Сьомочкин, В. О. 
Федотов, Д. О. 
Кальмус // 
Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика. – 2018. – T. 
23, N 3. – С. 25-29.
5. Синчук О. Н. К 
оценке функции 
отклика по 
перемещению 
вагонеток под 
погрузку-разгрузку 
электровозосоставов в 
железнорудных 
шахтах / О. Н. Синчук, 
А. Б. Сёмочкин, Ю. Г. 
Осадчук, В. А. Федотов 
// Качество 
минерального сырья. 
Сборник научных 
трудов. Том 2. – 2018. 
– С. 396-406.
6. Синчук О. Н. 
Моделирование 
динамических 
режимов работы 
системы тягового 
электропривода 
шахтного электровоза 
/ О. Н. Синчук, М. Л. 
Барановская, В. А. 
Федотов // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. Вип. 46. 
– 2018. – С. 95-99.



3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Electric engineering 
of iron ore underground 
enterprises. Current 
status and prospects / I. 
O. Sinchuk, F. I. 
Karamanyts, Yu. G. 
Osadchuk, M. L. 
Baranovska, S. M. 
Boiko, Yu. B. Filipp, I. 
V. Kasatkina, A. M. 
Yalova, V. O. Fedotov, 
T. M. Beridze; Edited by 
Dsc., Prof. O. M. 
Sinchuk. – Warsaw : 
iScience Sp. z o. o. – 
2019. – 122 p.
2. Теоретические и 
практические аспекты 
строения архитектур 
современных тяговых 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозов (в 2-х 
томах). Том 2. 
Тяговые 
электромеханические 
комплексы 
переменного тока : 
коллективная 
монография / И. О. 
Синчук, Ф. И. 
Караманиц, В. Л. 
Дебелый, И. А. 
Козакевич, В. А. 
Федотов, Л. В. 
Сменова, А. В. 
Омельченко, Д. А. 
Шокарев; под ред. 
доктора технических 
наук, профессора О. 
Н. Синчука. – Кривой 
Рог : ЧП Щербатых А. 
В., 2018. – 184 с.
3. Теоретические и 
практические аспекты 
строения архитектур 
современных тяговых 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозов (в 2-х 
томах). Том 1. Тяговые 
электромеханические 
комплексы 
постоянного тока : 
коллективная 
монография / О. Н. 
Синчук, Ф. И. 
Караманиц, В. Л. 
Дебелый, В. О. 
Черная, В. А. Федотов, 
Д. О. Кальмус, О. А. 
Удовенко, С. Н. 
Якимец, А. Б.  
Семочкин, Л. В. 
Сменова; под ред. 
доктора технических 
наук, профессора О. 
Н. Синчука. – Кривой 
Рог : ЧП Щербатых А. 
В., 2018. – 192 с.
4. Мониторинг 
параметров и защита 
тяговых 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозов : 



монография / И. О. 
Синчук, В. О. Черная, 
А. П. Пироженко, В. А. 
Федотов, Н. В. 
Хворост, Л. В. 
Сменова; под ред. 
доктора технических 
наук, профессора О. 
Н. Синчука. – Кривой 
Рог : ЧП Щербатых А. 
В., 2017. – 144 с.
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. Декан 
електротехнічного 
факультету 
Криворізького 
національного 
університету.
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. Сьомочкин А. Б. 
Особливості 
використання систем 
прямого керування 
моментом із 
значними 
навантаженнями на 
валу / А. Б. 
Сьомочкин, В. О. 
Федотов, О. І. 
Католіченко // 
International scientific 
and practical 
conference Prospects 
for the development of 
technical sciences in EU 
countries and Ukraine. 
Wloclawek, Republic of 
Poland – December 21-
22 2018. – С. 86-89.
2. Сьомочкин А. Б. 
Додаткові можливості 
автоматичного 
керування 



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



Збірник наукових 
праць XVII 
Міжнародної науково-
технічної конференції. 
Кременчук: КрНУ. – 
2016. – № 1. – С. 94-
96.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Член Української 
Асоціації инженерів-
електриків (УАІЕ, м. 
Харків) 
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
1. Надання 
консультативних 
послуг ТОВ 
«Електрозахист» 
(договір № 93С від 
01.09.2015 р.).
2. Надання 
консультативних 
послуг ООО 
«Криворіжелектромо
нтаж» (договір № 84С 
від 25.06.2014 р.).

87853 Голівер 
Надія 
Олексіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033130, 
виданий 

09.03.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
0117287, 
виданий 

21.07.2007

35 Ділова 
іноземна мова

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.09 – теорія 
навчання, 
«Дидактичні умови 
використання 
комп’ютерних 
технологій в процесі 
навчання студентів 
вищих технічних 
навчальних закладів», 
ДК № 033130, 
09.03.2006.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
35 років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
2,3,5,8,10,11,13,14,15,16
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Nadiya Holiver. 
Modern approaches to 
educating creative 
personality of the new 
generation of 
specialists.- Copernicus 
International, 
Biblioteka Narodova 
(Polska) EUROPEAN 
HUMANITIES 
STUDIES: State and 
Society. Fundacja im. 
M. Reja, ul. Nad 
Potokiem 20, 30-830 
Krakow, Poland Issue 3 
(I), 2019. p 4-15.
2. Голівер Н.О., 
Бондар І.Г., 
Лихошерст О.Г. 
Навчально-



пізнавальна 
діяльність майбутніх 
фахівців у процесі 
вивчення іноземних 
мов на базі 
електронного 
освітнього середовища 
Moodle. Наукові 
записки серія: 
педагогічні науки 
випуск 173. 
Кропивницький. 2018. 
С. 96-100.
3. Голівер Н.О. 
Методологічно-
діяльнісний підхід у 
практиці підготовки 
майбутніх інженерів. 
Вища освіта України у 
контексті інтеграції до 
Європейського 
освітнього простору. 
2014. Вип. 31. Т. IV. С. 
20-27.
4. Голівер Н.О. 
Особливості 
кредитно-модульної 
системи організації 
навчального процесу в 
США та Україні. 
Міжнародні 
Челпанівські 
психолого-педагогічні 
читання. 2014. Вип. 
29. Т. IV. С. 356-362.
5. Голівер Н.О. 
Система «Moodle» як 
ефективний 
інструмент організації 
самостійної діяльності 
майбутніх інженерів. 
Міжнародні 
Челпанівські 
психолого-педагогічні 
читання. 2013. Вип. 
27. Т. IІ. С. 126-136.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, або 
монографії:
1. Голівер Н.О., 
Костюк С.С., Куц М.О. 
Англійська мова для 
інженерів-електриків: 
навч. посіб. Кривий 
Ріг, 2017. 147 с.
2. Голівер Н.О., 
Курбатова Т.В., 
Турський В.О. Англо-
український, 
українсько-
англійський 
довідковий словник 
для гірничих 
інженерів. Кривий Ріг, 
2016. 56 с.
3. Голівер Н.О., 
Курбатова Т.В., 
Турський В.О. 
Англійська мова для 
гірничих інженерів: 
навч. посіб. Кривий 
Ріг, 2015. 229 с.
 
5) участь у 
міжнародному 
науково-практичному 
Проекті:
1. Британської ради в 
Україні  British Council 



«Англійська мова для 
університетів» (2017-
2018).
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. Науковий керівник 
НДР «Нові форми 
організації 
самостійної та 
індивідуальної 
самостійної роботи 
студентів на основі 
платформи 
дистанційного 
навчання Moodle», 
(2018 рік). 
Держреєстрація № 
0119U002885.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти / інституту / 
факультету / 
відділення (наукової 
установи) / філії / 
кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу / відділу 
(наукової установи) / 
навчально-
методичного 
управління (відділу) / 
лабораторії / іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу / вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
іноземних мов 
Криворізького 
національного 
університету.
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 
3 кандидатських 
дисертацій зі 
спеціальності 13.00.09 
– теорія навчання.



13) наявність виданих 
навчально-
методичних вказівок/ 
рекомендацій
1. Голівер Н.О. 
Інформаційні 
технології в навчанні: 
Дидактичні проблеми, 
методичні 
рекомендації з 
використання. 
Кривий Ріг: КНУ. 
2020. 41 с.
2. Голівер Н.О., 
Шалацька Г.М. 
Методичні 
рекомендації з 
організації 
самостійної та 
індивідуальної 
самостійної роботи 
при вивченні 
дисципліни «Іноземна 
мова (за професійним 
спрямуванням)» для 
студентів з усіх 
напрямів підготовки 
та форм навчання. 
Кривий Ріг: КНУ. 
2020. 40 с.
3. Голівер Н.О., 
Бондаренко Т.Г. 
Методичні вказівки з 
курсу «Англійська 
мова професійного 
спрямування» для 
студентів III курсу 
«Професійні 
терміносистеми у 
галузі 
«Електротехніка». 
Кривий Ріг: КНУ. 
2016. 80с.
4. Голівер Н. О., 
Лукаш О.Ю. 
Методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи 
студентів 1 курсу 
денної форми 
навчання механіко-
машинобудівного та 
електротехнічного 
факультетів з 
дисципліни «Іноземна 
мова». Кривий Ріг: 
КНУ. 2018. 41 с.
14) керівництво 
студентським 
науковим гуртком:
1. Керівник постійно 
діючого студентського 
наукового гуртка 
«Високотехнологічне 
навчання іноземним 
мовам».
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. Nadiya Holiver, 
Tetiana Kurbatova, 
Iryna Bondar 
Enhancement of esp 



teaching as an impact of 
British Council English 
for Universities project: 
the case of Kryvyi Rih 
national university. 
Інновації в освіті: 
сучасні підходи до 
професійного 
розвитку вчителів 
іноземних мов: 
матеріали міжнар. 
наук-практ. конф. (27-
28 вересня 2019 року), 
м. Ніжин. 2019 р.
2. Holiver N.O. Sergey 
Kradozhon   Research 
of state-of-the art issues 
of drying fine materials. 
Widening our horizons. 
The 14 International 
forum for Students and 
Young Researchers, 
(April 11-12, 2019), 
Dnipro, Dnipro 
University of 
Technology / за ред. 
С.І. Кострицької; М-во 
освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. Д.: ДП, 
2019. с. 89-90.
3. Holiver N.O. Mariya 
Shepelenko  Simulation 
modeling of 
heterogeneous mixture 
separation in a 
centrifugal field. 
Widening our horizons. 
The 14 International 
forum for Students and 
Young Researchers, 
(April 11-12, 2019), 
Dnipro, Dnipro 
University of 
Technology. / за ред. 
С.І. Кострицької; М-во 
освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. Д.: ДП, 
2019. с. 98-99.
4. Holiver N.O. Melizi 
Sofia. Academic 
mobility: Algerian 
students in Ukraine 
Діалог культур у 
Європейському 
освітньому просторі: 
матеріали IV міжнар. 
конф., Київський 
національний 
університет 
технологій та дизайну, 
м. Київ, (14 травня 
2019 р.) м. Київ.
5. Holiver N.O., 
Shepelenko M., 
Analysis of apparatus 
for industrial air 
preparation and 
purification The 13th 
International Forum for 
Students and Young 
Researchers. Widening 
our horizons: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Dnipro, April 19-20, 
2018. 48-49.
6. Holiver N.,Shevtsiv 
N. Modern Android 
Technologies. The 13th 



International Forum for 
Students and Young 
Researchers. Widening 
our horizons: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Dnipro, April 19–20, 
2018 y.). Dnipro, 2018. 
P. 147.
7. Holiver N., Tutunik 
Y. Risk as Hazard 
Assessment. The 13th 
International Forum for 
Students and Young 
Researchers. Widening 
our horizons: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Dnipro, April 19–20, 
2018 y.). Dnipro, 2018. 
P. 65-66.
8. Голівер Н.О. 
Методичні аспекти 
формування фахової 
компетентності 
майбутніх фахівців у 
процесі іншомовної 
підготовки. Науково-
дослідна робота в 
системі підготовки 
фахівців-педагогів у 
природничій, 
технологічній і 
комп’ютерній галузях: 
матеріали VI Всеукр. 
наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю 
(Бердянськ, 13-15 
вересня 2017 р.). 
Бердянськ: БДПУ, 
2017. С. 62-63.
9. Holiver N. O., 
Bondar I. H. Interactive 
teaching English by 
means of e-learning 
platform «MOODLE». 
Професійна 
педагогіка і 
андрагогіка: актуальні 
питання, досягнення 
та інновації: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Кривий Ріг, 1-2 
березня 2017 р.). 
Кривий Ріг, КДПУ. 
2017. C. 51-52.
10. Holiver N.O., 
Kolosovskyi D.V., 
Nusinov V.Y. Innovative 
approach to motivation 
company management. 
Іноземна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. 1-2 
березня 2017 р. 
Кривий Ріг: КНУ, 
2017. С. 305.
11. Holiver N.O., Vusyk 
O. Learning foreign 
languages for academic 
mobility. Іноземна 
мова як засіб 
мобільності майбутніх 
фахівців: матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф. 1-2 березня 2017 
р. Кривий Ріг: КНУ. 
2017. С. 59.



12. Holiver N.O., Lider 
M.U. Determination of 
the Energy Efficiency of 
Air Compression in 
Mine Compressor 
Installations. 
Лінгвістичні студії-
2015: матеріали 
cтудентської наук.-
практ. конф. Кривий 
Ріг: КНУ. 2015, C.30.
13. Holiver N.O., 
Shepelenko M.I., 3D 
Modelling in Thermal 
Power Engineering 
Лінгвістичні студії-
2015: матеріали 
cтудентської наук.-
практ. конф. Кривий 
Ріг: КНУ. 2015, C. 43.
16) участь у 
професійному 
об’єднанні 
1. IATEFL Ukraine. 
Українське відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної.

212170 Сьомочкин 
Альберт 
Борисович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027281, 
виданий 

09.02.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019820, 
виданий 

03.07.2008

25 Гібридні 
структури 
електромехані
чних тягових 
систем

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук, 05.09.03 – 
Електротехнічні 
комплекси та системи, 
«Режимы и системы 
облегченного запуска 
синхронных 
двигателей 
преобразовательных 
агрегатов карьерных 
экскаваторов в 
условиях сетей с 
отдаленным 
источником 
напряжени», ДК № 
027281, 09.02.2005.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
25 років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
1, 2, 3, 15, 16, 18
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. Oleg Sinchuk, Igor 
Kozakevich, Vladislav 
Fedotov, Albert 
Somochkyn, Vadim 
Serebrenikov / 
Development of a 
system to control the 
motion of electric 
transport under 
conditions of iron-ore 
mines // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 3, N 2 (87). - P. 39-
47. – Way of Access : 



DOI : 10.15587/1729-
4061.2017.103716.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Dmytro O. Kalmus, 
Vladyslav O. Fedotov, 
Albert Borysovych 
Somochkyn, Svitlana V. 
Somochkyna, Oleh M. 
Sinchuk / 
Моделювання 
процесів при 
відключенні 
пантографу шахтного 
електровозу з 
частотним 
електроприводом // 
Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика. – 2019. – T. 
24, N 2. - С. 64-67. – 
Режим доступу : DOI: 
https://doi.org/10.2053
5/2523-
4455.2019.24.2.171360
2. Albert Somochkin, 
Vladyslav Fedotov, 
Dmytro Kalmus / 
Дослідження 
динаміки систем 
електроприводу для 
шахтних електровозів 
в умовах залізорудних 
підприємств // 
Мікросистеми, 
Електроніка та 
Акустика. – 2018. – T. 
23, N 3. - С. 25-29. – 
Режим доступу : DOI : 
10.20535/2523-
4455.2018.23.3.13214
3. Сьомочкин А.Б., 
Федотов В.А., Сменова 
Л.В. / О строении 
управляющей 
функции тяговых 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозосоставов 
для 
позиционирования 
вагонеток // Вісник 
НТУ ХПІ Збірник 
наукових праць № 27 
(1249): –Харків: НТУ 
«ХПІ», 2017. - с. 419-
423.
4. Сінчук О.Н., 
Сёмочкин А.Б., 
Федотов В.А. / Оценка 
влияния факторов на 
предельную величину 
ударного усилия в 
сцепном устройстве 
при перемещении 
пары «электровоз-
вагонетка» при 
различных способах 
управления 
электровозом // 
Вісник НТУ ХПІ 
Збірник наукових 
праць № 12 (1121) 
Проблеми 
автоматизованого 
електропривода 



Теорія и практика 
Силова електроніка і 
енерго-ефективність, 
2015. - с. 251-256.
5. Синчук О.Н, 
Сёмочкин А.Б., 
Федотов В.А., 
Жеребкин Б.В. / 
Автоматическое 
управление 
двухдвигательным 
тяговым 
электромеханическим 
комплексом 
рудничного 
электровоза // 
Електрифікація 
транспорту Науковий 
журнал № 10 / 2015, с. 
65-72.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Sinchuk І.О. Вoyko 
S.M., Baranovska M.L., 
Kozakevich I.A., 
Somochkyn A.B., 
Kalmus D.O., 
Peresunkо I.I., Vinnik 
M.A., Lochman N.V., 
Chorna V.O. / Brief 
commentaries on the 
problem of power 
consumption 
management at iron ore 
undeground mines // 
Multi-authorid 
monograph. As 
amended by DSc. 
(Engeneering), Prof. 
Sinchuk O.M. Warsaw - 
2019
2. Синчук О.Н., 
Караманиц Ф.И., 
Дебелый В.Л., Черная 
В.О., Федотов В.А., 
Кальмус Д.А., 
Удовенко О.А., 
Якимец С.Н., 
Семочкин А.Б., 
Сменова Л.В. / 
Теоретические и 
практические аспекты 
строения архитектур 
современных тяговых 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозов // т. 1. 
Тяговые 
электромеханические 
комплексы 
постоянного тока. Под 
ред. д.т.н., проф. О.Н. 
Синчука. – Кривой 
Рог: ЧП Щербатых 
А.В. - 2018. -192 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. Сьомочкин А. Б. Про 
небезпеку 
виникнення 



автоколивань в 
системі частотного 
електроприводу 
шахтного електровозу 
в умовах шахт 
Кривбасу / А. Б. 
Сьомочкин, В. О. 
Федотов, С. О. 
Сидоренко. // 
Міжвузівська науково-
практична 
конференція молодих 
вчених та студентів 
«Актуальні проблеми 
технічних і 
електромеханічних 
систем, будівельних 
комплексів та 
урбаністики» : 
Матеріали 
конференції, м. 
Кривий Ріг, 19 квітня 
2019 р. – С. 125-126..
2. Сьомочкин А. Б. 
Моделювання впливу 
коливань пантографу 
шахтного електровозу 
з частотним 
електроприводом на 
спектр гармонік у 
мережі/ А. Б. 
Сьомочкин, В. О. 
Федотов, Є. О. 
Вареник. // 
Міжвузівська науково-
практична 
конференція молодих 
вчених та студентів 
«Актуальні проблеми 
технічних і 
електромеханічних 
систем, будівельних 
комплексів та 
урбаністики» : 
Матеріали 
конференції, м. 
Кривий Ріг, 19 квітня 
2019 р. – С. 123-124.
3. Сьомочкин А. Б. 
Особливості 
використання систем 
прямого керування 
моментом із 
значними 
навантаженнями на 
валу / А. Б. 
Сьомочкин, В. О. 
Федотов, О. І. 
Католіченко // 
International scientific 
and practical 
conference Prospects 
for the development of 
technical sciences in EU 
countries and Ukraine. 
Wloclawek, Republic of 
Poland – December 21-
22 2018. – С. 86-89.
4. Сьомочкин А. Б. 
Додаткові можливості 
автоматичного 
керування 
розімкнутими 
системами «Інвертор-
АД» шахтних 
електровозів / А. Б. 
Сьомочкин, С. В. 
Сьомочкина, В. О. 
Федотов // The 
development of 
technical sciences: 



problems and solutions. 
Proceedings of the 
Conference Transport – 
2018. – С. 169-172.
5. Сёмочкин А. Б. 
Порівняльний аналіз 
динаміки шахтного 
електровозосостава з 
системами тягового 
приводу РКС і ПЧ-АД 
по можливості 
автоматизації 
управління 
переміщенням 
вагонеток під 
розвантаження / А. Б. 
Сёмочкин, В. А. 
Федотов, Л. В. 
Сменова. // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Сучасні 
методики, інновації та 
досвід практичного 
застосування у сфері 
технічних наук» : 
Матеріали 
конференції, м. 
Люблін, Республіка 
Польща 27-28 грудня 
2017 р. Ріга: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing». – 2017. – 
С. 150-154.
6. Сьомочкин А. Б. 
Аналіз пуско-
гальмівних режимів 
шахтного 
електровозосоставу 
при використанні 
системи 
електроприводу 
«автономний інвертор 
напруги – 
асинхронний двигун» 
/ А. Б. Сьомочкин, В. 
О. Федотов, С. В. 
Кутумова. // 
Проблеми 
енергоресурсозбереже
ння в 
електротехнічних 
системах. Наука, 
освіта и практика. 
Збірник наукових 
праць XVII 
Міжнародної науково-
технічної конференції. 
Кременчук: КрНУ. – 
2016. – № 1. – С. 94-
96.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Член Української 
Асоціації инженерів-
електриків (УАІЕ, м. 
Харків) 
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
1. Надання 
консультативних 
послуг ТОВ 
«Електрозахист» 
(договір № 93С від 
01.09.2015 р.).
2. Надання 



консультативних 
послуг ООО 
«Криворіжелектромо
нтаж» (договір № 84С 
від 25.06.2014 р.).

208300 Філіпп Юлій 
Борисович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
кандидата наук 

TH 070700, 
виданий 

11.04.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000591, 
виданий 

25.07.2000

25 Структурне 
проектування 
та безпека 
транспортних 
засобів

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук, 05.09.03 – 
Електрообладнання, 
«Дослідження 
режимів 
енергоспоживання та 
розробка засобів 
поліпшення 
енергетичних 
характеристик 
тиристорних 
електроприводів 
підйомних установок 
в умовах Кривбасу», 
ТН №070700, 
11.04.1984.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
25 років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
2, 3, 13, 15, 16, 17, 18
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Сінчук О.М., Філіпп 
Ю.Б., Кутовий Ю.М. 
Тенденції розвитку і 
удосконалення 
електрообладнання 
скіпових підйомних 
установок шахт. 
Вісник Криворізького 
національного 
університету, вип. 47, 
2019. – С.20-26.
2. O. Sinchuk,Yu. 
Filipp,M. Maksimov, R. 
Zaytsev. The effects of 
adjustable electric 
drives of mine hoisting 
equipment on the 
electricity quality in the 
power supply circuits. 
Електромеханічні і 
енергозберігаючі 
системи. Випуск 
1/2017 (37). – С. 49-55.
3. Максимов М.М., 
Філіпп Ю.Б., Рибкін 
Р.О. Формування 
еквівалентного струму 
асинхронного двигуна 
з модуляцією 
керуючої дії. Гірничий 
вісник, вип.99, 2015. – 
С.107-111.
4. Гущин Д.В., Філіпп 
Ю.Б. Визначення 
енергетичних 
показників 
електроприводів 
установок вакуумної 
металізації рулонних 
матеріалів. Гірничий 
вісник, вип..99, 2015. - 
С.33-35.
5. Філіпп Ю.Б., 
Максимов М.М., 
Коваль О.В. Режими 



енергоспоживання 
субабонентів на 
підстанціях ПАТ 
«Кривбасзалізрудком
». Вісник 
Криворізького 
національного 
університету, вип. 38, 
2014. - С.74-77.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Філіпп Ю.Б. 
Практикум з 
розрахунків 
електропривода 
типових виробничих 
механізмів : навч. 
Посібник / Під ред.. 
Сінчука О.М. Вид-во 
ПП Щербатих О.В., 
2020. – 68 с.
2. Сінчук О.М., 
Козакевич І.А., Ю.Б. 
Філіпп Ю.Б., Осадчук 
Ю.Г. Основи теорії 
надійності 
електронних систем: 
навч. Посібник. – 
Кривий Рінг: Вид. ПП 
Щербатих О.В., 2019. 
– 98 с.
3. Electric engineering 
of iron ore underground 
enterprises. Current 
status and prospects / I. 
O. Sinchuk, F. I. 
Karamanyts, Yu. G. 
Osadchuk, M. L. 
Baranovska, S. M. 
Boiko, Yu. B. Filipp, I. 
V. Kasatkina, A. M. 
Yalova, V. O. Fedotov, 
T. M. Beridze; Edited by 
Dsc., Prof. O. M. 
Sinchuk. – Warsaw : 
iScience Sp. z o. o. – 
2019. – 122 p.
4. Філіпп Ю.Б. 
Автоматизований 
електропривод 
гірничо-
металургійного 
виробництва / Під 
ред. Сінчука О.М., 
Вид-во ПП Щербатих, 
Кременчук, 2018. – 
236 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. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з навчальної 
дисципліни «Гнучкі 
виробничі комплекси 
з різними видами 
сучасних 
електромеханічних 



систем». ДВНЗ 
«КНУ», 2019. – 28 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Проектування та 
експлуатація 
технологічного 
обладнання 
електротранспорту». 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
16 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Електропривод 
типових виробничих 
механізмів», ДВНЗ 
«КНУ», 2017. – 112 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни 
«Структури складних 
систем керування 
електроприводами 
технологічних 
комплексів», ДВНЗ 
«КНУ», 2015. – 80 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни 
«Автоматизований 
електропривод 
типових виробничих 
механізмів», ДВНЗ 
«КНУ», 2015. – 48 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. Сінчук О.М., Філіпп 
Ю.Б., Максимов М.М., 
Ялова А.М. 
«Методологія оцінки 
та формування 
енергоефективних 
режимів споживання 
електроенергії на 
залізорудних 
підприємствах». 
Вісник Криворізького 
національного 
університету, вип. 42, 
2016. – С.146-150. 
2. Філіпп Ю.Б., Бєлоус 
А.В. «Дослідження 
енергетичних 
показників тягової 
підстанції тролейбусів 
Кривого Рогу». Вісник 
Криворізького 
національного 
університету, вип. 42, 
2016. – С.124-127.
3. Maksymov M.N., 
Filipp Yu.B., Poltavsky 
O.S. «Forming the 
equivalent rotor current 
for post repair test of 



asynchronous motor». 
Computer Science, 
Information 
Technology, 
Automation. No 5, 
2016, pp.46-52.
4. Філіпп Ю.Б., Бєлоус 
А.В. «Енергетичні 
показники тягової 
підстанції міського 
тролейбусу». 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», т.1, 2016. 
– С.276.
5. Сінчук О.М., Філіпп 
Ю.ЬБ., Максимов 
М.М., Ялова А.М. 
«Методологія оцінки 
та формування 
енергоефективних 
режимів споживання 
електроенергії на 
залізорудних 
підприємствах». т.1, 
2016. – С.295.
6. Кононенко С. О., 
Філіпп Ю. Б., Аналіз 
електромагнітних 
процесів та 
дослідження 
характеристик 
перетворювачів 
частоти для 
трубозгинаючих 
установок з 
індукційним нагрівом 
// Електромеханічні 
та енергетичні 
системи, методи 
моделювання та 
оптимізації. Збірник 
матеріалів 
конференції XIII 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
молодих учених і 
спеціалістів. – 
Кременчук: ДВНЗ 
«КрНУ», 2015. – с. 25-
26.
7. Кононенко С. О., 
Філіпп Ю. Б., Аналіз 
електромагнітних 
процесів та 
дослідження 
характеристик 
перетворювачів 
частоти для 
трубозгинаючих 
установок з 
індукційним нагрівом 
// Актуальні питання 
енергоефективності 
гірничо-
металургійного 
виробництва. Збірник 
тез доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2015. – с. 40-
42
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 



спеціальністю;
1. Член Української 
Асоціації инженерів-
електриків (УАІЕ, м. 
Харків) 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
1. ПАТ 
«Кривбасзалізрудком
», Центральна 
енерголабораторія, 
лабораторія САУ ТП, 
начальник 
лабораторії, 11 років 
(1997-2008).
2. 
ВНДІЕлектропривод 
(Криворізьке 
відділення), 
лабораторія цифрових 
систем керування, 
старший інженер, 
старший науковий 
співробітник, 16 років 
(1976-1992).
3. НДІ ЗВО 
«Перетворювач», 
Запоріжжя, відділ 
тиристорних 
агрегатів, інженер, 3 
роки (1973-1976).
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
1. Надання 
консультативних 
послуг ТОВ 
«Електрозахист» 
(договір № 93С від 
01.09.2015 р.).
2. Надання 
консультативних 
послуг ООО 
«Криворіжелектромо
нтаж» (договір № 84С 
від 25.06.2014 р.).

217419 Янова 
Людмила 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

KH 008102, 
виданий 

08.06.1992, 
Атестат 

доцента AP 
005992, 
виданий 

26.02.1998

29 Інтелектуальна 
власність

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук, 05.26.01 - 
Охорона праці, 
«Інтенсифікація 
провітрювання 
горизонтальних 
гірничих виробок», 
KH 008102, 
08.06.1992. Магістр за 
спеціальністю 
«Інтелектуальна 
власність», НР № 
478171165, 28.02.2015.
Магістр за 
спеціальністю 
«Інтелектуальна 
власність», НР № 
478171165, 28.02.2015.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
29 років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
2, 3, 8, 13, 15, 16
2) наявність не менше 
п ’ятн наукових 
публікацій у наукових 



виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Пищикова О.В. 
Суттєві помилки в 
ДБН В.2.6-161:2017 
«Дерев'яні конструкції 
основні положення» 
та їх можливі 
наслідки» / С.І. Сахно, 
Л.О. Янова, О.В. 
Пищикова // 
Гірничий вісник. -
Кривий Ріг, 2019.-Вип. 
105.-С. 127-132.
2. Пищикова 
О.В.Аналіз 
напруженого стану 
металоконструкцій 
мостового крана 
методом кінцевих 
елементів / Сахно С.І., 
Янова Л.О., Пищикова 
О.В. // Гірничий 
вісник. - Кривий Ріг, 
2017.-Вип. 102.-С. 61-
66.
3. Пищикова 
О.В.Особливості 
безпечної експлуатації 
мостових кранів в 
умовах 
агломераційного цеху 
гірничозбагачувально
го комбінату / Сахно 
С.І., Янова Л.О., 
Пищикова О.В. // 
Проблеми охорони 
праці в Україні. - Київ, 
2017. -Вип. 33.-С. 77-
87.
4. Пищикова 
О.В.Особливості 
безаварійної 
експлуатації 
металоконструкцій 
сучасних мостових 
кранів / Сахно С.І., 
Янова Л.О., Пищикова 
О.В. // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. - Кривий 
Ріг, 2016,- Вип. 41.-С. 
159-164.
5. Пищикова О.В. 
Актуальність 
ідентифікації, оцінки 
та управління 
виробничо-
професійними 
стресами з метою 
профілактики 
травматизму та 
захворюваності на 
підприємствах 
України / Пищикова 
О.В., Сахно С.І., Янова 
Л.О. // Проблеми 
охорони праці в 
Україні. - Київ, 2016. - 
Вип. 32. -С. 67-77.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Пищикова О.В. 
Охорона праці 
рудодобувної галузі: в 



цифрах і поясненнях 
[Навч. посібник] / 
Пищикова О.В., Янова 
Л.О., Худик М.В. - 
Кривий Ріг: ФО-П 
Чернявський Д.О., 
2018. - 142 с.
2. Pischikova О. 
Application of the 
combined vibration 
analysis method of the 
overhead traveling 
crane to prevent 
negative impact on the 
structure and personnel 
/ Sakhno S., Yanova L., 
Pischikova O. // Multi-
authored monograph 
«Development of 
scientific foundations of 
resource-saving 
technologies of mineral 
mining and 
processing». - Sofia, 
Typography by 
Composite author, 
2018. -P. 222-244. 
ISBN 978-954-353-355-
8, UDC 622.002.
3. Пищикова O.B. 
Правові, 
організаційні, технічні 
та психологічні 
аспекти забезпечення 
промислової та 
цивільної безпеки в 
будівельній та 
гірничий галузях 
виробництва / 
Пищикова О.В., Янова 
Л.О., Сахно С.І. // 
Колективна 
монографія 
«Цивільна безпека як 
чинник розвитку 
виробничої та 
невиробничої сфер 
суспільства». - Луцьк: 
Луцький 
національний 
технічний університет, 
2018. - С. 62-81, ISBN 
978-617-672-186-4 
(УДК 355.58(066)).
4. Пищикова О.В. 
Аудит управлінської 
діяльності: 
адміністративного 
менеджменту, бізнес-
адміністрування, 
корпоративного 
управління, 
менеджменту 
підприємництва 
(показники оцінки 
результатів, їх облік та 
прогнозування): 
монографія / О.В. 
Пищикова та ін. - 
Кривий Ріг: ВЦ ДВНЗ 
«КНУ», 2016.-300 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:
1. Відповідальний 
виконавець НДР 30-
106-17 «Визначення 
закономірностей 
трансформації 
напружено-
деформаційного стану 
порушеного 
виробками гірського 
масиву з метою 
створення 
резурсозберігаючих 
технологій видобутку 
руд»
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівоюрекомендацій
загальною кількістю 
три найменування:
1. Пищикова О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи 
№ 21а «Дослідження 
параметрів 
мікроклімату' 
виробничих 
приміщень» з курсу 
«Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони 
праці» / Л.О. Янова, 
О.В. Пищикова, М.В. 
Худик. - Кривий Ріг: 
ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2018. - 24 с. ”
2. Пищикова О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання розділу 
дипломного проекту 
(роботи) «Охорона 
праці та безпека в 
надзвичайних ситу 
аціях» для студентів 
кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст», 
«магістр» (галузь 
знань: 27 
«Транспорт»; 
спеціальність: 274 
«Автомобільний 
транспорт») О.В. 
Пищикова, Л.О. 
Янова. - Кривий Ріг: 
ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2017. - 36 с.
3. Пищикова О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання розділу 
дипломного проекту 
(роботи) «Охорона 
праці та безпека в 
надзвичайних 
ситуаціях» для 
студентів 
кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст», 



«магістр» інженерних 
та економічних 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / О.В. 
Пищикова, Л.О. 
Янова, О.В. 
Нестеренко. - Кривий 
Ріг: ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2015. - 20 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. Адаптація 
державних стандартів 
щодо небезпеки 
професійних 
захворювань від 
впливу шуму та 
вібрації до 
європейських 
стандартів / С.І. 
Сахно, 0. В. 
Пищикова, Л.О. Янова 
// XI науково-
методична 
конференція EAS 
«Безпека людини в 
сучасних умовах». - 
Харків: НТУ 
«Харківський 
політехнічний 
інститут», 2019. -С. 
88-90.
2. Дискусійні питання 
безпеки використання 
мобільного зв'язку / 
С.І. Сахно, О.В. 
Пищикова, Л.О. Янова 
// X науково-
методична 
конференція EAS 
«Безпека людини в 
сучасних умовах». -
Харків: НТУ 
«Харківський 
політехнічний 
інститут», 2018. - С. 
186-188.
3. Проблеми у сфері 
забезпечення 
дорожнього руху в 
Україні / Янова Л.О., 
Пищикова О.В. // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету 
(Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства»). - 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». -2018. -Вип. 
46. - С. 174-180.
4. Актуальні проблеми 
надання майбутнім 
фахівцям у ВНЗ 
освітніх послуг з 
цивільного захисту / 
Янова Л.О., Пищикова 
О.В. // Матеріали 
Всеукраїнської 



науково-практичної 
конференції 
«Цивільна безпека як 
чинник розвитку 
виробничої та 
невиробничої сфер 
суспільства». - 
Луцький 
національний 
технічний університет, 
2018. - С. 96-99.
5. Профілактика 
виробничих стресів 
серед водіїв 
транспортних засобів 
/ Янова Л.О., 
Пищикова О.В. // 
Збірник наукових 
праць науково-
практичної 
конференції «Новітні 
шляхи створення 
технічної 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів» 
06-09 вересня 2016 р. 
- Миколаїв: ВНЗ 
«Міжнародний 
технологічний 
університет 
«Миколаївська 
політехніка», 2016. - С. 
69-72.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Член Товариства 
Червоного Хреста 
України (Членський 
квиток №18-0006048 
red-cross).

95916 Сінчук Олег 
Миколайови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

електротехнічн
ий

Диплом 
доктора наук 
ДT 000832, 

виданий 
03.11.1989, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 004498, 
виданий 

02.06.1976, 
Атестат 

доцента ДЦ 
038750, 
виданий 

27.08.1980, 
Атестат 

професора ПP 
005275, 
виданий 

31.05.1990

30 Перетворювачі 
електричної 
енергії 
транспортних 
засобів

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Доктор технічних 
наук, 05.09.03 – 
Электрооборудование 
(по отраслям), 
«Развитие теории и 
совершенствование 
систем управления 
рудничными 
электровозами», ДТ 
№ 000832, 3.11.1989.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
30 років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних 
умов:1,2,3,4,8,10,11,12,1
3,15,16,18
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. Sinchuk, O.N., 
Sinchuk, I.O., 
Chernaya, V.O. 
Protection system of AC 
mine electric 
locomotive from the 
emergencies / Russian 
Electrical Engineering 
83(4), с. 225-229, 2012.  



2. Sinchuk, O.N., Guzov, 
E.S., Parkhomenko, 
R.A., Rozen, V.P. 
Improvement of 
calculation methods of 
loads of systems of 
electric-power supply of 
ore shafts /Gornyi 
Zhurnal (12), с. 87-90, 
2013. 
3. Sinchuk, O.M., 
Likarenko, A.G., 
Petrychenko, A.A., 
Shkrabets, F.P. 
Instrumentation of 
electrical safety control 
in operation of district 
distributing mains / 
Gornyi Zhurnal 
2015(5), с. 77-8. 
4. Sinchuk, O.N., 
Likarenko, A.G., 
Petrychenko, A.A., 
Zimankov, R.V., 
Shkrabets, F.P. 
Hardwareelectrical 
safety problems with 
operation of 
electrotechnical 
complexes with 
regulated electric drives 
in mining area 
distribution networks 
UP TO 1200V / 
Technical 
Electrodynamics 
2016(5), с. 79-8. 
5. Sinchuk, O., 
Kozakevich, I., Fedotov, 
V., Somochkyn, A., 
Serebrenikov, V. 
Development of a 
system to control the 
motion of electric 
transport under 
conditions of iron-ore 
mines / 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies 3(2-87), с. 
39-4, 2017. 
6. Sinchuk, O.N., 
Kozakevich, I.A., 
Yurchenko, N.N. 
Sensorless control of 
switched reluctance 
motors of traction 
electromechanical 
systems / Technical 
Electrodynamics 
2017(5), с. 62-66. 
7. Sinchuk, O., 
Kozakevich, I., Kalmus, 
D., Siyanko, R. 
Examining energy-
efficient recuperative 
braking modes of 
traction asynchronous 
frequency-controlled 
electric drives / 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies 1(1-85), с. 
50-56 2017. 
8. O. Sinchyk, I. 
Sinchyk, S. Boiko 
Control system power 
consumption of the 
mining enterprises with 
the purpose of 
increasing 



electroenergoinvest / 
Technical 
Electrodynamics 
2016(6), с. 60-3.
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. О.М. Сінчук ,В.А. 
Кольсун , Д.В. 
Риженков , В.М. 
Макодзьоб. 
Дволанковий 
перетворювач 
частоти, як джерело 
гармонік Smart – 
мереж. друк. 
Науковий журнал 
«Енергетика 
економіка, технології, 
екологія» НТУ 
«Київський 
політехнічний 
інститут ім.. Ігоря 
Сікорського» №3 (49) 
– 2017. 2. О.М. Сінчук, 
С.М. Бойко, 
І.А.Мінаков. До 
особливостей 
реалізації концепції 
Smart Grid в умовах 
підприємств гірничо-
видобувної галузі . 
Науково-технічний 
журнал «Електроніка 
та зв'язок» НТУ 
«Київський 
політехнічний 
інститут» Том 22, №3 
(98), 2017.
3. О.Н. Сінчук, В.А. 
Федотов, В.Л. 
Дебелый, В.П. 
Степаненко. О 
необходимости 
внедрения в практику 
работы железорудных 
шахт 
комбинированных 
видов электровозов 
Научно – технический 
журнал « Горный 
инофрмационно – 
аналитический 
бюлетень» № 10 2017. 
Издательство «Горная 
книга» 84 – 100 с. 16 
4. О. Сінчук, І. Сінчук, 
І. Пересунько, В. 
Степаненко. 
Формування 
інтегрального 
показника 
енергоефективності 
підприємств 
гірничодобувної 
промисловості. 
Журнал. Розробка 
родовищ 
«Національний 
гірничий університет» 
Квартальник / Випуск 
11, номер 4, 2017 рік. 
Видавництво 
«ЛізуновПрес» 71 – 78 
с. 
5. Сінчук О.М., Гузов 
Е.С., Сінчук І.О., 



Караманіц Ф.І., 
Козакевич І.А., 
Федотов В.А., Дебелий 
В.Л. Малий коментар 
до тактики створення 
тягових 
електромеханічних 
комплексів рудничних 
електровозів 
комбінованого виду. 
Науковий журнал. 
Електрифікація 
транспорту № 14 / 
2017 рік, 
«Дніпропетровський 
національний 
університет 
залізничного 
транспорту імені 
академіка 
В.Лазаряна» ISSN 
2307-4221 (print) ISSN 
2312-6574 (online) 42 – 
55.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Відновлювані 
джерела електричної 
енергії (аналіз, 
перспективи, проекти) 
Монографія; під ред. 
д.т.н., проф. О.М. 
Сінчука. - Кременчук: 
Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2014. 
– 192 с. Сінчук І.О., 
Бойко С.М., Луценко 
І.А., Ткаченко Г.І. 
2. Потенциал 
электроэнергоэффект
ивности и пути его 
реализации на 
производствах с 
подземными 
способами добычи 
железорудного сырья 
Монографія під ред. 
д.т.н., проф.. О.М. 
Сінчука. - Кременчук: 
Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2015. 
– 296 с. Синчук И.О., 
Гузов Э.С., Яловая 
А.Н. Бойко С.М. 
3. 
Электроэффективност
ь производств с 
подземными 
способами добычи. 
Монографія під ред. 
д.т.н., проф.. О.М. 
Сінчука. Монография. 
Изд LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 
2016. – 346с. Синчук 
И.О., Гузов Э.С., 
Бойко С.М., Ялова 
А.Н.
4. Шахтный 
электровозный 
транспорт. Підручник 
під ред. д.т.н., проф.. 
О.М. Сінчука. Кривой 
Рог – Донецк. ЧП: 
Шербатых А.В., 2015. 
– 428с. Гузов Э.С., 
Дебелый В.Л., 
Дебелый Л.Л. 



5. Енергозбереження 
на підприємствах 
гірничовидобувної 
промисловості. 
Проблеми, шляхи 
реалізації Монографія 
/ [І.О. Сінчук, Е.С. 
Гузов, В.А. Кольсун та 
ін.]; під редакцією 
доктора техн. наук, 
професора О.М. 
Сінчука. – Кривий Ріг, 
2016. – 343с. 343 
Синчук И.О., Гузов 
Э.С., Кольсун В.А., 
Козлов В.С., Бойко 
С.М., Мельник О.Є. 
6. Аспекти 
енергоефективності 
залізорудних 
підприємств 
Монографія 
Монографія/ Гузов 
Е.С., Сінчук І.О., Розен 
В.П., Караманиць Ф.І., 
Осадчук Ю.Г., Бойко 
С.М.; під редакцією 
доктора техн.. наук 
професора О.М. 
Сінчука. – Кривий Ріг, 
2017. – 240с. 
7. Спеціальні розділи 
енергетики. 
Нетрадиційна та 
відновлювальна 
енергетика. 
Підручник/ О.М. 
Сінчук, С.М. Бойко, 
І.О. Сінчук, О.М. 
Ялова. – Кременчук: 
ПП Щербатих О.В., 
2017. – 218 с. 
8. Відновлювані 
джерела електричної 
енергії в структурах 
систем 
електропостачання 
залізорудних 
підприємств 
Монографія / Бойко 
С.М., Сінчук І.О., 
Караманиц Ф.І., Ялова 
А.М., Пархоменко Р.О. 
під редакцією доктора 
техн.. наук, професора 
О.М. Сінчука. – 
Кривий Ріг, 2017. – 152 
с.
9. Мониторинг 
параметров и защита 
тяговых 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозов 
Монографія/ И.О. 
Синчук, В.О. Черная , 
А.В. Пироженко, В.А. 
Федотов, Н.В. 
Хворост, Л.В. 
Сменова; под. ред. 
Доктора техныческих 
наук, професора О.Н. 
Синчука. – Кривой 
Рог: ЧП Щербатых 
А.В. 2017. – 144с. 
10. Теоретические и 
практические аспекты 
строения архитектур 
современных тягових 
электромеханических 
комплексов шахтных 



электровозов. ТОМ 1. 
Тяговые 
электромеханическе 
комплексы 
постоянного тока. 
Колективная 
монография / О.Н. 
Синчук, Ф.И. 
Караманиц, В.Л. 
Дебелый, В.О. Черная, 
В.А. Федотов, Д.О. 
Кальмус, О.А. 
Удовенко, С.Н. 
Якимец, А.Б. 
Семочкин, Л.В. 
Сменова; под. ред. 
Доктора технических 
наук, професора О.Н. 
Синчука. – Кривой 
Рог: ЧП Щербатых 
А.В,, 2018 – 192 с. 
11. Теоретические и 
практические аспекты 
строения архитектур 
современных тягових 
электромеханических 
комплексов шахтных 
электровозов. ТОМ 2. 
Тяговые 
электромеханические 
комплексы 
переменного тока 
Колективная 
монография / И.О. 
Синчук, Ф.И. 
Караманиц, В.Л. 
Дебелый, И.А. 
Козакевич, В.А. 
Федотов, Л.В. 
Сменова, А.В. 
Омельченко, Д.А. 
Шокарев.; под. ред. 
Доктора технических 
наук, професора О.Н. 
Синчука. – Кривой 
Рог: ЧП Щербатых 
А.В,, 2018 – 184 с. 184 
с. Умовн.друк арк. 
10,6. 
12. Aspects of the 
problem of applying 
distributed energy in 
iron ore enterprises’ 
electrrcity supply 
systems/ Multi-
authored monograph/ 
O.M. Sinchuk, S.M. 
Boiko, I.O. Sinchuk, F.I. 
Karamanyts, I.A. 
Kozakevych, M.L. 
Baranovska, A.M. 
Yalova/ iScience 
Warsaw, Poland – 
2018.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
1. Бойко Сергій 
Миколайович 
«Електромеханічний 
комплекс 
вітроенергетичної 
установки 
автономного 
живлення 
електроприймачів 
шахт та рудників» 



Спеціальність: 
05.09.03. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук. 
Кременчук – 2014. 
(наукове 
керівництво). 
2. Черная Виктория 
Олеговна «Контроль и 
комплексная защита 
тягового 
электропривода 
постоянного тока 
рудничных 
контактных 
электровозов» 
Спеціальність: 
05.09.03. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук. 
Кременчук – 2015. 
(наукове 
керівництво).
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. НДР № 
Держреєстрації 
0114U003457 
«Розроблення 
комплексу заходів по 
енергозбереженню на 
підприємствах 
залізорудної 
промисловості» № 
30-98-14 (Керівник 
НДР.). 
2. НДР № 
Держреєстрації 
0115U003180 
«Розроблення 
енергозберігаючих 
заходів на 
підприємствах 
гірничодобувної 
промисловості» №30-
102-15 (Керівник 
НДР.).
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. Завідувач кафедри 
автоматизованих 
електромеханічних 
систем в 
промисловості та 
транспорті.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 45.052.01 при 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського. 
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 08.820.01 при 
Дніпропетровському 
національному 
університеті 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В. Лазаряна
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Патент № 114226 
Україна, № заявки u 
2016 04221 18.04.2016 
«Пристрій для 
контролю справності 
тягових 
акумуляторних 
батарей» Сінчук О.М., 
Гузов Е.С., 
Омельченко О.В., 
Чорна В.О. 
2. Патент № 107410 
Україна, № заявки u 
2015 10263 20.10.2015 
«Пристрій для 
управління тяговими 
електродвигунами 
транспортного засобу 
із захистом від 
перенапруг» Сінчук 
О.М., Сінчук І.О., 
Гузов Е.С., Кальмус 
Д.О. 
3. Патент № 107409 
Україна, № заявки u 
2015 10262 20.10.2015 
«Пристрій для 
управління тяговими 
електродвигунами 
транспортного засову 



з комутуючим діодом» 
Сінчук О.М., Сінчук 
І.О., Гузов Е.С., 
Кальмус Д.О.
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. Нормативно – 
правова база 
енергетики 
Навчальний посібник 
/ І.О. Сінчук, С.М. 
Бойко, О.Є. Мельник; 
під редакцією доктора 
техн.. наук, професор 
О.М. Січука. – Кривий 
Ріг 2017. – 150. 
2. Світлотехнічні 
установки та системи 
Курс лекцій Під ред. 
проф.. Снчука О.М. – 
Кривий Ріг - 
Кременчук: Видавець 
ПП Щербатих О.В., 
2015. – 200 с. Сінчук 
І.О., Бойко С.М. 
3. Відновлювані та 
альтернативні 
джерела енергії 
Навчальний посібник 
під ред. д.т.н., проф.. 
О.М. Сінчука. - 
Кременчук: 
Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2015. 
– 270 с. Сінчук І.О., 
Бойко С.М., Мельник 
О.Є. 
4. Світлотехнічні 
установки та системи. 
Теорія. Лабораторний 
практикум. 
Навчальний посібник 
під ред. д.т.н., проф.. 
О.М. Сінчука. 
Навчальний посібник 
- Кременчук: 
Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2016. 
– 270 с. Сінчук І.О., 
Бойко С.М
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. Синчук О.Н. 
Ликаренко А.Г., 
Петриченка А.А., 
Зиманков Р.В., 
Шкрабец Ф.П. К 
вопросу тактики 
разработки устройств 
защиты от утечки тока 
в подземных 
электроустановках 



железорудных шахт/ 
Збірник матеріалів 
конференції 
«Енергетичний 
менеджмент: стан та 
перспективи розвитку 
– PEMS 17». – С61-62. 
25-27 квітня 2017 р 
2. Синчук О.Н. Бойко 
С.М., Мінаков І.А. 
Особливості 
визначення рівня 
енергоефективності 
при впровадженні 
концепції SMART 
GRID в умовах 
підприємств гірничо-
видобувної галузі/ 
Збірник матеріалів 
конференції 
«Енергетичний 
менеджмент: стан та 
перспективи розвитку 
– PEMS 17». – С59. 25-
27 квітня 2017 р. 
3. О.Н.Синчук С.М. 
Бойко, І.А. Мінаков 
Специфіка керування 
вітроенергетичною 
станцією у складі 
системи 
електропостачання 
підприємств гірничо-
видобувної галузі/ 
Матеріали 
конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», травень 
2017. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ КНУ. - Том 1. - 
С.339. 
4. О.М.Сінчук І.О. 
Сінчук, І.В. Касаткіна, 
Ю.Г. Осадчук Шляхи 
підвищення 
енергоефективності 
систем 
електропостачання 
залізорудних шахт 
України/ Матеріали 
конференції «Ро-
звиток промисловості 
та су-спільства», 
травень 2017. - 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
КНУ. - Том 1. - С.346. 
5. О.М.Сінчук С.М. 
Бойко, І.А. Мінаков 
Аспекти 
впровадження 
концепції SMART 
GRID в рамках 
комплексу 
електропостачання-
електроспоживання 
водовідливу 
залізорудних 
підприємств/ 
Матеріали 
міжгародной науково 
– технічной 
конференції ОКЕУ 
2017, 11- 13 жовтня 
2017р. Вінниця, 
Україна. 
6. Сінчук О.М. 
Федотов В.О., 
Сьомочкін А.Б. До 
питання аналізу 
перехідних процесів в 



тягових 
електроприводах типу 
ШІП-ТЕД з релейним 
регулятором 
швидкості і ПЧ-ТАД з 
вентильним 
керуванням для 
шахтних 
електровозів./ 
Матеріали 
міжгародной науково 
– технічной 
конференції ОКЕУ 
2017, 11- 13 жовтня 
2017р. Вінниця, 
Україна.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю
1. Член Української 
Асоціації инженерів-
електриків (УАІЕ, м. 
Харків). 
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
1. Надання 
консультативних 
послуг ТОВ 
«Електрозахист» 
(договір № 93С від 
01.09.2015 р.).2. 
Надання 
консультативних 
послуг ООО 
«Криворіжелектромо
нтаж» (договір № 84С 
від 25.06.2014 р.).

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН01. Знаходити 
варіанти 
підвищення 
енергоефективнос
ті та надійності 
обладнання, 
комплексів і 
систем. 
РН02. 
Відтворювати 
процеси в системах 
при їх 
комп’ютерному 
моделюванні.
РН08. 
Обґрунтувати 
вибір напряму та 
методики розробок 

Системи керування 
тяговими 
електроприводами 

1. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
2. Самостійна робота.

1. Перевірка курсового 
проекту.
2. Підсумковий контроль 
залік.



та проектування з 
урахуванням 
сучасних проблем.
РН14. Виконувати 
проектування, 
монтаж, 
налагодження, 
діагностування і 
випробування  
електрообладнанн
я комплексів і 
систем 
транспортних 
засобів.
РН20. Вміти 
синтезувати 
цифрові системи 
керування, 
оптимізувати 
алгоритми їх 
роботи.

РН01. Знаходити 
варіанти 
підвищення 
енергоефективнос
ті та надійності 
обладнання, 
комплексів і 
систем.
РН05. Володіти 
методами 
математичного 
та фізичного 
моделювання 
об’єктів та 
процесів у 
системах.
РН10. Поєднувати 
різні форми 
дослідної роботи і 
практичної 
діяльності з метою 
подолання розриву 
між теорією і 
практикою, 
науковими 
досягненнями і їх 
практичною 
реалізацією.
РН15 Планувати 
та проводити 
налагодження та 
експлуатацію 
систем керування 
комплексів і систем 
транспортних 
засобів.
РН20. Вміти 
синтезувати 
цифрові системи 
керування, 
оптимізувати 
алгоритми їх 
роботи.

Системи керування 
тяговими 
електроприводами

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.

1. Поточний контроль.
2. Модульний контроль.
3. Підсумковий контроль 
екзамен.

РН01. Знаходити 
варіанти 
підвищення 
енергоефективнос
ті та надійності 
обладнання, 
комплексів і 
систем. 
РН02. 
Відтворювати 
процеси в системах 
при їх 
комп’ютерному 
моделюванні. 
РН03. 

Кваліфікаційна робота 1. Практичні методи.
2. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
3. Самостійна робота.

1. Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат.



Опановувати нові 
версії або нове 
програмне 
забезпечення, 
призначене для 
комп’ютерного 
моделювання 
об’єктів та 
процесів у 
системах. 
РН04. 
Окреслювати план 
заходів з 
підвищення 
надійності, безпеки 
експлуатації та 
продовження 
ресурсу 
обладнання, 
комплексів і 
систем. 
РН05. Володіти 
методами 
математичного 
та фізичного 
моделювання 
об’єктів та 
процесів у 
системах.
РН07. 
Презентувати 
матеріали 
досліджень на 
міжнародних 
конференціях та 
семінарах, 
присвячених 
сучасним 
проблемам в 
області комплексів 
і систем. 
РН08. 
Обґрунтувати 
вибір напряму та 
методики розробок 
та проектування з 
урахуванням 
сучасних проблем. 
РН09. Планувати 
та виконувати 
розробки систем 
та інноваційні 
проекти. 
РН10. Поєднувати 
різні форми 
дослідної роботи і 
практичної 
діяльності з метою 
подолання розриву 
між теорією і 
практикою, 
науковими 
досягненнями і їх 
практичною 
реалізацією.
РН13. Виявляти 
основні чинники та 
технічні проблеми, 
що можуть 
заважати 
впровадженню 
сучасних методів 
керування 
системами.
РН18. Складати 
практичні 
рекомендації з 
використання 
результатів 
розробок та 
проектів, 



представляти 
результати 
досліджень у 
вигляді звітів, 
рефератів і 
публікацій.

РН01. Знаходити 
варіанти 
підвищення 
енергоефективнос
ті та надійності 
обладнання, 
комплексів і 
систем.
РН04. 
Окреслювати план 
заходів з 
підвищення 
надійності, безпеки 
експлуатації та 
продовження 
ресурсу 
обладнання, 
комплексів і 
систем.
РН08. 
Обґрунтувати 
вибір напряму та 
методики розробок 
та проектування з 
урахуванням 
сучасних проблем. 
РН09. Планувати 
та виконувати 
розробки систем 
та інноваційні 
проекти. 
РН10. Поєднувати 
різні форми 
дослідної роботи і 
практичної 
діяльності з метою 
подолання розриву 
між теорією і 
практикою, 
науковими 
досягненнями і їх 
практичною 
реалізацією.
РН13. Виявляти 
основні чинники та 
технічні проблеми, 
що можуть 
заважати 
впровадженню 
сучасних методів 
керування 
системами.
РН18. Складати 
практичні 
рекомендації з 
використання 
результатів 
розробок та 
проектів, 
представляти 
результати 
досліджень у 
вигляді звітів, 
рефератів і 
публікацій.

Практика науково-
дослідна

1. Практичні методи.
2. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
3. Самостійна робота.

1. Перевірка звіту з науково-
дослідної практики.
2. Підсумковий контроль 
залік.

РН01. Знаходити 
варіанти 
підвищення 
енергоефективнос
ті та надійності 
обладнання, 
комплексів і 
систем.

Системи накопичення 
електричної енергії

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.

1. Поточний контроль.
2. Модульний контроль.
3. Підсумковий контроль 
екзамен.



РН04. 
Окреслювати план 
заходів з 
підвищення 
надійності, безпеки 
експлуатації та 
продовження 
ресурсу 
обладнання, 
комплексів і 
систем.
РН06. Здійснювати 
пошук джерел 
ресурсної 
підтримки для 
додаткового 
навчання та 
інноваційної 
діяльності.
РН16. Виконувати 
вибір автономних 
джерел енергії для 
електромеханічних 
та 
електротехнічних 
комплексів і систем 
транспортних 
засобів.
РН19. Виконувати 
аналіз процесів у 
гібридних тягових 
електромеханічних 
системах.

РН08. 
Обґрунтувати 
вибір напряму та 
методики розробок 
та проектування з 
урахуванням 
сучасних проблем.
РН15 Планувати 
та проводити 
налагодження та 
експлуатацію 
систем керування 
комплексів і систем 
транспортних 
засобів.
РН20. Вміти 
синтезувати 
цифрові системи 
керування, 
оптимізувати 
алгоритми їх 
роботи.

Мікропроцесорні 
пристрої 
транспортних засобів

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.

1. Поточний контроль.
2. Модульний контроль.
3. Підсумковий контроль 
екзамен.

РН01. Знаходити 
варіанти 
підвищення 
енергоефективнос
ті та надійності 
обладнання, 
комплексів і 
систем. 
РН02. 
Відтворювати 
процеси в системах 
при їх 
комп’ютерному 
моделюванні.
РН17. Виконувати 
дослідження 
сучасних 
напівпровідникових 
перетворювачів.

Перетворювачі 
електричної енергії 
транспортних засобів

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.

1. Поточний контроль.
2. Модульний контроль.
3. Підсумковий контроль 
екзамен.

РН01. Знаходити 
варіанти 
підвищення 
енергоефективнос

Гібридні структури 
електромеханічних 
тягових систем 

1. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
2. Самостійна робота.

1. Перевірка курсового 
проекту.
2. Підсумковий контроль 
залік.



ті та надійності 
обладнання, 
комплексів і 
систем. 
РН02. 
Відтворювати 
процеси в системах 
при їх 
комп’ютерному 
моделюванні. 
РН03. 
Опановувати нові 
версії або нове 
програмне 
забезпечення, 
призначене для 
комп’ютерного 
моделювання 
об’єктів та 
процесів у 
системах.
РН05. Володіти 
методами 
математичного 
та фізичного 
моделювання 
об’єктів та 
процесів у 
системах.
РН08. 
Обґрунтувати 
вибір напряму та 
методики розробок 
та проектування з 
урахуванням 
сучасних проблем.
РН10. Поєднувати 
різні форми 
дослідної роботи і 
практичної 
діяльності з метою 
подолання розриву 
між теорією і 
практикою, 
науковими 
досягненнями і їх 
практичною 
реалізацією.
РН18. Складати 
практичні 
рекомендації з 
використання 
результатів 
розробок та 
проектів, 
представляти 
результати 
досліджень у 
вигляді звітів, 
рефератів і 
публікацій.
РН01. Знаходити 
варіанти 
підвищення 
енергоефективнос
ті та надійності 
обладнання, 
комплексів і 
систем. 
РН04. 
Окреслювати план 
заходів з 
підвищення 
надійності, безпеки 
експлуатації та 
продовження 
ресурсу 
обладнання, 
комплексів і 
систем. 
РН10. Поєднувати 

Гібридні структури 
електромеханічних 
тягових систем 

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.

1. Поточний контроль.
2. Модульний контроль.
3. Підсумковий контроль 
екзамен.



різні форми 
дослідної роботи і 
практичної 
діяльності з метою 
подолання розриву 
між теорією і 
практикою, 
науковими 
досягненнями і їх 
практичною 
реалізацією. 
РН16. Виконувати 
вибір автономних 
джерел енергії для 
електромеханічних 
та 
електротехнічних 
комплексів і систем 
транспортних 
засобів.
РН19. Виконувати 
аналіз процесів у 
гібридних тягових 
електромеханічних 
системах.

РН01. Знаходити 
варіанти 
підвищення 
енергоефективнос
ті та надійності 
обладнання, 
комплексів і 
систем. 
РН04. 
Окреслювати план 
заходів з 
підвищення 
надійності, безпеки 
експлуатації та 
продовження 
ресурсу 
обладнання, 
комплексів і 
систем.
РН08. 
Обґрунтувати 
вибір напряму та 
методики розробок 
та проектування з 
урахуванням 
сучасних проблем. 
РН11. 
Демонструвати 
розуміння 
нормативно-
правових актів, 
норм, правил та 
стандартів. 
РН14. Виконувати 
проектування, 
монтаж, 
налагодження, 
діагностування і 
випробування  
електрообладнанн
я комплексів і 
систем 
транспортних 
засобів.

Структурне 
проектування та 
безпека транспортних 
засобів

1. Поточний контроль.
2. Модульний контроль.
3. Підсумковий контроль 
залік.

1. Словесні методи.
2. Наочні методи.
3. Практичні методи.
4. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
5. Самостійна робота.

РН06. Здійснювати 
пошук джерел 
ресурсної 
підтримки для 
додаткового 
навчання та 
інноваційної 
діяльності. 
РН09. Планувати 
та виконувати 

Інтелектуальна 
власність

1. Словесні методи.
2. Навчальні методи.
3. Ділові ігри.
4. Мозкові атаки.
5. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
6. Самостійна робота.

1. Поточний контроль.
2. Модульний контроль.
3. Підсумковий контроль 
залік.



розробки систем 
та інноваційні 
проекти. 
РН11. 
Демонструвати 
розуміння 
нормативно-
правових актів, 
норм, правил та 
стандартів. 
РН13. Виявляти 
основні чинники та 
технічні проблеми, 
що можуть 
заважати 
впровадженню 
сучасних методів 
керування 
системами.

РН07. 
Презентувати 
матеріали 
досліджень на 
міжнародних 
конференціях та 
семінарах, 
присвячених 
сучасним 
проблемам в 
області комплексів 
і систем. 
РН12. Вільно 
спілкуватися усно і 
письмово 
державною та 
іноземною мовами 
з сучасних наукових 
і технічних 
проблем.

Ділова іноземна мова 1. Робота з літературою та 
інформаційними ресурсами.
2. Самостійна робота.
3. Групові дискусії.
4. Мозковий штурм.

1. Поточний контроль.
2. Контрольні роботи.
3. Підсумковий контроль 
залік.

РН08. 
Обґрунтувати 
вибір напряму та 
методики розробок 
та проектування з 
урахуванням 
сучасних проблем.
РН11. 
Демонструвати 
розуміння 
нормативно-
правових актів, 
норм, правил та 
стандартів.
РН12. Вільно 
спілкуватися усно і 
письмово 
державною та 
іноземною мовами 
з сучасних наукових 
і технічних 
проблем.

Державний екзамен 
по захисту магістрів

1. Публічний захист. 1. Публічний захист.

 


