
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 31564 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

 
 

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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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 31564

Назва ОП Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій

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

Кафедра філософії та соціальних наук; кафедра інженерної педагогіки та 
мовної підготовки; кафедра іноземних мов;

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, 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 279426

ПІБ гаранта ОП Сердюк Ольга Юріївна

Посада гаранта ОП старший викладач

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

olgajs28@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-539-31-32

Додатковий телефон гаранта ОП +38(056)-409-06-38
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Потреби сучасного ринку праці, розвиток IT-індустрії в регіоні, існування в Криворізькому регіоні великої кількості 
високотехнологічних виробництв, зростання масштабів та складності робіт гірничо-металургійного виробництва, 
тенденція діджиталізації звичних бізнес-процесів, а також упровадження дистанційного режиму у функціонування 
більшості підприємств усіх сфер життєдіяльності, поряд з необхідністю поліпшення якості надання інформаційних 
послуг, обумовлюють високий попит на висококваліфікованих спеціалістів з комп'ютерних наук і необхідність 
підготовки у Криворізькому національному університеті другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 
за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки. 
Пропонована освітньо-професійна програма (ОПП) забезпечує ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з 
фахових дисциплін для виконання обов’язків в галузі інформаційних технологій, а саме для вирішення питань 
діджиталізації та розвитку інформаційних технологій на регіональному рівні. 
Випускники за даною ОПП мають перспективи працевлаштування, оскільки університет функціонує в 
найпотужнішому промисловому регіоні України, до якого входять один з найбільших у світі металургійних 
комбінатів – «АрселорМіттал Кривий Ріг», чотири гірничо-збагачувальні комбінати (Північний, Центральний, 
Південний, Інгулецький), шахти, машинобудівні та інші підприємства. 
Підготовка за ОПП «Комп’ютерні науки» базується на матеріальній і кадровій базі Криворізького національного 
університету й кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій (АКНТ). Освітньо-професійну програму для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки спеціальністю було розроблено 
2019 року (протокол вченої ради університету № 7 від 26.02.2019 р.) і введено в дію наказом ректора ДВНЗ «КНУ» 
від 04.03.2019 № 91. ОПП «Комп’ютерні науки» було оновлено й затверджено згідно з рішенням вченою ради 
університету від 14.05.2020 р. (протокол №7), введено в дію наказом ректора від 29.12.2018 р. за № 556. 
Гарант освітньої програми – Сердюк Ольга Юріївна, старший викладач кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і 
технологій, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології. Із 2004 по 2014 рр. 
отримала управлінській досвід та досвід інтеграції та впровадження ІТ в одному з найбільших банків України АТ 
«КБ «ПриватБанк». Паралельно займалася консультуванням представників середнього і малого бізнесу (серед них 
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» та ПАT «Кривбасзалізрудком») з питань бізнес-аналітики SAP, моделювання та 
побудови ефективних систем розподілу фінансових потоків, активного використання хмарних технологій і сервісів, 
реалізації масштабування продуктивності через використання розподілених систем і паралеллізаціі процесів. 
Практичний досвід діяльності гаранта ОПП сприяв розвитку не тільки управлінських навичок та здібностей, а й 
засвоєнню інноваційних інформаційних технологій. Вона є автором 30 наукових робіт, серед них 13 статей у 
фахових виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, 1 стаття в журналі, який входить до 
міжнародної наукометричної бази Web of Science, 3 статті у міжнародних виданнях. Також брала участь у 12 
міжнародних конференціях з доповідями.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 8 7 1 0 0

2 курс 2019 - 2020 2 2 0 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 29179 Комп'ютерні науки

другий (магістерський) рівень 20996 Управління проектами
31564 Комп'ютерні науки

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 125342 94726

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

125342 94726

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 14178 12164

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП КН-м 2020.pdf PoNGzQE5Ttk/PH0Vq3BD2ACSq5GfU4QiDcDkiRhe2ps
=

Навчальний план за ОП НП КН-20м.pdf 2UYxp01BAv17UKLfRIBXWglhOXHXEwlQf85WdoWyk4
Y=

Навчальний план за ОП НП_ЗКН-20м.pdf og87wRHfHQI5jo2PAtZSfXrZM9B+QEa5q+oG94W/zOs
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії роботодавців.pdf BW+7qq9eUzRhYZJRHNMDHM0bN2pY5OKnIERNKET
y3OM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії академспільноти.pdf m1ArbVmtreQrT8twRmiEjIqnJcRI9jbDwCF8+jdG8wg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Інші рецензії.pdf OnRRU5t0o9pltoYy5PKaeD7CAsPLppHxC8STG6o6qtU=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Мета ОПП полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців для ІТ-індустрії з траєкторію навчання, що базується 
на застосуванні методів та засобів аналізу даних, розробці програмного забезпечення, адмініструванні 
інформаційних систем для впровадження інноваційних рішень у галузях гірничодобувної, металургійної 
промисловості та соціально-економічної діяльності регіону. 
Основними цілями ОПП є:
-  підготовка професіоналів, які володіють фундаментальними знаннями з функціонування інформаційних систем 
різного призначення та рівня складності, реалізації технологій інтегрованих систем зберігання та обробки великих 
масивів даних, із використанням кросплатформних сервісів та хмарних технологій;
- забезпечення можливостей до подальшої професійної діяльності здобувачів при вирішенні задач практичної 
спрямованості, пошуком інноваційного використання інформаційних технологій та формуванні у здобувача 
здатності до подальшого самостійного навчання у сфері інформаційних технологій.
Унікальність ОПП полягає у синергетичній співпраці з провідними підприємствами Криворізького залізорудного 
басейну – головного гірничодобувного центру країни, їх участю в освітньому процесі, при розробленні ОПП, 
широкою базою проходження практики і виконанням спільних проектів науково-дослідницького й інноваційного 
характеру, зокрема міжнародного рівня, у  галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Зазначене 
підтверджено відповідними листами від підприємств і організацій Криворізького регіону.

 

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

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

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Освітньо-професійну програму оновлено 2020 року із урахуванням результатів інтерв'ювання та анкетування 
здобувачів першого року навчання, а також опитування здобувачів 4 курсу бакалаврату спеціальності 122 (як 
потенційних абітурієнтів) стосовно цілей вступу до магістратури, їх очікувань, побажань щодо майбутніх результатів 
навчання. 
У результаті опитування здобувачів, було визначено, що основними стимулами вступу до магістратури є бажання 
поглибити та розширити отримані знання та уміння, отримати «повну» вищу освіту; а також розуміння того, що 
випускники магістратури є більш конкурентоспроможними та затребуваними на ринку праці.
Зазначене було враховано при оновлені навчального плану, уточненні компетентностей та програмних результатів 
навчання здобувачів. Відповідно до результатів анкетування, скореговано програмні результати ПР 4, ПР 5.
Здобувачами була сформульована пропозиція щодо подальшої активізації залучення ІТ-фахівців до навчального 
процесу. Сучасною практикою навчання здобувачів за даною ОПП є залучення провідних фахівців ІТ-відділів 
промислових підприємств, науково-дослідних інститутів, ІТ-компаній до проведення тематичних лекцій, бріфів, 
воркшопів, організації виконання курсових проектів.
На сайті кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій розміщено анкети 
(http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/opituvannja/), які всі охочі можуть заповнити та надіслати на електрону адресу 
кафедри. 

- роботодавці

У процесі узгодження освітньо-професійної програми з основними роботодавцями регіону та потенційними 
користувачами результатів навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», (ПрАТ «Північний ГЗК»; ПрАТ 
«ЦГЗК»; ТОВ «Метінвест Диджитал», ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Rearden Group, ТОВ «ГранIT», 
Sigma.Technologies та ін.), провідним фахівцям пропонувалося заповнити табличну форму оцінювання актуальності 
та затребуваності результатів навчання та подати свої пропозиції щодо їх покращення. Основними були такі 
побажання:
- додати компетентності пов’язані із здатністю розробляти та використовувати інтелектуальні системи аналізу 
даних, що є сучасним трендом та відповідає запитам ІТ-галузі;
- розширити перелік програмних результатів, пов’язаних із розробкою та застосуванням сучасних інформаційних 
управляючих систем;
- оптимізувати блоки вибіркових навчальних дисциплін таким чином, щоб забезпечити набуття та підсилення 
здобувачами визначених ОПП компетентностей  незалежно від вибору дисципліни.
Щороку відбувається Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства» 
(http://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferenciya-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-
stva-2020) у рамках секції «Інформаційні технології» відбувається круглий стіл із представниками підприємств 
галузі, на якому оговорюються проблеми підготовки фахівців та вимоги роботодавців. Отримана інформація також 
використовується для підвищення якості ОПП.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховано у контексті європейської інтеграції, поєднанні освітньої та наукової 
діяльності, створенні умов для співпраці з представниками інших закладів вищої освіти, наукових установ. 
Викладачі кафедри активно беруть участь у підготовці аплікаційних форм для Європейських грантових проєктів 
Erasmus+ CBHE, Horizon 2020 та проєкту студентської мобільності SAM. Досвід та результати проєктної діяльності 
використовувались під час перегляду структури та змісту ОПП таким чином:
- внесено нову дисципліну вибіркового блоку «Грантрайтинг», яка дозволить посилити формування ФК1, ФК11 та 
ФК12;
- внесено дисципліну вибіркового блоку «Методологія наукових досліджень» з метою закріплення формування ФК7.
Зміст ОПП обговорювався на засіданні вченої ради факультету інформаційних технологій. Результати наукових 
досліджень викладачів кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, що присвячені розв’язанню 
актуальних наукових та практичних завдань у галузі інформаційних технологій активно застосовуються у 
навчальному процесі. 
Кафедра має наукові зв’язки з Міжнародною Академією комп’ютерних наук та систем (МАКНС), Академією гірничих 
наук України, Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка», Національною металургійною 
академією України, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, НАН України та іншими ЗВО та 
організаціями України, а також Каунаським технологічним університетом (Литва), Ризьким технічним 
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університетом (Латвія), Білоруським державним університетом (Білорусь).

- інші стейкхолдери

Викладачі кафедри беруть участь у роботі Українського науково-освітнього IT товариства, ГО «Інноваційний 
університет», Асоціації промислових підприємств автоматизації України АППАУ. В основі співробітництва лежать 
принципи спільного розв’язання проблем та налагодження сталого і динамічного діалогу між різними групами 
зацікавлених сторін – державними органами, роботодавцями, академічною спільнотою. 
Є позитивний відгук та підтвердження актуальності підготовки за ОПП «Комп’ютерні науки» від виконавчого 
комітету Криворізької міської ради.
Результати науково-дослідницької роботи викладачів використовуються при проєктуванні й освоюванні 
аппаратного і програмного забезпечення інформаційних систем управління на гірничих підприємствах, зокрема 
Асоціацією «Укррудпром», ДП «ДПІ «Кривбаспроєкт».

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

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

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

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

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

При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів ОПП було проаналізовано й ураховано ОПП 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», за якими здійснюють 
підготовку фахівців у Національному університеті «Львівська політехніка», НТУУ «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний 
університет радіоелектроніки, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, НТУ 
«Дніпровська політехніка» та інших закладах вищої освіти України. 
Участь викладачів кафедри АКНТ у міжнародних проєктах EU ERASMUS+ 609557: «Розвиток практично 
орієнтованого студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем - CybPhys», EU 
TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» дозволяє враховувати 
міжнародний досвід при проєктуванні ОПП та викладанні освітніх компонентів.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
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При формуванні результатів ОПП та відповідних освітніх компонентів ураховано досвід визнаних європейських 
стандартів, зокрема:
– Європейська довідкова система ключових компетенцій (Key Compétences for Lifelong learning: A European Référence 
Framework – IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRAINING 2010», Work programme, Working Group В «Key 
Compétences»), 2004;
– CWA 14925:2004 Generic ICT Skills Profiles for the ICT supply industry – a review by CEN/ISSS ICT-Skills Workshop of 
the Career Space work;
– CWA 15005:2004 ICT Curriculum Development Guidelines for the ICT supply industry – a review by CEN/ISSS ICT skills 
Workshop of the Career Space work.

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

Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОПП відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій 
(в редакції постанови КМУ від 25 червня 2020 р. № 519) для другого (магістерського) рівня вищої освіти (7 рівня 
Національної рамки кваліфікацій та другого циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої 
освіти) за такими дескрипторами: 
- спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або 
галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у 
галузі та на межі галузей знань – ПР1, ПР2, ПР3, ПР4, ПР5, ПР6, ПР7, ПР8, ПР9, ПР10, ПР11;
- спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження 
інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур – ПР12, ПР13, ПР14, ПР15, ПР16, ПР17, ПР18, 
ПР19, ПР20, ПР21, ПР22;
- здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах – 
ПР18, ПР19, ПР21, ПР22
- здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої 
інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності – ПР13, ПР14, ПР15, ПР19
- зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до 
осіб, які навчаються – ПР25, ПР26;
- управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових 
стратегічних підходів – ПР23, ПР24, ПР29.
- відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та 
колективів – ПР24, ПР28
- здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії – ПР 27.
Таким чином, ОПП повністю відповідає вимогам, які визначено Національною рамкою кваліфікації.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

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)?

Характерні риси сучасної промисловості – розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, діджиталізація та 
роботизація виробничих процесів; повністю автоматизовані виробництва, на яких керівництво всіма процесами 
здійснюється в режимі реального часу та з урахуванням мінливих зовнішніх умов. 
Об’єктом вивчення та діяльності заявленої ОПП «Комп’ютерні науки» є концептуальні, методологічні та практичні 
засади проєктування та використання інформаційних систем та технологій на підприємствах ГМК, у сферах 
економіки, виробництва та освіти. 
Фахові нормативні дисципліни «Аналіз і реінжиніринг бізнес процесів інформаційних систем», «Сучасна теорія 
управління «Грід-системи та технології хмарних обчислень», «Системна інтеграція комп'ютерних інформаційних 
технологій», «Інтелектуальні системи управління та аналізу даних», «Управління інноваціями» повністю 
відповідають сучасним тенденціям розвитку підприємств Криворізького залізорудного басейну.
Теоретичний зміст предметної області: методології побудови інформаційних систем, у тому числі інтелектуальних 
інформаційних систем; математичне забезпечення інформаційних систем, автоматизованих систем обробки 
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інформації і управління; математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення задач аналізу та синтезу складних, 
розподілених у просторі гнучких інтегрованих інформаційних систем; алгоритми для обробки великих даних, 
інтелектуальні системи, проблематика прикладних систем штучного інтелекту, методології моделювання систем 
різної природи, прийняття рішень, математичне моделювання та аналіз складних об'єктів і систем. 
Компетентності формуються під час вивчення дисциплін навчального плану ОПП «Комп’ютерні науки» 
(http://aknt.knu.edu.ua/studentu/navchalni-plani-2/).
Взаємопов’язаність освітніх компонентів ОПП із програмними результатами окремих дисциплін відображено в 
структурно-логічній схемі підготовки фахівців, що є складовою освітньо-професійної програми 
(http://aknt.knu.edu.ua/studentu/osvitnio-profesiini-programy/). Зміст ОПП має чітку структуру, освітні компоненти, 
включені до ОПП, становлять структурно-логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти 
заявлених цілей та програмних результатів навчання. 
Кожен освітній компонент ОПП  має визначені результати навчання, які розроблено на рівні Національної рамки 
кваліфікацій та «Дублінських дескрипторів» із урахуванням важливості формування «гнучких навичок (soft 
skills)»).

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

Здобувачам ОПП забезпечено можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їхніх 
професійно-наукових інтересів. Навчальний план та програмні результати ОПП є основою для формування 
здобувачем індивідуальної траєкторії навчання. 
Порядок вибору дисциплін визначено у Положенні про формування здобувачами Криворізького національного 
університету індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається дисциплінами самостійного вибору, які складають не 
менше 25 % від загального обсягу освітньої програми. Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки 
надають можливість здійснення поглибленої підготовки за освітньою програмою, сприяють академічній мобільності 
здобувача та його особистим інтересам.
Вивчення вибіркових дисциплін студентами Університету проводиться згідно з Положенням про організацію 
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та 
за затвердженим розкладом навчальних занять. Здобувач освіти має можливість вибору із вибіркової складової 
навчального плану освітньої програми, за якою студент навчається, із вибіркової складової навчального плану іншої 
освітньої програми або навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти при реалізації студентом права на 
академічну мобільність.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), 
Положенням про порядок навчання здобувачів за індивідуальним графіком у Криворізькому національному 
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf), Положенням про формування здобувачами 
Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) вибіркова частина ОПП є обов’язковою складовою навчального 
плану.
Кафедра АКНТ оновлює склад та зміст вибіркових дисциплін ОПП із урахуванням кон'юнктури ринку праці, запитів 
роботодавців та поточного аналізу рівня задоволеності здобувачів за результатами їх опитування. 
Завдяки впровадженню електронного освітнього середовища «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/) і наявності 
власних електронних кабінетів у всіх здобувачів,  починаючи з 2020-2021 н.р. здобувачі мають можливість обирати 
дисципліни індивідуально, включаючи дисципліни інших спеціальностей та рівнів. Вчена рада факультету 
затверджує блок або перелік дисциплін вільного вибору студентів за всіма рівнями вищої освіти й надає цей перелік 
до навчально-методичного відділу для формування бази даних у програмний комплекс «АСУ ЗВО». 
Загальноуніверситетський Банк вибіркових дисциплін (http://www.knu.edu.ua/) містить анотації дисциплін, де 
вказано очікувані результати навчання за дисципліною, пререквізити для вивчення дисципліни та організаційні 
обмеження.

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

Змістом ОПП передбачено декілька напрямів практичної підготовки здобувачів вищої освіти: 
ОПП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути 
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності за рахунок проведення «Практика науково-
дослідна» – 6 кр., «Кваліфікаційна робота магістра» – 23 кр.  
Практика науково-дослідна передбачає завдання, пов’язані зі збором інформації для підготовки кваліфікаційної 
роботи. 
Окрім цього, забезпечення набуття практичних навичок досягається за рахунок залучання здобувачів до хакатонів, 
конкурсів, конференцій зі спеціальності, фахових семінарів які  проводяться за участю провідних підприємств 
регіону. Завданням зазначеного виду практичної підготовки є оволодіння навичками з систем управління 
контентом, систем на основі блокчейн-технологій, технологій штучного інтелекту, інтернет-речей, баз знань, 
мобільних та хмарних технологій. 
Практикою цього року є забезпечення прикладної спрямованості курсових робіт з дисципліни "Інтелектуальні 
системи управління та аналізу даних". З цією метою підписано договори про творчу співпрацю між кафедрою АКНТ 
та підприємствами м. Кривого Рогу (ТОВ "Літа", Компанія "Екодім", ТОВ "ГранІТ-03 та ін.). Курсові роботи 
виконуватимуться здобувачами згідно поставлених підприємствами технічних завдань.

Сторінка 8



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

Освітні програми та навчальні плани постійно коригуються з урахуванням запитів роботодавців. Зміни спрямовано в 
основному на удосконалення підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, яка розглядається не 
тільки у фаховому, але й у соціальному спрямуванні. Під час навчання здобувачі другого (магістерського) рівня 
освіти не просто удосконалюють професійні навички і працюють за своєю темою магістерської роботи, вони також 
вивчають соціальні навички, які застосовні до роботи як в академічному середовищі, так і поза ним - soft skills. 
Форми аудиторної роботи та індивідуальні завдання, передбачають формування різноманітних соціальних навичок, 
зокрема – ораторські та комунікативні здібності, участь у дебатах, підготовка та проведення презентацій, командна 
робота, розробка різноманітних навчальних та дослідницьких проєктів, наукових доповідей, науково-дослідних 
гуртків; ділових ігор, кейсів. Навчальні дисципліни ОПП сприяють набуттю соціальних навичок, шляхом набуття 
загальних компетентностей: здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп, зокрема у 
міжнародному контексті, здатність генерувати нові ідеї, діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально 
і свідомо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Наразі в Україні не існує національно затверджених освітніх та професійних стандартів зі спеціальності 122 
«Комп’ютерні науки» другого (магістерського)  освітнього рівня вищої освіти. Але ОПП ураховує європейські 
стандарти вищої освіти в галузі інженерії, зокрема:
-  Європейська довідкова система ключових компетенцій (Key Compétences for Lifelong learning: A European Référence 
Framework – IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRADMING 2010», Work programme, Working Group В «Key 
Compétences»), 2004;
- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів 
(http://www.unideusto.org/tuningeu/).
Випускник ОПП «Комп’ютерні науки» другого (магістерського)  рівня – це фахівець високого рівня, який може 
виконувати професійну діяльність на підприємствах гірничодобувної, металургійної промисловості,  в організаціях 
ІТ- індустрії та інших підприємствах, на яких для реалізації та оптимізації виробничих процесів використовуються 
складні інформаційні  системи.

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

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

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

На 2020-2021 н.р. заплановано укладання договорів для організації дуального навчання для здобувачів першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Нині 
триває погодження навчальних планів із відділом кадрів та департаментами автоматизації ПАТ »АрселорМіттал 
Кривий Ріг» та ПАТ «Північний ГЗК». 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-mahistr 
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http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu
http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/PRAVILA_2020_ZMINU_OSNOVNI_const.pdf 

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

Правила прийому на навчання за ОПП «Комп’ютерні науки» є чіткими та зрозумілими, не містять 
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті Університету. Правила прийому 
регламентується Наказом МОН №1096 від 11.10.2018р. «Про порядок деяких нормативно-правових актів з питання 
прийому до ЗВО», Порядком організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням 
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий 
(магістерський) рівень вищої освіти, Особливостями вступу до Криворізького національного університету у 2020 
році на здобуття ступеня магістр. 
Особливості ОПП враховуються у відповідній програмі вступного фахового випробування на другий (магістерський) 
рівень вищої освіти зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки«, яка переглядається та оновлюється щорічно. 
Програма фахового випробування  формується із навчальних дисциплін, що входять до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів: «Інформаційні технології та комп’ютерна графіка», «Теорія алгоритмів та 
програмування», «Математичні методи дослідження операцій», «Проектування інформаційних систем», 
«Системний аналіз». Для проведення фахового випробування ОПП створюється фахова атестаційна комісія. 
Фахове випробування на навчання проводиться згідно із Правилами прийому до Криворізького національного 
університету у 2020 році та Положенням про організацію прийому на навчання до Криворізького національного 
університету для здобуття ступеня «магістр».

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

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

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

Здобувачі, які вже виконали за допомогою попереднього навчання деякі з результатів вивчення передбачуваної 
програми, можуть бути прийняті із зарахуванням відповідних академічних кредитів. Це може дозволити здобувачам 
увійти в програму на більш пізній стадії (наприклад, на другий семестр) або опустити деякі модулі.
Оформлення документів щодо перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін здійснює деканат та завідувач 
навчально-методичного відділу університету. Записи про перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін 
вносяться до залікової книжки здобувача та засвідчуються підписом завідувача кафедри. 
Для визнання результатів навчання в іншому закладі вищої освіти здобувач вищої освіти у відповідний деканат 
подає диплом з додатком або академічну довідку, видану закладом попереднього місця навчання.
На ОПП другого рівня підготовки поки ще не було запитів для застосування відповідної практики.

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

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

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

При вивченні дисципліни «Грід-системи та технології хмарних обчислень» здобувачам пропонується можливість 
зарахування практичних робіт із модуля «Архітектура та принципи побудови розподілених обчислювальних систем» 
при проходженні одного з безкоштовних курсів (на вибір) «Introduction to Cloud Infrastructure Technologies» (48 год.) 
або «Introduction to Cloud Foundry and Cloud Native Software Architecture» (48 год.) на платформі edX, а також 
практичних робіт при проходженні курсу «Cloud Computing Management» (72 год.). 
При вивченні дисципліни «Інтелектуальні системи управління та аналізу даних» здобувачам пропонується 
можливість зарахування практичних робіт при проходженні безкоштовних курсів «Introduction to Creative AI», 
«Using Artificial Intelligence (AI) Technologies for Business Planning and Decision-making», «Big Data Analytics: 
Opportunities, Challenges and the Future» на платформі futurelearn.com.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті  
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf)  освітній процес в університеті здійснюється в таких формах: 
навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота здобувачів вищої освіти, практична 
підготовка, контрольні заходи. 
Реалізація ОПП передбачає використання сучасних та ефективних методів навчання, спрямованих на активне 
залучення здобувачів вищої освіти до навчального процесу та підвищення його самостійності й відповідальності за 
результати освітнього процесу. 
Здобувач другого (магістерського) рівня повинен грамотно й коректно відстоювати свою позицію при обговоренні 
нових ідей, висловлювати свою згоду або висловлювати негативну думку з приводу прийнятих рішень. Саме тому 
інтерактивні технології дискусійного типу активно використовуються в навчальному процесі другого рівня вищої 
освіти. Організовуються індивідуальна, парна та групова робота, використовується проєктна робота, рольові ігри, 
здійснюється робота з документами та різними джерелами інформації. Інтерактивні методи засновані на принципах 
взаємодії, активності здобувачів, опорі на груповий досвід, обов'язкового зворотного зв'язку. Створюється 
середовище освітнього спілкування, яке характеризується відкритістю, взаємодією учасників, рівністю їх аргументів, 
накопиченням спільного знання, можливістю взаємної оцінки й контролю.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Освітній процес організовано таким чином, що практично всі здобувачі вищої освіти виявляються залученими до 
процесу пізнання, вони мають можливість розуміти й рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають 
(кураторські години, обговорення питань на засіданні кафедри). Спільна діяльність здобувачів вищої освіти в 
процесі пізнання, освоєння освітнього матеріалу означає, що кожен вносить свій особливий індивідуальний внесок, 
йде обмін знаннями, ідеями. 
При реалізації ОПП побудована гнучка траєкторія навчання. Викладацький склад використовує педагогічні методи 
та форми навчання  залежно від специфіки предметів, що викладаються. За кожною дисципліною викладачі 
формують набір методів навчання, які наведено в робочій програмі, силабусі та представлені на електронних 
ресурсах університету (http://asu.knu.edu.ua /), де здобувачі мають можливість з ними ознайомитись. 
Вибір методів і форм навчання відповідає принципам академічної свободи для всіх учасників освітнього процесу. 
Здобувачі ОПП самостійно обирають вибіркові дисципліни, освоюють навчальні курси, використовуючи ресурси 
електронної бібліотеки; отримують консультації викладачів, відстежують свій академічний рейтинг та ін.
Здобувачі вищої освіти, як повноцінні члени академічної спільноти, активно залучаються до розроблення освітніх 
програм і забезпечення якості.

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

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

Сторінка 11



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

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

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

Зв'язок між науковими дослідженнями, викладанням і навчанням за ОПП відбувається шляхом включення до 
тематики професійних та вибіркових дисциплін деяких аспектів досліджень викладачів кафедри. Так, наукові 
результати дисертаційної роботи Кузнєцова Д.І., пов’язані із застосуванням кластерних технологій розподілених 
обчислень на підприємстві, використовуються під час проведення лабораторних занять у дисципліні «Грід-системи 
та технології хмарних обчислень». Результати виконання НДР «Інформаційна технологія та методологія 
енергоефективного використання відновлювальних джерел енергії в мережах Microgrid/Smartgrid на основі 
кіберфізичних систем» у вигляді аналізу сучасних методів та способів розподілених GRID обчислень 
використовуються під час проведення лекційних занять дисципліни «Грід-системи та технології хмарних 
обчислень».
Результати дисертаційного дослідження Сердюк О.Ю. за темою «Метод, модель та інформаційна технологія 
верифікації показників оптимізації систем різного призначення» використано у процесі проведення курсу 
лабораторних робіт дисципліни «Аналіз і реінжиніринг бізнес процесів інформаційних систем». Зокрема 
програмний продукт верифікації показників оцінювання «EF-EXPERT» використано у лабораторній роботі за темою 
«Віртуальне та імітаційне моделювання бізнес-процесів» для процедурного моделювання наявних адміністративно-
управлінських операційних процесів, оптимізації операційних виробничих процесів та здійснення реінжинірингу 
бізнес-процесів підприємств ГМК та організацій, що забезпечують їх виробничу діяльність. 
За останні 5 років викладачі та здобувачі кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій взяли участь 
більше ніж 30 вітчизняних та міжнародних конференціях за профілем кафедри. Результати досліджень 
публікуються у фахових виданнях, збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, зокрема в рамках щорічної 
Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства» 
(http://www.knu.edu.ua/konferencii), яка проводиться на базі КНУ.
Криворізьким національним університетом випускаються фахові наукові збірники «Вісник Криворізького 
національного університету» та «Гірничий вісник» (http://journal.knu.edu.ua/), які надсилаються до Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського та провідних наукових бібліотек України, а також індексуються в 
загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело») та 
наукометричній базі даних IndexCopernicus. Випускається також періодичне наукове електронне видання «Computer 
Science, Information Technology, Automation».
24-25 жовтня 2020 р. спільно із Research Culture Society, кафедра АКНТ проводить International Conference on 
Science, Engineering & Technological Innovation (E-Conf:  ICSETI-2020) (https://researchculturesociety.org/icseti-oct-
2020/?fbclid=IwAR2MxhQP80nbgzrKuQbOnLBH4g3oBxxy7XYGCwYqVO9Uax0LCMGq24bGMgg). Здобувачі та 
викладачі кафедри готують доповіді за результатами своєї науково-практичної діяльності.

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

Оновлення контенту освітніх компонентів щорічно обговорюються на засіданнях кафедри, на якій забезпечується 
відповідний компонент. 
Наприклад, д.т.н., проф. Моркун Н.В. оновила зміст освітньої компоненти «Управління інноваціями» за 
результатами участі у міжнародному освітньо-науковому проєкті «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: 
Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» та проходження стажування 04.11.2019-
29.11-2019 на базі Ягелонського університету (м.Краків) та Варшавського університету (м. Варшава). Окрім того, 
кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій з вересня 2020 року бере участь у реалізації пілотного курсу 
««Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами». Проєкт реалізується під патронатом стартап-
інкубатора YEP, МОН, Міністерством цифрової трансформації, Дія.Бізнес та Українським фондом стартапів. У 
рамках дисципліни «Управління інноваціями» для здобувачів ОПП першого року навчання заплановано воркшопи, 
онлайн-зустрічі студентів із представниками української стартап-індустрії.
Доценти Рубан С.А. та Тронь В.В. у рамках проєкту Erasmus+ CBHE «Розвиток практично орієнтованого 
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студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем - CybPhys» разом із фахівцями 
Білоруського державного університету залучені до розробки спільної освітньої віртуальної платформи моделювання 
та симуляції середовища (SMSE-platform). Поточні результати роботи використані для доповнення конспекту лекцій 
з дисципліни «Системна інтеграція комп’ютерних інформаційних технологій» та при розробці змісту нової 
дисципліни «Інтелектуальні системи управління та аналізу даних».

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

Академічна мобільність дає здобувачам можливість обміну досвідом, отримання нових знань, додаткової 
інформації, академічну свободу. Кожен здобувач ОПП має можливість пройти зовнішню (міжнародну) і внутрішню 
(національну) академічну мобільність. Академічна мобільність регулюється Стратегією інтернаціоналізації ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), Положенням про 
академічну мобільність здобувачів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) та Положенням про організацію викладання навчальних дисциплін 
англійською мовою у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf). 
Координатором академічної мобільності є керівник міжнародного відділу.
Підставою для здійснення академічної мобільності є договір про співпрацю й офіційне запрошення від 
закордонного/українського ЗВО.
За участю викладачів кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій та підприємств міста, зокрема ПАТ 
»АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПАТ «Центральний ГЗК» (МЕТІНВЕСТ), подано 4 проєктні заявки в рамках 
програми Horizon 2020 та 9 заявок EU ERASMUS+. Кафедра здійснює реалізацію проєкту EU ERASMUS+ 609557: 
«Розвиток практично орієнтованого студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем 
- CybPhys», у рамках якого заплановано проходження підвищення кваліфікації викладачів та здобувачів на базі 
європейських університетів у м. Брюгге (Бельгія) та м. Нікосія (о. Кіпр).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Оцінювання якості освоєння ОПП включає поточний контроль знань, проміжну й (підсумкову) атестацію 
здобувачів.
Для поточного контролю якості освоєння навчальних результатів застосовуються такі процедури: самотестування, 
контрольне тестування, контрольна робота, оцінка за виконання практичної роботи, оцінювання самостійної роботи 
і додаткових завдань для підвищення рейтингу.
Для проведення атестації з дисципліни, що оцінює якість предметної підготовки загалом використовуються такі 
форми контролю, як залік, екзамен. Підсумкова оцінка виставляється згідно з Порядком оцінювання знань 
здобувачів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). У 
робочих програмах та силабусах наведено індикатори, відповідно до яких оцінюються результати навчання (знання, 
уміння, володіння, компетентності) і визначається рівень їх освоєння для подальшого формування та оцінювання 
компетентнісної моделі здобувача.
Роботу здобувача на лекціях оцінюють на основі аналізу відвідуваності та підготовленості до занять. Практичний 
блок оцінюється за результатами практичних завдань, виконаних на заняттях і додатково за завданнями викладача, 
відповідно до програми курсу. Список можливих видів робіт на заняттях практичного блоку: реферат, доповідь, 
ділова гра, виступ на семінарі, есе, контрольна робота, розв’язування задач, виконання дослідного завдання, проєкту 
та ін. Викладач має право вибрати із запропонованого списку потрібні для вивчення конкретного предмета види 
робіт, доповнити його. За кожен вид роботи виставляють кількість відпрацьованих балів (згідно із силабусом 
дисципліни відповідно до бально-рейтингової буквеної системи оцінок). 
Результат виставляють в екзаменаційну відомість у терміни, зазначені в академічному календарі. Для 
максимального наближення програм поточної та підсумкової атестації до умов майбутньої професійної діяльності 
здобувачів, як зовнішніх експертів залучають роботодавців. Це є гарантією якості реалізації навчального процесу з 
дисципліни й забезпечення необхідного рівня сформованості компетентностей.
Здобувачі вищої освіти, які повністю виконали вимоги навчального плану відповідного курсу, склали всі екзамени й 
заліки, переводяться на наступний курс наказом ректора по університету.

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

Вибір форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану: освітні компоненти, 
результати яких передбачають більш практичне наповнення, завершуються заліком, освітні компоненти більш 
теоретичного або теоретико-практичного наповнення – екзаменом.
У силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін наведено критерії поточного оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів, розподілення балів за змістовими модулями, а також указано максимальні та мінімальні бали 
з кожного контрольного заходу із урахуванням їх важливості та трудомісткості. 
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за національною шкалою 
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, не зараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, 
С, D, E, FX, F). Оцінювання за кожним видом завдань указується викладачем у силабусах та робочих програмах. 
Силабус навчальної дисципліни розробляється на основі робочої програми дисципліни, у якому вказані плановані 
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до освоєння компоненти дисциплінарних компетентностей, які виступають як контрольовані результати навчання. 
Силабуси та робочі програми навчальних дисциплін доступні в кабінетах дистанційної освіти Google Classroom та 
електронному ресурсі (http://asu.knu.edu.ua ).

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

Конкретні форми та процедури поточного контролю знань, підсумкової атестації з кожної дисципліни та 
професійного модулю розробляються групою забезпечення ОПП і викладачами, доводяться до відома здобувачів на 
початку навчання.
Інформація про форми контрольних заходів здобувачам вищої освіти розміщено:
1) у силабусі дисципліни де міститься інформація про контрольні заходи;
2) на сайті структурного підрозділу кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, на якому ця інформація 
оновлюється (http://aknt.knu.edu.ua/);
3) на початку викладання дисциплін, коли викладач конкретно з усіма вимогами і процедурами ще раз нагадує про 
форми контрольних заходів.
Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією щодо навчального процесу, розміщеною на 
електронних ресурсах КНУ (графік навчального процесу (http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu).
Розклад занять доводиться до відома здобувачів та викладачів не пізніше як за місяць до початку екзаменів. Розклад 
доступний із програмного комплексу «АСУ ЗВО»  (http://asu.knu.edu.ua/) та  розміщується на сайті кафедри 
(http://aknt.knu.edu.ua/studentu/rozklad-zanjat/).

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти по ОПП «Комп’ютерні науки» відповідають вимогам рівня 7 Національної 
рамки кваліфікацій МОН України. Остаточною формою атестації здобувача є кваліфікаційна робота, яка 
підтверджує здатність здобувача застосувати методи та засоби аналізу даних, розробляти програмне забезпечення, 
адмініструвати інформаційні системи для впровадження інноваційних рішень у галузях гірничодобувної, 
металургійної промисловості та соціально-економічної діяльності регіону.
Здобувач вищої освіти допускається до захисту кваліфікаційної роботи за рішенням засідання кафедри 
автоматизації, комп’ютерних наук і технологій після проходження науково-дослідної практики, попереднього 
захисту кваліфікаційної дипломної роботи  та протоколом результатів проходження кваліфікаційною роботою 
перевірки на плагіат (затверджується відповідним протоколом засідання кафедри автоматизації, комп’ютерних наук 
і технологій).
Атестація проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра і завершується видачою документа 
встановленого зразка про присудження рівня вищої освіти магістр із присвоєнням кваліфікації магістра з 
комп’ютерних наук. Атестація здійснюється відкрито і публічно, електрона версія пояснювальної записки 
кваліфікаційної роботи зберігається у репозиторії КНУ.

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

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

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

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

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

Порядок  повторного проходження контрольних заходів  регулюються відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу КНУ. Здобувачам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється 
ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзамену 
чи заліку допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – комісії, яка 
створюється рішенням кафедри. Здобувачі, які мають академічну заборгованість з трьох і більше дисциплін, 
підлягають відрахуванню. За наявності поважних підстав здобувачеві може бути надана академічна відпустка або 
можливість повторного проходження курсу навчання відповідно до чинного законодавства.
Відповідно до п. 5.16. Положення про організацію освітнього процесу КНУ здобувач, який під час захисту 
кваліфікаційної роботи одержав незадовільну оцінку, відраховується з Університету як такий, що виконав 
навчальний план, але не пройшов атестацію. Такому студентові видається академічна довідка встановленого зразка. 
Здобувач, який не з’явився на засідання екзаменаційної комісії без поважних причин, уважається неатестованим. Це 
відзначається в протоколі засідання комісії. Здобувач, який не захистив кваліфікаційної роботи, допускається до 
повторного захисту кваліфікаційної роботи протягом трьох років після закінчення Університету. Повторний захист 
кваліфікаційної роботи дозволяється не раніше наступної атестації (у наступний термін роботи екзаменаційної 
комісії).

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

Урегулювання процедур та порядок оскарження здобувачами результатів контрольних заходів у КНУ відбувається 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). У разі оскарження здобувачем результатів проведення 
контрольного заходу він звертається із заявою, яка подається особисто в день процедури проведення або 
оголошення результату контрольного заходу, до керівника факультету, на якому навчається. Розпорядженням 
проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи створюється апеляційна комісія. Апеляційна комісія 
розглядає заяву здобувача й оформляє рішення у вигляді протоколу. 
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності на ОПП випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів серед здобувачів не було.

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

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

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

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

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

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

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

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (п.10) закріплює заходи й систему запобігання академічному плагіату та виявлення його в наукових та 
навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти. 
Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» регламентує порядок 
відповідальності за порядок дотримання академічної доброчесності під час здійснення освітньо-наукової діяльності.
Відповідальність за дотримання академічної доброчесності під час здійснення освітньої діяльності покладається на 
здобувачів вищої освіти та співробітників Університету. Виявлення фактів порушення академічної доброчесності 
здобувачами вищої освіти під час здійснення освітньої діяльності здійснюється передусім викладачами (у межах 
навчальних дисциплін, які вони викладають) та керівниками кваліфікаційних робіт; факти порушення академічної 
доброчесності співробітниками Університету виявляються передусім посадовими особами, зокрема керівництвом 
структурних підрозділів, спеціалізованих вчених рад, оргкомітетів конференцій, редакцій наукових журналів тощо. 
Рішення щодо академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності може прийматися вказаними 
вище особами та/або Комісією з етики та керування конфліктами Університету.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення академічної доброчесності учасниками 
освітнього процесу ОПП «Комп’ютерні науки» не виявлено.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір науково-педагогічних працівників відбувається відповідно до Положення про порядок 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf).
Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав претендентів, 
колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень 
конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на обіймання вакантних посад науково-педагогічних 
працівників. 
Під час конкурсного відбору претендент в обов’язковому порядку подає інформацію щодо виконання кадрових 
вимог Ліцензійних умов до претендента на посаду; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене 
(почесне) звання відповідно до профілю кафедри; список наукових праць та винаходів за останні п’ять років або за 
період науково-педагогічної діяльності; копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом 
останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші, передбачені чинним законодавством України 
документи). Для оцінювання рівня професійної кваліфікації кандидата кафедра може запропонувати йому 
прочитати пробну лекцію, провести семінарське або практичне заняття тощо.
Кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОПП, забезпечує досягнення визначених програмою цілей та 
програмних результатів навчання та повністю відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Кафедра АКНТ активно співпрацює з підприємствами регіону. Зокрема, провідні фахівці з ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», ПРАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК» (МЕТІНВЕСТ) залучаються до проведення 
консультацій та збирання необхідних матеріалів для написання кваліфікаційної роботи, запрошуються на захист 
кваліфікаційних робіт. 
У 2020 році, на базі КНУ відбулась міжнародна онлайн-конференція з питань сталого майбутнього (ICSF) 
(https://icsf.ccjournals.eu/2020/index.html), яка є міждисциплінарною платформою для науковців, інженерів і 
практиків. В процесі конференції було обговорено останні розробки, тенденції та перспективи застосування 
інформаційних технологій у гірничо-металургійній галузі. Отримана інформація застосовувалась для доповнення 
змісту навчальних дисциплін ОПП.
У межах договору Про співпрацю між Криворізьким національним університетом,  Дочірнім підприємством 
«Сіменс Україна» концерну Siemens AG та компанією Метінвест Холдинг у КНУ відкрито Навчальний центр з 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/laboratorii/). У процесі 
розроблення стендів для нового навчально-наукового центру було втілено ідею поєднання технологій віртуальної 
реальності з реальними прототипами – створення цифрового двійника і представлення його у вигляді масштабної 
моделі. Такий проєкт є яскравим прикладом зближення університету та виробничих підприємств і організації, та 
формує імпульс для створення нових форм і методів співпраці з роботодавцями. 

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

Заступник директора з економіки та розвитку ДПІ «Кривбаспроект», канд. тех.наук, доцент Григор’єв І.Є. дав 
письмову згоду на участь в науково-практичному семінарі з дисципліни «Управління інноваціями» з доповіддю про 
інноваційні рішення, які реалізує підприємство в процесі проєктування видобутку, переробки й комплексного 
використання мінеральної сировини в Україні та ряду країн ближнього зарубіжжя.
У рамках ОК «Аналіз і реінжиніринг бізнес процесів  інформаційних систем» заплановано проведення практичних 
семінарів разом із ГС «Міжнародна Бізнес Асоціація» м. Кривий Ріг на тему «Організація робіт по реінжинірингу 
заданого бізнес процесу» щодо перспективних напрямків покращення ефективності функціонування 
інформаційних управляючих систем та бізнес-процесів систем різного призначення.
Олексій Хрипко – TeamLead Backend міжнародної компанії Sigma.Software провів онлайн-презентацию для 
cтудентів кафедри АКНТ на тему «Golang – програмування за сучасними стандартами», на якому розповів про дану 
мову програмування, розробки, здійснені його компанією.
Викладачі кафедри, а саме доцент Рубан С.А., старший викладач Суворов О.І, та асистент Пилипенко О.В. є 
практикуючими фахівцями в сфері інформаційних технологій та за сумісництво працюють у провідних компаніях 
міста: «Інфорс», IT STEP, ГранІТ-03.
У рамках проєкту ««Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами» для здобувачів ОПП 
заплановано воркшопи, онлайн-зустрічі студентів із представниками української стартап-індустрії. 

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

Умови та забезпечення професійного розвитку викладачів затверджено у Положенні про підвищення кваліфікації 
та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf). 
Удосконалення методики викладання є пріоритетною складовою всієї системи викладацької діяльності. І важливу 
роль в реалізації цього процесу виконують проведення й обговорення відкритих занять, взаємовідвідування занять, 
які здійснюються відповідно до затверджених графіків, складені в рамках річних планів роботи кафедри. Їх 
результати визначають напрями роботи з удосконалення педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників 
кафедри. Кожні 5 років викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації.
Керівництво КНУ здійснює постійну роботу з розширення переліку організацій, на базі яких працівники мають 
можливість здійснити підвищення кваліфікації та стажування: виробничі підприємства, заклади вищої освіти, 
науково-дослідні установи як в Україні, так і за кордоном. Керівництво університету також надає всебічну підтримку 
співробітникам, які беруть участь у конкурсних відборах на стажування та підвищення кваліфікації (рекомендаційні 
листи, підтвердження фінансового забезпечення, юридична допомога в оформленні документів тощо).
Викладачі ОПП, а саме проф. Моркун Н.В., проф. Попов С.О., доц. Завсєгдашня І.В пройшли підвищення 
кваліфікації на базі Центру удосконалення освіти Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля з курсу 
«Інформаційні технології проектування комп’ютерних систем».

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Матеріальне стимулювання передбачено Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним 
працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf). Дане положення закріплює умови для розгляду питання про 
надання науково-педагогічним та педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди; перелік показників, за 
якими оцінюються працівники; обмеження щодо надання винагороди.
До працівників університету та осіб, які навчаються в КНУ, застосовуються такі заходи заохочення: оголошення 
подяки; нагородження грамотою, почесною грамотою; преміювання; призначення іменної стипендії. 
За особливі трудові заслуги викладачі університету представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження 
державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, 
іншими видами морального і матеріального заохочення. Заохочення оголошуються наказом ректора університету 
або особою, якій було делеговано ці повноваження, в урочистій атмосфері і заносяться до трудових книжок 
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викладачів. Завідувач кафедри, професор Моркун Н.В. отримала премію Президента України для молодих вчених 
(Указ Президента №419/2018 від 07.12.2018, свідоцтво і почесний знак № 1115). Доцент кафедри Тронь В.В. за 
багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну 
науково-педагогічну діяльність відзначений Подякою Міністерства освіти і науки України (2017 р.).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансування підготовки фахівців на ОПП здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок 
коштів юридичних чи фізичних осіб. Звіти про фінансові результати розміщено на сайті 
http://www.knu.edu.ua/finansova.
Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій використовує 10 спеціалізованих лабораторій, які задіяні в 
навчальному процесі та дослідницькій діяльності ОПП. 
Обладнання лабораторій дозволяє забезпечити сучасний рівень знань, умінь і навичок проєктування інформаційних 
систем відповідно до стандартів Індустрії 4.0 із застосуванням інтелектуальних технологій, інтернету речей, хмарних 
обчислень. Оснащення лабораторії доповнено програмними пакетами. Наявне мультимедійне обладнання 
використовується для створення мультифункціонального простору, підвищує інтерес та загальну мотивацію 
навчання завдяки інтерактивним формам роботи.
Навчально-методичне забезпечення ОПП складається з робочих програм, силабусів, методичних рекомендацій, 
зокрема організації процесу досліджень. Бібліотека університету (http://lib.knu.edu.ua/) має достатню кількість 
підручників та посібників, вітчизняних і закордонних фахових періодичних видань відповідного профілю, доступ до 
мережі Інтернет, авторських розробок професорсько-викладацького складу. 
До процесу оновлення матеріально-технічної бази ОПП залучено роботодавців.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Викладачі та здобувачі КНУ мають безкоштовний доступ до навчальних підручників, посібників, спеціальної 
фахової літератури, періодичних видань, зокрема в електронній формі, які дозволяють повністю виконати вимоги 
ОПП та навчального плану. КНУ має доступ до баз даних Scopus та Web of Science. Здійснюється наповнення 
університетського репозиторію (http://ds.knu.edu.ua/) науковими публікаціями викладачів і здобувачів, 
кваліфікаційними роботами тощо. Навчальні корпуси та гуртожитки університету підключені до мережі інтернет, 
зокрема за допомогою вільного Wi-Fi доступу. Бібліотека має власний сайт, працює електронний каталог. Діє 
автоматизована бібліотечна програма, електронна читальна зала, у якій користувач має доступ до вітчизняних та 
світових електронних бібліотек. 
В університеті постійна увага приділяється розвитку соціальної сфери, поліпшенню побутових умов здобувачів і 
співробітників, що сприяє якісному забезпеченню освітньої діяльності ОПП. Діє спортивний комплекс, громадсько-
освітній комплекс «Палац молоді і студентів», їдальня та буфети. Для забезпечення житлом студентів з інших міст є  
гуртожитки. Для відпочинку студентів та співробітників діє спортивно-оздоровчий табір у смт. Лазурне на 
узбережжі Чорного моря.
Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти щодо їх освітнього середовища в університеті обладнано 
скриньки довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry), а також проводяться систематичні зустрічі з 
представниками студентського самоврядування.

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

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

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
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підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Комплексну підтримку здобувачів здійснюють викладачі кафедри в процесі викладання дисциплін та консультацій, 
куратори груп, працівники деканату, гарант ОП та завідувач кафедри. 
Для інформаційної підтримки здобувачів до освітнього процесу впроваджено ІКТ та принципи дистанційної освіти. 
Забезпечення отримання необхідної інформації здобувачами вищої освіти представлено через офіційний сайт 
університету, та в соціальних мережах. Завдяки впровадженню в освітній процес автоматизованої системи 
управління,  здобувачі вищої освіти можуть ознайомитись із розкладом занять, навчальними планами тощо. 
Що стосується соціальної підтримки здобувачів освіти, то згідно із Правилами призначення та виплати академічних 
стипендій студентам, аспірантам і докторантам КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/44.pdf), в університеті 
створюється стипендіальна комісія, яка призначає академічні стипендії (зокрема іменні та персональні), надає 
матеріальну допомогу, займається питаннями додаткового заохочення та преміювання здобувачів. У разі потреби, 
здобувачі забезпечуються житлом на період навчання. Якщо здобувач освіти вступив до Профспілкової організації 
КНУ, він отримує додаткові соціальні пільги та гарантії, передбачені діяльністю профспілки (пільгові путівки на 
санаторно-курортне лікування, матеріальна допомога, тощо).
Консультативна робота викладачів ОПП здійснюється відповідно до графіку консультацій, що розробляється на 
початку кожного семестру, затверджується завідувачем кафедри. Необхідну інформацію здобувачі вищої освіти 
також можуть отримати на сайті кафедри.
Консультаційну підтримку щодо підбору необхідної літератури для підготовки індивідуальних завдань надають 
викладачі та співробітники Науково-технічної бібліотеки.
Студентське самоврядування надає консультаційну допомогу здобувачам щодо прав та обов’язків, правил 
проживання та внутрішнього розпорядку у гуртожитку, поведінки на території університету; щодо проблем 
адаптації до студентського середовища; щодо питань організації і проведення просвітницьких, культурних, 
організаційно-виховних заходів; щодо питань етики та академічної доброчесності. 
КНУ активно працює над питаннями працевлаштування випускників. Для цього створений «Центр сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників». Основними задачами центру є: допомога студентам та випускникам у 
пошуках роботи, формування якостей молодого фахівця та адаптація до сучасних вимог на ринку праці та 
інформування щодо календарних заходів Центру (ярмарки вакансій, зустрічі з роботодавцями, тренінги тощо).
Центр забезпечення якості вищої освіти університету періодично проводить анкетування здобувачів освіти щодо 
задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою, а також 
проводить моніторинг якості освіти та освітньої діяльності згідно з Положенням про моніторинг якості освіти та 
освітньої діяльності у КНУ. Згідно з результатами анкетування, здобувачі загалом позитивно оцінюють рівень 
підтримки, що надає КНУ.

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

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

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

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

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

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

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

Перегляд ОПП відбувається за результатами постійного моніторингу, зворотного зв’язку із науково-педагогічними 
працівниками, здобувачами, випускниками й роботодавцями та прогнозування розвитку й потреб суспільства. 
Центр забезпечення якості вищої освіти КНУ а також кафедра АКНТ проводять анкетування представників 
стейкхолдерів. Результати анкетування аналізуються та, якщо необхідно, готуються пропозиції щодо змін у ОПП.
У результаті участі викладачів кафедри у міжнародних проєктах розвитку вищої освіти, а також у процесі підготовки 
проєктних аплікаційних форм до міжнародних грантових конкурсів відбувається обмін досвідом із провідними ЗВО 
України, Білорусі та країн ЄС, що також враховується при оновлені компонентів ОПП.
Для врахування останніх тенденцій та рекомендацій стейкхолдерів ОПП «Комп’ютерні науки» 2019 р. було 
відправлено представникам основних груп стейкхолдерів, отримані рецензії. Було проведено анкетування, у якому 
брали участь представники роботодавців, здобувачі та члени науково-методичної ради університету.
В результаті комплексної співпраці зі стейкхолдерами було внесено такі зміни до ОПП:
- уточнено формулювання фахових компетентностей і програмних результатів навчання;
- за результатами опитування здобувачів першого року навчання магістратури та четверного року навчання 
бакалаврату спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» було уточнено компетентності та програмні результаті 
навчання, зокрема, скореговано програмні результати ПР 4, ПР 5;
- оновлено перелік пропонованих вибіркових дисциплін із урахуванням побажань здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня підготовки, зокрема, вилучено варіативні дисципліни професійної підготовки «Міжнародні 
стандарти створення інтегрованих інформаційних технологій» та «Сучасні системи автоматизації проєктування»; 
додані  «Програмні засоби візуалізації даних і процесів», «Методи синтезу віртуальної реальності»; враховано право 
здобувачів вибирати навчальні дисципліни інших спеціальностей та рівнів вищої освіти;
- за рекомендацією роботодавців додано нову дисципліну ОК7 «Інтелектуальні системи управління та аналізу 
даних», та відповідні до неї програмні результати (ПР7, ПР8, ПР19, ПР20) та компетентності (ФК7, ФК8); 
- розширено зміст дисципліни ОК4 «Сучасні системи управління» за рахунок уточнення програмних результатів 
(ПР2, ПР14, ПР15); 
- дисципліну «Моделювання та оптимізація в інформаційних управляючих системах» винесено у блок вибіркових 
щоб оптимізувати та підсилити формування компетентності(ФК3);
- із врахуванням тенденцій розвитку ІТ та рекомендацій стейкхолдерів, додано нову вибіркову дисципліну  
«Людино-машинні інтерфейси».
-  за результатами кооперації та обміну досвідом із академічною спільнотою додано нову дисципліну вибіркового 
блоку «Грантрайтинг», яка дозволить посилити формування ФК1, ФК11 та ФК12; додано дисципліну вибіркового 
блоку «Методологія наукових досліджень» з метою закріплення формування ФК7.
ОПП «Комп’ютерні науки» введено в дію наказом ректора КНУ від 15.05.2020 № 163. 

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

Періодичний зворотний зв’язок зі здобувачами вищої освіти є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення 
якості освітнього процесу КНУ. Здобувачі вищої освіти мають змогу висловлювати свою думку та пропозиції 
стосовно забезпечення якості освіти на засіданнях Вченої ради факультету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-
tet-informaciynyh-tehnolohiy/vchena-rada), Вченої ради університету (http://www.knu.edu.ua/vchena-rada) та Ради 
молодих вчених (http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh). 
Окрім того, здобувачі вищої освіти залучені до процедур забезпечення якості освіти та перегляду ОПП шляхом 
опитувань щодо змісту конкретних дисциплін та анкетування (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/anketuvannya-studentiv), у якому окремим пунктом передбачено висловлення 
побажань та пропозицій здобувачів щодо вдосконалення навчального процесу. 
Результати проведених опитувань здобувачів вищої освіти мають вплив на зміст навчання й викладання. Результати 
анкетування здобувачів другого рівня вищої освіти показали, що здобувачі загалом задоволені якістю освітнього 
процесу, а ОПП відповідає їх потребам.

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

Студентське самоврядування Криворізького національного університету – це самостійна громадська діяльність 
студентів на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету, що реалізує функції управління вищим 
навчальним закладом, визнана Вченою Радою Університету, та здійснюється студентами відповідно до завдань.
Діяльність органів Студентської ради направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення 
якості навчання, захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентства, зростання 
соціальної активності та відповідальності у студентської молоді. 
Основними завданнями студентського самоврядування КНУ є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, 
зокрема стосовно організації навчального процесу; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння проведенню серед студентів соціологічних 
досліджень; організація та проведення систематичних культурно-масових заходів; проведення роботи, спрямованої 
на підвищення свідомості студентів та їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого ставлення до 
майнового комплексу, патріотичне ставлення, до духу і традицій вузу.
Під час розроблення та перегляду ОПП «Комп’ютерні науки» зауважень з боку органів студентського 
самоврядування не було.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Представники роботодавців є членами Наглядової ради у Криворізькому національному університеті (склад 
оновлюється), що дає їм змогу безпосередньо впливати на якість ОПП і мати об’єктивне уявлення про проблеми й 
перспективи надання освітніх послуг. З метою залучення роботодавців до процедур забезпечення якості освітнього 
процесу, формування та перегляду ОПП  укладено низку угод (договорів) про співпрацю. 
У процесі впровадження результатів дослідження в практику підприємств галузі в рамках ініціативних та 
госпрозрахункових наукових тематик створюються умови для плідної співпраці. У процесі взаємодії здійснюється 
обмін інформацією щодо останніх розробок та тенденцій у практичній та науковій сферах зі спеціальності, фахівці 
ознайомлюються з матеріалами, які надаються здобувачам у процесі вивчення дисциплін, надають рекомендації 
щодо поліпшення ОПП, акцентують увагу на освоєнні актуальних компетентностей тощо.
Пропозиції від роботодавців щодо змісту ОПП та інших процедур забезпечення її якості враховуються під час 
проведення науково-практичних конференцій та семінарів, які проводяться на базі КНУ. На ОПП є рецензії від 
потенційних роботодавців, у яких вказано позитивні відгуки, щодо доцільності ОПП та змісту підготовки.

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

Перший випуск ОПП відбудеться у 2020 р. Разом з тим на кафедрі існує загальна практика збирання та врахування 
інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників усіх рівнів навчання 
(http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/vipuskniki/). Кафедра підтримує зв’язки зі своїми випускниками (спеціальності 
«Системи управління і автоматики», «Економічна кібернетика», «Управління проектами»), багато з яких є 
провідними фахівцями галузі інформаційних технологій, у тому числі і на міжнародному рівні. 
У процесі комунікацій та співпраці збирається актуальна інформація щодо нових програмних засобів, вимог до 
виконання практичних задач, тенденцій зміни компетентісних вимог на ринку праці, тощо. Ця інформація 
використовується для змістового оновлення робочих програм, уточнення компетентностей та програмних 
результатів навчання.
Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП 
здійснюється як Центром сприяння працевлаштуванню здобувачів і випускників 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), так і гарантом ОП. 
Кафедра підтримує зв’язки із випускниками, проводиться моніторинг шляхом моніторингу відкритої інформації у 
соціальних мережах, зокрема LinkedIn та Facebook, здійснюється телефонне опитування випускників.
Ефективним інструментом комунікації з випускниками є організація зустрічей випускників з адміністрацією 
університету та здобувачами вищої освіти.

Сторінка 21



Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Процедури внутрішнього забезпечення якості здійснюються Центром забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/normatyvna-baza) відповідно до 
нормативно-правових документів університету та Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).
За результатами внутрішнього аудиту системи керування якістю університету, переглянуто та доповнено Стратегія 
розвитку Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Зокрема, акцент зроблено на необхідності 
впроваджувати й удосконалювати систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із залученням внутрішніх 
та зовнішніх стейкхолдерів; залучати роботодавців та інші зацікавлені сторони до формування освітніх траєкторій 
здобувачів вищої освіти за спеціальностями КНУ.  
План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ »Криворізький національний університет» на 2019-
2024 рр. (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/plan-roboty-centru) 
передбачає заходи з модернізації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» на 2019-2024 рр. Укладено відповідно до «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)», ухвалених Міністерською конференцією в Єревані 14-15 
травня 2015 р.
У ході здійснення процедур внутрішнього аудиту системи забезпечення якості за час реалізації ОПП «Комп’ютерні 
науки» виявлених недоліків не було.

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

Оскільки акредитація ОПП «Комп’ютерні науки» є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої 
освіти немає.

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

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

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

Освітні програми та навчальні плани розробляють робочі групи кафедр, відповідальні за формування ОПП. 
Координацію їхньої діяльності та контроль за виконанням вимог щодо навчальних (робочих навчальних) планів 
здійснює Навчально-методичний відділ університету (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/navchal-no-metodychnyy-
viddil), Центр забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-
vyshhoi-osvity/normatyvna-baza). Діяльність Центру забезпечення якості вищої освіти спрямована на:
- визначення процедури прийняття рішень; розподіл повноважень; визначення процесів та заходів забезпечення 
якості освіти університету; 
- формулювання стратегії у сфері якості як окремих документів, що визначають конкретні цілі й завдання 
університету; 
- формування системи індикаторів для моніторингу та корекції політики забезпечення якості.

9. Прозорість і публічність

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

Правила та процедури взаємодії всіх учасників освітнього процесу, їх прав та обов’язків здійснюються в порядку та 
спосіб, передбачений Законом України «Про вищу освіту», а також внутрішніми нормативними актами 
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університету, доступ до яких забезпечено шляхом розміщення на офіційному сайті університету: 
http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza.
Основні документи ЗВО:
Статут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf);
Положення про організацію освітнього процесу у  Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf);
Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF);
Правила прийому до Криворізького національного університету у 2020 році (http://www.knu.edu.ua/pravyla-
pryyomu);
Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf).

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

Усі зацікавлені сторони можуть надсилати зауваження та пропозиції на юридичну адресу Університету 
(http://www.knu.edu.ua/rekvizyty); офіційну електронну адресу Університету; електронні адреси відповідних 
структурних підрозділів (http://www.knu.edu.ua/dovidnyk-e-mail-adres), випускової кафедри 
(http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/kontakti/) або використати Скриньку довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry). 

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

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої розміщена
на сайті університету:
http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/druhyy-mahisters-kyy-riven-vyshhoi-osvity
на сайті кафедри:
http://aknt.knu.edu.ua/studentu/osvitnio-profesiini-programy/

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Кафедра АКНТ бере участь у проєкті EU ERASMUS+ 609557: «Розвиток практично орієнтованого студенто-
центрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем». В рамках проєкту здійснюється розробка 
спільної освітньої віртуальної платформи моделювання та симуляції середовища (SMSE-platform), за допомогою 
якої можна буде організовувати спільний доступ до навчальних розробок Ризького технічного університету, 
Католицького Університету Льовена, Університету Кіпру, Білоруського Державного Університету, Гомельського 
державного університету ім. Ф. Скорини, а також організовувати проведення спільних міжуніверситетських 
лабораторних занять галузі інформаційних технологій. Упровадження SMSE-platform (з 2022 року) стане потужним 
важелем розвитку ОПП.
НПП кафедри постійно працюють над підвищенням кваліфікації:  як професійної (у 2019 р. д.т.н., проф. Моркун 
Н.В. проходила стажування на базі Ягелонського університету та Варшавського університету; доцент Маринич І. А. 
та старший викладач Сердюк О.Ю. пройшли навчання як користувачі системи автоматизованого проєктування 
EPLAN Electrical P8), так і мовної (викладачі кафедри Маринич І.А. та Рубан С.А. отримали у 2019 році сертифікати з 
володіння англійською мовою на рівні С1 та В2).
Викладачі кафедри брали активну участь у підготовці проєктної заявки 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP 
«Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання», яку схвалено до фінансування. 
Проєкт розпочинається з січня 2021 р. Виконання проєкту дозволить викладачам отримати альтернативну, якісну та 
доступну можливість підвищення кваліфікації. Європейські університети-партнери протягом проєкту сприятимуть 
впровадженню та адаптації міжнародного досвіду.
Проф. Моркун Н.В. та доц. Завсєгдашня І.В., на момент подання звіту, опановують дистанційний курс «Цифрові 
інструменти формувального оцінювання» (Дистанційна академія TeachHub). Мета навчання – ознайомлення з 
принципами формувального оцінювання та опанувати навичками створення інструментів оцінювання засобами 
Plickers, Kahoot, Triventy та Wordwall. 
За участю викладачів кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій та підприємств міста, зокрема ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПАТ «Центральний ГЗК» (МЕТІНВЕСТ), подано 4 проєктні заявки у рамках 
програми Horizon 2020. 
Університет постійно працює над поліпшенням матеріально-технічної бази, розвитком різноманітних форм 
міжнародного співробітництва, ширшим використанням у навчальному процесі електронних підручників, 
посібників.
Слабкі сторони:
Занадто мало стратегічних партнерських відносин із міжнародними науковими установами, що проявляється 
неможливістю забезпечити повною мірою відповідність з іноземними аналогами освітніх програм і навчальних 
планів, методів навчання, спрощення механізмів мобільності й визнання кваліфікацій.
Відсутність практики викладання дисциплін ОПП англійською мовою знижує можливості для інтенсифікації набору 
іноземних студентів та академічної мобільності. 
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Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Основними перспективами розвитку ОПП упродовж найближчих 3 років є:
1. Участь у міжнародних наукових проєктах та асоціаціях, що дозволить використовувати найкращі вітчизняні та 
європейські практики для покращення якості освітнього процесу.
2. Посилення ролі самостійної роботи із застосуванням дистанційної складової навчання.
3. Підтримка особистісно-орієнтованого навчання шляхом використання інноваційних методів навчання та 
визнання результатів неформальної освіти.
4. Інтенсифікація набору іноземних студентів та академічної мобільності здобувачів та викладачів.
5. Підвищення рівня залучення до наукових робіт здобувачів другого (магістерського) рівня.
КНУ планує здійснити задля реалізації цих перспектив такі заходи:
1. Участь у проєктах Horizon 2020 та інших провідних європейських ініціативах; публікації у журналах, 
представлених у міжнародних наукометричних базах даних, насамперед Scopus та Web of Science; збільшувати 
кількість активних наукових проєктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.
2. Розвиток власної інтегрованої системи керування освітнім процесом шляхом залучення до її складу підсистем 
дистанційного викладання та дистанційного оцінювання знань здобувачів.
3. Укладання договорів із провідними освітніми платформами (Coursera, edX, Prometheus) щодо надання пільгових 
цін на сертифікацію для здобувачів КНУ.
4. Упровадження практики викладання дисциплін ОПП англійською мовою.
5. Укладання договорів із провідними підприємствами Кривбасу щодо їх участі в обговоренні наукових результатів, 
а також їх упровадженні на підприємствах.
6. У рамках проєкту «CybPhys» заплановано ознайомчі визіти викладачів та здобувачів кафедри АКНТ до 
Католицького університету Льовена (м. Брюгге, Бельгія) та дослідницько-інноваційного центру Університету Кіпру 
(м. Нікосія, Кіпр). У рамках візиту заплановано відвідування технічних лабораторій, спілкування з європейськими 
викладачами та науковцями у сфері інформаційних технологій та діджиталізації освітніх процесів. Прогнозуємо, що 
в результаті таких візитів буде визначено нові тренди, які обов’язково  будуть відображені в ОПП.

 

 
          
  

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: 28.09.2020 р.

Сторінка 24



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

Психологія 
управлінської 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК01_Психологія 
УД.pdf

ELRZ8DKW9mj7EL
5xhaGuPsSaT8v5TL
0OO0NgMOXqZI4=

1. Комплект мультимедійного 
обладнання використовується 
для створення інноваційного 
мультифункціонального 
простору, для забезпечення 
оновлення змісту і форм 
навчання. Підвищує інтерес та 
загальну мотивацію навчання 
завдяки новим формам роботи;
2. Наочні матеріали.

Цивільний захист та 
охорона праці в галузі

навчальна 
дисципліна

ОК02_ЦЗОПГ.pdf 51ffLm83Kpwfsc0Uz
mDAAgpxbKiTUenY

de2GjZtYQTc=

1. Стенди протипожежної 
безпеки;
2. Первинні засоби гасіння пожеж 
(вогнегасники) – 7 шт.;
3. Стенд «Протипожежні 
сповіщувачі»;
4. Стенди електробезпеки;
5. Стенд «Засоби захисту від 
ураження електричним 
струмом»;
6. Стенди «Боротьба з 
основними шкідливостями 
виробничого характеру: пил, 
шум, вібрація» – 3 шт.;
7. Діючі моделі, планшети, 
вимірювальні прилади.
Лабораторія оснащена наочними 
приладами, у тому числі 
плакатами, схемами, зразками 
інструменту, засобами 
індивідуального захисту, 
нормативною документацією з 
охорони праці, інвентарем та 
обладнанням. Завдяки 
представленим в лабораторії 
наочним зразкам та стендам 
здійснюється дослідження умов 
праці за мікрокліматичними 
параметрами, за дією шкідливих 
факторів (пил, шум, вібрація); 
вивчення вогнегасних речовин та 
ручних вогнегасників.

Аналіз і реінжиніринг 
бізнес процесів 
інформаційних систем

навчальна 
дисципліна

ОК03_Ата РБП.pdf KfwQFeoYChYzy6M8
GOIQCeXmiIXCks5l

+nQL4slv6mE=

1. Обладнання: ПК Intel Sempron 
3200 – 27 шт.
Мультимедійний проєктор –1 
шт;
Проекційний екран – 1 шт.;
2. Програмне забезпечення: 
Програмне забезпечення: Open 
Office. org;  MS Windows XP/7; 
ARIS Express.

Сучасна теорія 
управління

навчальна 
дисципліна

ОК04_Сучасна 
теорія 

управління.pdf

8plDnuyX/3L0q367/
AKrjNOnM7sB3cqFk

GHAryaYQGU=

1. Мультимедійне обладнання для 
проведення лекцій, презентацій: 
мультимедійний проєктор –1 
шт; проекційний екран – 1 шт.;
2. Комп’ютерна техніка та 
лабораторні стенди для 
виконання лабораторних робіт: 
ПК AMD Sempron 3200 – 10 шт.; 
лабораторний стенд СУЛ-3 – 4 
шт.; осцилограф С1-83 – 4 шт.; 
лабораторний стенд 
«Аналоговий обчислювальний 
комплекс АВК-6» – 5 шт. 
(призначення стендів 
ідентифікація та дослідження 



характеристик систем 
управління).
3. Програмне забезпечення: Open 
Office. org; MS Windows XP/7; 
NOD 32, математичні пакети 
для моделювання та аналізу і 
синтезу систем управління 
MatLab, Scilab 5.0.

Грід-системи та 
технології хмарних 
обчислень

навчальна 
дисципліна

ОК05_Грид 
систем.pdf

DSkMS9vtkV/rQFdS
CjpEquKjAIzhYM+C

LObgk3RAnPs=

1. Обладнання: ПК Intel Sempron 
3200 – 27 шт.
Мультимедійний проєктор –1 
шт;
Проекційний екран – 1 шт.;
Комутатор D-Link DES-10240, 
SRW 224G4- 1 шт.
2. Програмне забезпечення:
Microsoft Visual Studio Code - 
Інтегроване середовище розробки 
програмного забезпечення;
Microsoft Visual Studio 2019 
Community - Інтегроване 
середовище розробки 
програмного забезпечення;
Microsoft Azure Storage Emulator 
v5.1 - Емулятор сховища Azure;
Microsoft Azure Storage Explorer - 
Програмне забезпечення для 
керування ресурсами сховища 
Azure;
Cerebrata Cerulean - Програмне 
забезпечення для керування 
ресурсами сховища Azure;
Microsoft Data Migration Assistant 
- Програмне забезпечення для 
міграції існуючих баз даних у 
хмарну Azure SQL;
Microsoft Azure - Платформа 
хмарних обчислень;
IBM Cloud Lite - Платформа 
хмарних обчислень;
Amazon Web Services - 
Платформа хмарних обчислень;
Postman - Програмне 
забезпечення для тестування 
SOAP і REST API$$;
Wonderware - програмне 
забезпечення управління 
операціями у реальному часі від 
компанії AVEVA (HMI & SCADA, 
MES, HISTORIAN).

Системна інтеграція 
комп'ютерних 
інформаційних 
технологій

навчальна 
дисципліна

ОК06_Системна 
інтеграція КІТ.pdf

y9HE6dZjLKvEeVU
Wk/waHXLTV2D/9L
akmDjwMNARQUQ

=

1. Обладнання: ПК Intel Sempron 
3200 – 27 шт.
Мультимедійний проєктор –1 
шт;
Проекційний екран – 1 шт.;
Комутатор D-Link DES-10240, 
SRW 224G4- 1 шт.;
Лабораторний стенд виконавчих 
механізмів на основі 
перетворювачів частоти АТV 58, 
АТV 12 – 2 шт.;
Перетворювачі частоти ATV 312 
– 2 шт.;
Перетворювач частоти ATV 32 – 
1 шт.;
Комплект обладнання для 
вивчення локальних 
автоматичних систем 
управління – 1 шт.;
Комплект устаткування з 
контролерів програмованих з 
запам’ятовувальними 
пристроями (МSX Premium, TSX  
3722 micro, TSX  Twido, Modicon 
M340, M238) – 1 шт.;
Програмовані логічні контролери 
Siemens S7-1200 – 3 шт.;
Двонаправлений 
маршрутизатор Simatic IOT2040 



– 1 шт.;
Програмоване логічне реле ОВЕН 
ПР200 – 2 шт.;
Програмований логічний 
контролер Yaskawa vipa micro 
m13c  – 1 шт.
2. Програмне забезпечення:
 Microsoft Visual Studio Code - 
Інтегроване середовище розробки 
програмного забезпечення;
Microsoft Visual Studio 2019 
Community - Інтегроване 
середовище розробки 
програмного забезпечення;
Microsoft Azure Storage Emulator 
v5.1 - Емулятор сховища Azure;
Microsoft Azure Storage Explorer - 
Програмне забезпечення для 
керування ресурсами сховища 
Azure;
Cerebrata Cerulean - Програмне 
забезпечення для керування 
ресурсами сховища Azure;
Microsoft Data Migration Assistant 
- Програмне забезпечення для 
міграції існуючих баз даних у 
хмарну Azure SQL;
Microsoft Azure - Платформа 
хмарних обчислень;
IBM Cloud Lite - Платформа 
хмарних обчислень;
Amazon Web Services - 
Платформа хмарних обчислень;
Postman - Програмне 
забезпечення для тестування 
SOAP і REST API.;
VijeoCitect – Програмне 
забезпечення для створення 
SCADA-систем; 
Zenon (DEMO) – Програмне 
забезпечення для створення 
SCADA-систем;
STEP7 – Програмне забезпечення 
для програмування ПЛК Siemens і 
Yaskawa;
TIA Portal v16 - – Програмне 
забезпечення для створення 
розосереджених інформаційних 
та керуючих систем;
Wonderware - програмне 
забезпечення управління 
операціями у реальному часі від 
компанії AVEVA (HMI & SCADA, 
MES, HISTORIAN).

Інтелектуальні 
системи управління та 
аналізу даних

навчальна 
дисципліна

ОК07_Інтелектуал
ьні системи.pdf

R8ezLik/q+uzml80q
PdUi16dl/Odwnkg4u

XTokDGUIE=

1. Обладнання:
ПК Intel Celeron 2600 – 8 шт.; ПК 
Intel Sempron 3200 – 8 шт.
Комутатор D-Link DES-10240, 
SRW 224G4- 1 шт.
Мультимедійний проєктор – 1 
шт.;
Проекційний екран – 1 шт.
Навчальні стенди в центрі 
«Автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих 
технологій Seimens»:
- «Автоматизація вузла з 
використанням технології IoT 
для транспортування і 
радіочастотної ідентифікації 
об’єктів при перевантаженні за 
допомогою SCARA-робота»;
- «Автоматизація вузла 
транспортування зі 
зважуванням об’єктів за 
допомогою SCARA-робота»;
- «Автоматизація вузла 
перевантаження об’єктів за 
допомогою SCARA-робота з їх 
нагріванням у процесі 



транспортування на конвеєрі».
2. Призначення: проведення 
лабораторних робіт і наукових 
досліджень пов’язаних з 
вивченням модулів, систем та 
машин з інтелектуальним 
управлінням, а також 
комп'ютерних систем для 
обробки та аналізу даних у 
автоматизованих технічних 
системах.
3. Програмне забезпечення:
- Open Office.org; MS Windows 7; 
NOD 32;
- Scilab 5.0, MATLAB – програмні 
платформи для наукових 
обчислень, моделювання, синтезу 
та аналізу інтелектуальних 
систем управління та аналізу 
даних
- Anaconda - вільно та відкрито 
розповсюджува-ний 
дистрибутив мов програмування 
Python та R для наукових 
обчислень, застосуванні методів 
машинного навчання, 
широкомасштабної обробки та 
аналізу даних.

Управління 
інноваціями

навчальна 
дисципліна

ОК08_УІ.pdf 3IWUyw71B1w+Aw0
xv2hzNG0X2l/Hws3

6pZ9MtDM9jgI=

1. Мультимедійне обладнання для 
проведення   вебінарів, 
презентацій та комп’ютерна 
техніка для виконання 
практичних робіт: ПК Intel 
Celeron 2600 –  8 шт.; ПК Intel 
Sempron 3200 – 8 шт.;
Мультимедійний проєктор –1 
шт;
Проекційний екран – 1 шт.;
Принтер HP Laser Jet 1200 –1 
шт.;
Комутатор D-Link DES-10240, 
SRW 224G4- 1 шт. 
2. Програмне забезпечення: Open 
Office. org; MS Windows XP/7; 
NOD 32; Mirosoft Project 
Professional 2010; Project Libre.

Практика науково-
дослідна

практика ОК09_Практика.p
df

6RNpUoRxLw+iqSiB
L6Ba3w1NMl/Q2hw

94lmwzMBeoV8=

Діяльність здобувачів у період 
науково-дослідної практики є 
аналогом професійної діяльності 
науковця, адже вона 
організовується в реальних 
умовах роботи в бібліотеці КНУ 
та на базі кафедри 
автоматизації, комп’ютерних 
наук і технологій з відповідним 
матеріально-технічним 
забезпеченням.
1. Комп’ютерна техніка для 
опрацювання зібраних 
матеріалів та мультимедійне 
обладнання для проведення 
презентацій результатів 
дослідження:
Моноблок НР 400 G2 20” – 15 шт.;
ПК INTEL Core i5-6400 – 1 шт.; 
SMART-телевізор «Philips 43» – 4 
шт.; конференц-система «ГОНГ» 
– 1 шт.; проєктор EPSON EB-
2040  (4200 ANSI Lm) – 1 шт.; 
проекційний екран – 1 шт.; 
комутаційне обладнання для 
забезпечення роботи центру у 
бездротовому режимі; 
акустична система; 
2. Програмне забезпечення: сайт 
бібліотеки (доступ до 
наукометричних баз даних 
Scopus, Web of Science та Google 
Scholar, платформи Springer 



Link) http://lib.knu.edu.ua; 
електронний каталог 
http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=6; 
електронний архів (DSpace KNU), 
Open Office.org 
https://www.openoffice.org/ru/; 
MS Windows ХP/7; NOD 32;  Scilab 
5.0, MS Power Point.

Кваліфікаційна робота 
магістра

підсумкова 
атестація

ОК10-диплом.pdf CVjqgWhmwkN0p9
X4pJaPw4cvyfz6u/l1

tZDW+g6nFlc=

1. Мультимедійне обладнання для 
проведення  презентацій  та 
комп’ютерна техніка:
Моноблок НР 400 G2 20 – 15 шт.;
ПК INTEL Core i5-6400 – 1 шт.;
SMART-телевізор «Philips 43» – 4 
шт.;
конференц-система «ГОНГ» – 1 
шт.; 
проєктор EPSON EB-2040  (4200 
ANSI Lm) – 1 шт.; проєкційний 
екран – 1 шт.; комутаційне 
обладнання для забезпечення 
роботи центру у бездротовому 
режимі; акустична система; 
Комплект обладнання 
використовується для 
проведення наочної демонстрації 
презентаційного матеріалу, 
захисту кваліфікаційних робіт, 
дисертацій, проведення 
тренінгів, тестування в режимі 
он-лайн. 
2. Програмне забезпечення: сайт 
бібліотеки (доступ до 
наукометричних баз даних 
Scopus, Web of Science та Google 
Scholar, платформи Springer 
Link) http://lib.knu.edu.ua; 
електронний каталог 
http://lib.ktu.edu.ua/?page _id=6; 
електронний архів (DSpace KNU), 
Open Office.org 
https://www.openoffice.org/ru/; 
MS Windows ХP/7; NOD 32;  Scilab 
5.0, MS Power Point.
VijeoCitect – Програмне 
забезпечення для створення 
SCADA-систем;
Zenon (DEMO) – Програмне 
забезпечення для створення 
SCADA-систем;
STEP7 – Програмне забезпечення 
для програмування ПЛК Siemens і 
Yaskawa
TIA Portal v16 - – Програмне 
забезпечення для створення 
розосереджених інформаційних 
та керуючих систем
Wonderware - програмне 
забезпечення управління 
операціями у реальному часі від 
компанії AVEVA (HMI & SCADA, 
MES, HISTORIAN)

 
* 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



208694 Моркун 
Наталя 
Володимирів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 006716, 

виданий 
26.06.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028832, 
виданий 

11.05.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026927, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора AП 
000598, 
виданий 

18.12.2018

15 Управління 
інноваціями

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Доктор технічних 
наук.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
15 років.
1. 4. Підвищення 
кваліфікації:
1. ДВНЗ 
«Східноукраїнський 
національний 
університет ім.  В. 
Даля», свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПВ № 
146220, 
«Інформаційні 
технології 
проектування 
комп’ютерних систем» 
викладач дисципліни  
«Організація баз 
даних та знань», 
01.12.2017 - 31.05.2018;
2. Виконавець у 
міжнародному проекті 
TEMPUS «Higher 
engineering training for 
environmentally 
sustainable industrial 
development» (Вища 
інженерна освіта для 
екологічно сталого 
промислового 
розвитку, 543966-
TEMPUS-1-2013-1-BE-
TEMPUS-JPCR), який 
фінансувався ЄС. У 
межах проекту 
здобувач пройшла 
стажування в 
University of Granada, 
Іспанія; Katholieke 
Universiteit Leuven, 
Бельгія, Campus Gent.
TEMPUS 543966: 
«Вища інженерна 
освіта для екологічно 
сталого промислового 
розвитку». Терміни 
виконання –2013 –
2016 рр. 
Транс'європейська 
програма 
взаємообмінів між 
університетами.
Координатор від 
університету EU 
ERASMUS+ 619227: 
«Центри сертифікації 
викладачів: 
інноваційні підходи 
до досконалості 
викладання - 
UTTERLY».
Участь в EU 
ERASMUS+ 609557: 
«Розвиток практично 
орієнтованого 
студентоцентрованого 
навчання в області 
моделювання кібер-
фізичних систем - 
CybPhys».
Участь в EU TEMPUS 
543966: «Вища 
інженерна освіта для 
екологічно сталого 
промислового 
розвитку».



Участь у 
міжнародному 
освітньо-науковому 
проекті 
«Інноваційний 
університет і 
лідерство. Фаза V: 
Інтердисциплінарніст
ь та міжгалузевість і 
стратегії розвитку 
університету», група G 
(стажування 
04.11.2019-29.11-2019, 
м. Варшава, 
Варшавський 
університет, м. Краків 
Ягелонський 
університет).
5. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Наведено 7 з 26:
1. Basis Regularities of 
Assessing Ore Pulp 
Parameters in Gravity 
Settling of solid phase 
particles based on 
ultrasonic 
measurements. / 
Vladimir Morkun, 
Natalia Morkun, Vitaliy 
Tron, Svitlana 
Hryshchenko, 
Oleksandra Serdiuk, 
Iryna Dotsenko. 
Archives of acoustics. 
Vol. 44. No.1, pp. 161-
167 (2019) DOI: 
10.24425/aoa.2019.1263
62.
2. Study of the lamb 
waves propagation 
along a plate in contact 
with a randomly 
inhomogeneous 
heterogeneous medium 
/ V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, S. 
Hryshchenko. 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
1(5-91). P. 18-27.
3. Synthesis of robust 
controllers for the 
control systems of 
technological units at 
Iron ore processing 
plants / V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, S. 
Hryshchenko. 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
1(2-91). P. 37-47. 
{Sсopus}
4. Synthesis of the 
noise immune 
algorithm for adaptive 
control of ore 



concentration / V. 
Morkun, N. Morkun, V. 
Tron, S. Hryshchenko. 
Radio electronics 
computer science 
control. 2018. № 3. P. 
183-190. DOI: 
10.15588/1607-3274-
2018-3-20 {WoS}
5. Estimation of the 
Crushed Ore Particles 
Density in the Pulp 
Flow Based on the 
Dynamic Effects of 
High-Energy 
Ultrasound / V. 
Morkun, N. Morkun. 
Archives of acoustics. 
2018. № 43. P. 61-67. 
DOI: 10.24425/118080. 
{WoS}
6. Automatic control of 
the ore suspension solid 
phase parameters using 
high-energy ultrasound 
/ V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron. Radio 
Electronics, Computer 
Science, Control. 2017. 
№ 3. P. 175-182. {WoS}
7. High-energy 
ultrasound using to 
improve the quality of 
iron ore particles 
purification in the 
process of its 
enrichment / V. 
Morkun, G. Gubin, T. 
Oliіnyk, V. Lotous, V. 
Ravinskaia, V. Tron, N. 
Morkun, M. Oliіnyk. 
Eastern-European 
Journal of Eenterprise 
Technologies. 2017. № 
6(12-90). P. 41-51. 
{Sсopus}

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Моркун В.С., 
Моркун Н.В., Сердюк 
О.Ю. Використання 
високоенергетичного 
ультразвуку для 
оцінки параметрів 
процесу осадження 
часток твердої фази 
пульпи. Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук 
праць. 2019. Вип. 48. 
С. 3-7.
2. Моркун В.С., 
Моркун Н. В., Тронь В. 
В., Сердюк О. Ю. 
Формування 
сепараційної 
характеристики 
процесу згущення 
рудної сировини на 
основі методу 
модельного 
прогнозуючого 
керування. Гірничий 
вісник: зб. наук праць. 



2019. Вип. 105. С. 8-13.
3. Моркун В.С., 
Моркун Н.В., Тронь 
В.В. Анализ методов 
понижения 
размерности моделей 
нелинейных 
динамических 
процессов обогащения 
железорудного сырья. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
2016. Кременчук. Вип. 
2/2016 (97), Ч. 1. С. 63-
69.
4. Моркун В.С., 
Моркун Н.В. 
Построение системы 
децентрализованного 
оптимального 
управления 
процессами 
обогатительного 
производства. Вісник 
Східноукраїнського 
національного 
університету ім. В. 
Даля. Сєвєродонецьк, 
2016. Вип. 3. С. 28-32.
5. Моркун Н.В., 
Пикильняк А. В., 
Подгородецкий Н. С. 
Моделирование 
процесса 
распространения 
ультразвуковых волн в 
неоднородных средах 
методом расслоенных 
пространств (K-
SPACE). Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. Кривий 
Ріг : КНУ, 2014. Вип. 
37. С.205-212.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Morkun V., Morkun 
N., Pikilniak A. The 
Propagation of 
Ultrasonic Waves in 
Gas-containing 
Suspensions. 
Cambridge Scholars 
Publishing, UK, 2019. 
130 p.
2. Моркун В.С., 
Моркун Н.В. 
Адаптивна система 
управління процесом 
магнітної сепарації 
залізної руди на базі 
засобів 
ультразвукового 
контролю. Кривий Ріг: 
КНУ, 2019. 159 с.
3. Моркун Н.В., 
Завсєгдашня І.В. 
Управління ІТ-
проектами в умовах 
гірничо-
металургійного 
комплексу: навч. 



посібник. Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
236 с.
4. Моркун В.С., 
Моркун Н. В., Тронь В. 
В. Оптимальное 
управление процессом 
обогащения железной 
руды. LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 
Saarbrucken, – 
Deutschland, 2015. 310 
p.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Участь в EU 
ERASMUS+ 609557: 
«Розвиток практично 
орієнтованого 
студентоцентрованого 
навчання в області 
моделювання кібер-
фізичних систем - 
CybPhys».
2. Участь в EU 
TEMPUS «Higher 
engineering training for 
environmentally 
sustainable industrial 
development» (HETES) 
543966-2013-BE-JPCR 
за програмою Темпус 
IV (конкурс 2013 р.).
3. Участь у 
міжнародному 
освітньо-науковому 
проекті 
«Інноваційний 
університет і 
лідерство. Фаза V: 
Інтердисциплінарніст
ь та міжгалузевість і 
стратегії розвитку 
університету», група 
G, республіка Польща, 
м. Варшава 
(Варшавський 
університет), м. Краків 
(Ягелонський 
університет), 
04.11.2019-29.11-2019.

7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 



Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН:
1. Член Галузевої 
експертної ради з 
галузі знань 15 - 
Автоматизація та 
приладобудування.
2. Член Експертної 
ради МОН проектів 
наукових робіт та 
науково-технічних 
(експериментальних) 
розробок молодих 
учених, секція «Нові 
технології екологічно 
чистого виробництва 
та будівництва, 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
видобутку та 
переробки корисних 
копалин; хімічні 
процеси та речовини в 
екології; раціональне 
природокористування
».

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. Керівник наукової 
роботи молодих 
вчених «Оптимізація 
процесу буріння 
свердловин на основі 
визначення фізико-
механічних і хіміко-
мінералогічних 
характеристик 
гірської породи». 
Держреєстрація № 
0117U00719.
2. Член редакційної 
колегії наукового 
журналу 
«Електромеханічні і 
енергозберігаючі 
системи». 
http://ees.kdu.edu.ua/e
ditorial-board.

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:
Завідувач кафедри 
автоматизації, 
комп’ютерних наук і 
технологій з 2017 
року.

12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв та 
/ або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент Україна UA 
132345 U МПК 
(2019.01) B01D 21/00 
B03B 13/00. Моркун 
В.С., Моркун Н.В., 
Сердюк О.Ю. Спосіб 
автоматичного 
керування роботою 
дешламатора. - Опубл. 
25.02.2019, Бюл. №4. 
C.3.
2. Патент Україна UA 
132692 U МПК 
(2019.01) Е2lВ49/00 
GOlN 27/72 (2006.01). 
Моркун В.С., Моркун 
Н.В., Тронь В.В., 
Паранюк Д.І., Суворов 
О.І. Спосіб 
визначення 
характеристик 
феромагнітних 
гірських порід в 
процесі буріння 
свердловин в 
гірському масиві. - 
Опубл. 11.03.2019, 
Бюл. №5. C.3.
3. Патент Україна UA 
132691 U МПК 
(2019.01) Е2lВ 44/00 
Е21В 47/13 (2012.01). 
Моркун В.С., Моркун 
Н.В., Тронь В.В., 
Паранюк Д.І., Сердюк 
О.Ю. Спосіб 
автоматичного 
контролю 
характеристик 
феромагнітних 
гірських порід в 
процесі буріння 
свердловин в 
гірському масиві. - 
Опубл. 11.03.2019, 
Бюл. №5. C.3.
4. Патент Україна UA 
132690 U МПК 
(2019.01) Е2lВ 44/00 
Е21В 47/0228 
(2012.01) Е21В 47/13 



(2012.01). Моркун 
В.С., Моркун Н.В., 
Тронь В.В., Паранюк 
Д.І., Грищенко С.М. 
Спосіб керування 
процесом буріння 
свердловин в 
гірському масиві із 
феромагнітних порід. 
- Опубл. 11.03.2019, 
Бюл. №5. C.3.
5. Патент Україна UA 
132689 U МПК 
(2019.01) Е2lВ 44/00. 
Моркун В.С., Моркун 
Н.В., Тронь В.В., 
Паранюк Д.І., 
Гапоненко І.А. Спосіб 
керування процесом 
буріння свердловин в 
гірському масиві із 
феромагнітних порід. 
- Опубл. 11.03.2019, 
Бюл. №5. C.3.
6. Пат. 68706 Україна, 
МПКG01N 29/02. 
Пристрій для 
контролю параметрів 
твердої фази суспензії 
/ В.С. Моркун, С.H. 
Барский, Н.В. Моркун. 
№ 2003108907; заявл. 
02.10.2003; опубл. 
16.08.2004, Бюл. № 8. 
1 c.
7. Пат. 67288 Україна, 
МПК В03В 13/04. 
Спосіб оптимального 
управління процесом 
магнітного збагачення 
залізних руд / Н.В. 
Моркун. № 
2003098386; заявл. 
11.09.2003; опубл. 
15.06.2004, Бюл. № 6. 
1с.
8. Пат. 70713 Україна, 
МПК В03В 13/00. 
Система 
автоматичного 
керування процесом 
збагачення рудних 
матеріалів / В.С. 
Моркун, С.H. Барский, 
Н.В. Моркун. № 
20031212317; заявл. 
24.12.2003; опубл. 
15.10.2004, Бюл. № 10. 
1 с.
9. Комп’ютерна 
програма серверу 
«Апаратно-
програмного 
комплексу управління 
вертикально-
інтегрованими 
системами»: а.с. № 
44532 Україна / Н.В. 
Моркун, О.І. Суворов, 
І.Є. Григор’єв, О.В. 
Артюхов. заявл. 
03.07.2012.
10. Комп’ютерна 
програма мобільного 
робочого місця 
«Апаратно-
програмного 
комплексу управління 
вертикально-
інтегрованими 
системами»: а.с. № 



44531 Україна / О.І. 
Суворов, О.В. 
Артюхов, Н.В. 
Моркун, І.Є. 
Григор’єв. заявл. 
03.07.2012.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
14 
лекцій/практикумів/м
етодичних вказівок/ 
рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
Наведено 3 з 16:
1. Моркун Н.В., 
Завсєгдашня І.В. 
Управління ІТ-
проектами в умовах 
гірничо-
металургійного 
комплексу: навч. 
посібник. Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
236 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Теорія алгоритмів». 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. 42 
с.
3. Методичні вказівки 
до дипломного 
проектування для 
студентів 
спеціальності 122 
«Комп’ютерні науки». 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. 
28 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. Моркун В.С., 
Моркун Н.В., 
Грищенко С.М., Тронь 
В.В., Сердюк О.Ю., 
Пилипенко О.В. 
Оцінка функції 
розподілу часток 
подрібненої руди за 
ступенем розкриття 
мінералів. Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
міжнар. наук-техн. 
конф. Кривий Ріг (22-
24 травня 2019 року): 
Криворізький 
національний 
університет, том 2. 
2019 р. С. 116.



2. Morkun V., Morkun 
N.,  Hryshchenko S. 
Method for Ultrasonic 
Control of a Particle 
Density Distribution of 
Crushed Ore. IEEE 
International Young 
Scientists Forum on 
Applied Physics and 
Engineering. 2017. Р. 
92- 96. {Scopus}
3. Morkun, V., Morkun 
N., Pikilnyak A. 
Ultrasonic facilities 
complex for grinding 
and ore classification 
process control. IEEE 
37th International 
Conference on 
Electronics and 
Nanotechnology, 
ELNANO 2017. 2017. P. 
409-413. {Scopus}
4. Bakum Z., Morkun 
N. Higher Educational 
Institution Students' 
Research Organization. 
Global aspects of the 
world economy and 
international relations 
in the conditions of 
economic instability: 
international Scientific 
Conference. 
Chenstohova, Poland. 
31 March – 01 April 
2016. pp. 771-777.
5. Моркун В.С., 
Моркун Н.В., Тронь 
В.В. Формирование 
моделей Вольтерра-
Лагерра нелинейных 
объектов 
обогатительного 
производства. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: 
міжнародна науково-
технічна конференція 
25–27 травня 2016 р., 
Кривий Ріг. С. 295.

221149 Тронь 
Віталій 
Валерійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

0914 
Комп'ютеризов

ані системи, 
автоматика і 
управління, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

091401 
Системи 

управління і 
автоматики, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013862, 

13 Інтелектуальні 
системи 
управління та 
аналізу даних

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
12 років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1 Morkun V. S., Morkun 
N. V., Tron V. V. 
Automatic control of 
the ore suspension solid 
phase parameters using 
high-energy ultrasound 
// Radio Electronics, 



виданий 
25.04.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

044587, 
виданий 

15.12.2015

Computer Science, 
Control. – 2017. – No 3. 
– P. 175-182.
2 Morkun V., Tron V., 
Ravinskaia V. 
Optimization of high-
energy ultrasound 
source parameters for 
cavitation 
disintegration of ore 
floccules before 
floatation // IEEE 
International Young 
Scientists Forum on 
Applied Physics and 
Engineering : Book of 
papers. – 2017. – P. 
96–99.
3 Morkun V., Morkun 
N., Tron V., 
Hryshchenko S. 
Investigation of the 
effect of the gas-
containing suspensions 
characteristics on the 
parameters of the of 
ultrasonic waves 
propagation process // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 6, No. 5 (90). – P. 
49–58.
4 Morkun V., Morkun 
N., Tron V., 
Hryshchenko S., 
Serdiuk O., Dotsenko I. 
Basic regularities of 
assessing ore pulp 
parameters in gravity 
settling of solid phase 
particles based on 
ultrasonic 
measurements // 
Archives of Acoustics. 
2019. 44(1). P. 161-167
5 Golik V., Mitsik M., 
Morkun V., Morkun N., 
Tron V. Transportation 
of concentration and 
leaching tailings in 
underground mining of 
metal deposits // 
Mining of Mineral 
Deposits. 2019. 13(2). 
P. 111-120

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Моркун В. С. 
Ультразвукова 
дезінтеграція рудних 
флокулоутворень 
перед флотаційним 
збагаченням залізної 
руди / В. С. Моркун, В. 
В. Тронь, В. О. 
Равінська // Качество 
минерального сырья : 
сб. науч. тр. – 2017. – 
Т. 2. – С. 134–142.
2. Моркун В. С., Губін 
Г. В., Олійник Т. А., 
Тронь В. В., Равінська 
В. О. Моделювання 
впливу 



ультразвукового 
сигналу в середовищі 
для розробки нової 
технології 
рудопідготовки 
залізорудної сировини 
// Збагачення 
корисних копалин. – 
2018. – Вип. 69 (110). 
– С. 95–109.
3. Моркун В. С., 
Моркун Н. В., Тронь В. 
В., Сердюк О. Ю. 
Формування 
сепараційної 
характеристики 
процесу згущення 
рудної сировини на 
основі методу 
модельного 
прогнозуючого 
керування // 
Гірничий вісник: зб. 
наук праць. – 2019. – 
Вип. 105. – С. 8-13.
4. Моркун В. С. 
Анализ методов 
понижения 
размерности моделей 
нелинейных 
динамических 
процессов обогащения 
железорудного сырья 
/ В.С. Моркун, Н.В. 
Моркун, В. В. Тронь // 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
2016. – Кременчук. - 
Вип. 2/2016 (97), Ч. 1. 
– С. 63-69.
5. Тронь В. В. 
Оптимізація процесу 
керування 
збагаченням 
технологічних  
різновидів 
залізорудної сировини 
з урахуванням 
еколого-економічних 
факторів / В. В. Тронь 
// Науковий вісник 
Чернівецького 
національного 
університету ім. Юрія 
Федьковича. Серія: 
Комп’ютерні системи 
та компоненти : зб. 
наук. праць. – 2015. – 
Т. 6, Вип. 1. – С. 27-31.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Моркун В.С. 
Оптимальное 
управление процессом 
обогащения железной 
руды / В.С. Моркун, 
Н.В. Моркун, В.В. 
Тронь. – Saarbrucken: 
LAMBERT Academic 
Publishing, 
Deutschland, 2015. – 
321 p. (внесок 33%).



8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Відповідальний 
виконавець НДР 
«Оптимізація процесу 
буріння свердловин на 
основі визначення 
фізико-механічних і 
хіміко-мінералогічних 
характеристик 
гірської породи» 
(номер держреєстрації 
0117U007193)

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Офіційний опонент 1 
кандидатської 
дисертації за 
спеціальністю 05.13.07 
– автоматизація 
процесів керування.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
14 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Архітектура 
комп’ютерних систем» 
для студентів напряму 
підготовки 
6.050201“Системна 
інженерія” всіх форм 
навчання. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2015. – 
44 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерні 
мережі» для студентів 
напряму підготовки 



6.050201“Системна 
інженерія” усіх форм 
навчання. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2015. – 
52 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Програмування» 
Частина ІІ – 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» для 
студентів напряму 
підготовки 
6.050201“Системна 
інженерія” усіх форм 
навчання. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2015. – 
52 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. Моркун В.С., 
Моркун Н.В., 
Грищенко С.М., Тронь 
В.В., Сердюк О.Ю., 
Пилипенко О.В. 
Оцінка функції 
розподілу часток 
подрібненої руди за 
ступенем розкриття 
мінералів // Розвиток 
промисловості та 
суспільства : Міжнар. 
наук.-техн. конф., 22-
24 травн. 2019 р. : 
матеріали конф. – 
Кривий Ріг: КНУ, 
2019. –Т. 2. – C. 116.
2. Моркун Н., Тронь 
В., Паранюк Д. Оцінка 
геологічної структури 
гірської породи в 
процесі буріння 
розвідувальних 
свердловин // 
Українська школа 
гірничої інженерії: 
тези доповідей ХІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції., 
Бердянськ, 03-07 
вересня 2019 р.. Д.: 
ЛізуновПрес, 2019. С. 
55-56.
3. Morkun, V. 
Optimization of high-
energy ultrasound 
source parameters for 
cavitation 
disintegration of ore 
floccules before 
floatation. / Morkun, 
V., Tron, V., Ravinskaia 
О. // IEEE 
International Young 



Scientists Forum on 
Applied Physics and 
Engineering. – 2017. – 
P. 96–99. 
4. Morkun V. Forming 
Control over 
Distributed System of 
Technological 
Aggregates of 
Concentrated Ore Line 
/ V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron // 
IEEE International 
Young Scientists Forum 
on Applied Physics and 
Engineering YSF-2017. 
Book Of Abstracts. 
October 17-20, 2017 . 
Lviv, Ukraine. – P. 7-11.
5. Morkun V.S. 
Coordinated 
automatized control of 
an ore-processing 
enterprise as a 
technical-organizational 
system / Morkun V.S., 
Tron V.V. // Computer 
science, information 
technology and 
automation. – 2017. – 
№7. – С. 45–49.

328737 Тарасова 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
015 

Професійна 
освіта, Диплом 
кандидата наук 

ДK 064814, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034255, 
виданий 

01.03.2013

24 Психологія 
управлінської 
діяльності

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
психологічних наук.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
24 роки.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Tarasova Olena V. 
Defining and modeling 
of students' 
professional thinking 
development 
dependence on their 
training process 
organization / Andrey I. 
Kupin, Olena V. 
Tarasova, Tetiana S. 
Sulyma, Svitlana V. 
Sokolova, Ivan O. 
Muzyka, Vitaliy V. Tron 
// Cloud Technologies 
in Education. 
Proceedings of the 6th 
Workshop CTE 2018. 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
2018. – Vol. 2433. – P. 
33-47.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Тарасова О. В. 
Психологічні 



детермінанти 
розвитку 
професійного 
мислення майбутніх 
інженерів-педагогів / 
О. В. Тарасова // 
Комп'ютерно-
інтегровані технології: 
освіта, наука, 
виробництво 
[науковий журнал]. – 
Луцьк. - №4. - 2011. – 
С. 214-219.
2. Тарасова О. В. 
Теоретичні аспекти 
розвитку 
професійного 
мислення особистості 
/ Тарасова О. В. // 
Збірник наукових 
праць Інституту 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПН 
України / за заг. ред. 
С.Д. Максименка. 
Т.XIII, част. 6. – К.: 
Видавництво 
«ГНОЗІС», 2012. – С. 
351 – 357.
3. Тарасова О. В. 
Проблема 
формування творчої 
мовної особистості в 
системі цінностей 
людського розвитку / 
Тарасова О. В. // 
Науковий вісник 
кафедри ЮНЕСКО 
Київського 
національного 
лінгвістичного 
університету: 
філологія, педагогіка, 
психологія. – К.: 
Видавничий центр 
КНЛУ, 2013. – Випуск 
26. – С. 194-199.
4. Тарасова О. В. 
Складові 
психологічної 
готовності до 
професійної 
мобільності сучасного 
фахівця [Текст] / О. В. 
Тарасова // Молодий 
вчений. – 2015. – 
№12. – С. 97 – 100.
5. Тарасова О. В. 
Творче мислення 
фахівця як 
передумова розвитку 
його професійної 
мобільності / О. В. 
Тарасова // Обрії. —
2015. — №2. – С. 27 – 
30.
6. Тарасова О.В. 
Розвиток 
психологічної 
мобільності майбутніх 
педагогів 
професійного 
навчання у процесі 
професійної 
підготовки / Тарасова 
О.В. // Науковий 
вісник Інституту 
професійно-технічної 
освіти НАПН України. 
Професійна 
педагогіка: зб. наук. 



праць: Вип. 17 / Інст-т 
проф.-тех. освіти 
НАПН України; [Ред. 
кол.: В.О.Радкевич 
(голова) та ін.]. – 
ЖККГВ «Полісся» 
ЖОР., 2018. –158с. – 
С. 95-101.
7. Тарасова О. В. 
Емоційний інтелект 
як складова 
психологічної 
мобільності майбутніх 
педагогів 
професійного 
навчання / Тарасова 
О.В. // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
– Випуск 68: збірник 
наукових праць / за 
науковою ред. В. Д. 
Сиротюка ; М-во 
освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-
т імені М. П. 
Драгоманова. – Київ : 
Вид-во НПУ імені М. 
П. Драгоманова, 2019. 
– С
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Стецкевич Л. М. 
Психологія: навч. 
посібн. / Л. М. 
Стецкевич, О. В. 
Тарасова. –  Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КТУ, 2009. – 
180 с.
2. Тарасова О. В. 
Навчальні задачі 
професійного 
спрямування у 
підготовці учнів ПТНЗ 
гірничого профілю: 
навч. посібн. / О. В. 
Тарасова. –  Кривий 
Ріг: Видавничий дім, 
2009. –  80 с.
3. Формування 
професійної 
мобільності педагога 
(теорія і практика): 
монографія / Л. Л. 
Сушенцева, Т.С. 
Сулима, О.В. 
Тарасова, В.В. 
Корнієнко, С.В. 
Соколова, О.О. 
Сушенцев / за заг. ред. 
Л.Л. Сушенцевої. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий дім, 2018. 
– 278 с.
7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 



забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН:
Член Експертної 
комісії з проведення 
первинної 
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
Початкова освіта зі 
спеціальності 013 
Початкова освіта за 
освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем спеціаліст у 
Центральноукраїнсько
му державному 
педагогічному 
університеті імені 
Володимира 
Винниченка (Наказ 
МОН України від 
07.12.2018 р. №2824-
л).
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Відповідальний 
виконавець НДР: 
«Теоретико-методичні 
засади формування 
професійної 
мобільності у 
майбутніх педагогів» 
2015–2017 рр. (номер 
держреєстрації 
0115U003179).
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. Заступник декана 
факультету 
інформаційних 
технологій (2011-2017 
рр.).
2. Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» (2016–
2018 рр).
3. Заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет» (2019р.).
4. В.о. завкафедри 
інженерної педагогіки 
та мовної підготовки 
(2017-2019 рр.).
5. Член вченої ради 
факультету 
інформаційних 
технологій (2011-2019 
рр.).
6. Керівник центру 
забезпечення якості 
освіти (з 2019 р.).
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Тарасова О. В. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Психологія вищої 
школи» для студентів 
спеціальності 015 
«Професійна освіта» 
денної і заочної форм 
навчання. – Кривий 
Ріг, КНУ, 2019. – 16 с. 
2. Тарасова О. В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Психологія вищої 
школи» для студентів 
спеціальності 015 
«Професійна освіта» 
денної і заочної форм 
навчання. – Кривий 



Ріг, КНУ, 2019. – 25 с. 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
кваліфікаційної 
роботи для 
магістрантів другого 
рівня вищої освіти 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології) галузі 
знань 01 «Освіта» / 
Хоцкіна С. М., 
Тарасова О. В., Сулима 
Т. С. – Кривий Ріг : ВЦ 
«КНУ», м. Кривий Ріг. 
– 2019. – 67 с. 
4. Тарасова О. В. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Менеджмент освіти» 
для студентів 
спеціальності 015 
«Професійна освіта» 
денної і заочної форм 
навчання. – Кривий 
Ріг, КНУ, 2018. – 14 с. 
5. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
кваліфікаційної 
роботи для студентів 
денної та заочної 
форм навчання 
напряму підготовки 
6.010104 «Професійна 
освіта (за профілем)», 
спеціальності 015 
«Професійна освіта. 
Комп’ютерні 
технології», 015 
«Професійна освіта. 
Електротехніка та 
електромеханіка» 
галузі знань 01 
«Освіта»»/ Тарасова 
О.В., Сулима Т.С., 
Хоцкіна С.М. – 
Кривий Ріг, 2018. – 50 
с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 



Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
Керівництво 
науковою роботою 
студентки 1 курсу 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти зі 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології)» 
Максименко О., яка 
посіла ІІІ місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
професійної освіти 
(Українська 
інженерно-
педагогічна академія, 
м. Харків, квітень 
2019р.).
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.Тарасова О. 
Професійна 
мобільність як 
економічна 
категорія/Л. 
Сушенцева,О. 
Тарасова, Т. Сулима 
//Massachusetts 
Review of Science and 



Technologies, Volume 
VII. – «MIT Press», 
2016.  – № 1(13). – Р. 
582-591.
2. Тарасова О. В. 
Активізація мотивації 
професійної 
мобільності майбутніх 
педагогів 
професійного 
навчання / О. В. 
Тарасова // Проблеми 
підготовки педагогів 
для професійної 
освіти: теорія і 
практика: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Львів, 16 
листопада 2017  року). 
– Львів: ПП «Ощипок 
М.М.», 2017. – С.221–
224. 
3. Тарасова О. В. 
Психологічні 
особливості 
креативності як 
одного із складників 
професійної 
мобільності фахівців / 
О. В. Тарасова //  
Професійна 
підготовка фахівця в 
контексті потреб 
сучасного ринку 
праці: матеріали (28 
лютого 2017 року). – 
Вінниця, 2017. – С. 
128-131.
4. Тарасова О. В. 
Професійна 
мобільність фахівця 
як шлях до 
інтернаціоналізації 
університетської 
освіти / О. В. Тарасова 
// Інтернаціоналізація 
вищої освіти України: 
концептуальні засади, 
здобутки, проблеми, 
перспективи розвитку 
: матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Київ, 15-16 груд. 2017 
р. / ПВНЗ 
«Міжнародний 
науково-технічний 
університет імені 
академіка Юрія 
Бугая». – Вінниця : 
[ФОП Корзун Д. Ю.], 
2018. –С. 251-254.
5. Viktoriia Tkachuk 
ASPECTS OF 
TRAINING 
BACHELORS IN 
VOCATIONAL 
EDUCATION 
(COMPUTER 
TECHNOLOGIES) / 
Viktoriia Tkachuk, 
Tetiana Sulyma, Olena 
Tarasova, Svitlana 
Khotskina // 
PERIODYK NAUKOWY 
AKADEMII 
POLONIJNEJ. – 2019. 
– Nr 32 (1). – Р. 90–98. 
– Режим доступу до 
журналу : 
https://doi.org/10.2385



6/3211 (doi: 
10.23856/3211). 
6. Тарасова О. В. 
Психологічна 
мобільність майбутніх 
педагогів 
професійного 
навчання 
[Електронний ресурс] 
/ О. В. Тарасова // 
Підготовка педагогів 
професійного 
навчання та 
психологів у закладах 
вищої освіти : зб. 
матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф. до 
25-річчя каф. 
педагогіки та 
психології (м. Київ, 6–
7 груд. 2018 р.) / М-во 
освіти і науки 
України, ДВНЗ «Київ. 
нац. екон. ун-т ім. В. 
Гетьмана». – 
Електрон. текст. дані. 
– Київ : КНЕУ, 2018. – 
С. 264–270.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Стаж викладацької 
роботи у 
Криворізькому 
національному 
університеті становить 
24 роки.

362604 Кузнєцов 
Денис 
Іванович

Доцент, 
Суміщення

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

0915 
Комп'ютерна 

інженерія, 
Диплом 

спеціаліста, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
091501 

Комп'ютернi 
системи та 

мережi, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
радіоелектроні

ки, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

091503 
Спецiалiзованi 

комп'ютернi 
системи, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030059, 

виданий 
30.06.2019, 

Атестат 

8 Грід-системи 
та технології 
хмарних 
обчислень

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
8 років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Kupin A., Kumchenko 
Y., Muzyka I., 
Kuznetsov D. 
Information 
Technology of Data 
Protection on the Basis 
of Combined Access 
Methods. International 
Conference on Theory 
and Applications of 
Fuzzy Systems and Soft 
Computing. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing. 2018. 
Vol. 754. P. 498–506.
2. Kupin A., 
Kumchenko Y., Muzyka 
I., Kuznetsov D. 
Stochastic Optimization 
Method in Computer 
Decision Support 
System. International 
Conference on Theory 



доцента AД 
001467, 
виданий 

18.12.2018

and Applications of 
Fuzzy Systems and Soft 
Computing. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing. 2018. 
Vol. 754. P. 349–358.
3. Kupin A., Kuznetsov 
D., Muzyka I., Paraniuk 
D., Serdiuk O., Suvorov 
O., Dvornikov V. The 
concept of a modular 
cyberphysical system 
for the early diagnosis 
of energy equipment. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. 
Vol. 4. No 2(84). P. 72–
79.
4. Kuznetsov D., Kupin 
A., Muzyka I., 
Kumchenko Y. 
Improving the 
Structure of Intellectual 
WattRouter for 
Optimize Self-
Consumption of Energy 
Produced by Solar 
Panel. 2018 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T). Kharkiv, 
Ukraine, 2018. P. 1–6.
5. Kupin A., 
Vdovichenko I., Muzyka 
I., Kuznetsov D. 
Development of an 
intelligent system for 
the prognostication of 
energy produced by 
photovoltaic cells in 
smart grid systems. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2017. Vol. 
5. No 8(89). P. 4–9.
6. Купін А. І., Музика 
І. О., Кузнєцов Д. І. 
Структура експертної 
системи 
інтелектуального 
регулювання 
мікроклімату 
житлових приміщень. 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. 2017. № 1. 
С. 171–177.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
юУкраїни:
1. Кузнєцов Д. І. 
Інформаційна система 
прогнозування 
кількості виробленої 
енергії сонячною 
електростанцією. 
Вісник Криворізького 
національного 
університету : зб. наук. 
праць. 2019. № 48. С. 
105–111.
2. Kupin A., Kuznetsov 



D., Muzyka I., Paraniuk 
D., Serdiuk O., Suvorov 
O., Dvornikov V. The 
concept of a modular 
cyberphysical system 
for the early diagnosis 
of energy equipment. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. 
Vol. 4. No 2(84). P. 72–
79.
3. Кузнєцов Д. І., 
Купін А. І. Структура 
експертної системи 
інтелектуального 
регулювання 
мікроклімату 
житлових приміщень. 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. № 1. 2017. 
С. 171–177.
4. Kupin A., 
Vdovichenko I., Muzyka 
I., Kuznetsov D. 
Development of an 
intelligent system for 
the prognostication of 
energy produced by 
photovoltaic cells in 
smart grid systems. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2017. Vol. 
5. No 8(89). P. 4–9.
5. Купін А. І., Музика 
І. О., Кузнєцов Д. І. 
Структура експертної 
системи 
інтелектуального 
регулювання 
мікроклімату 
житлових приміщень. 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. 2017. № 1. 
С. 171–177.
6. Кузнєцов Д. І., 
Купін А. І. Розробка 
структури даних 
інформаційної 
технології групової 
спектр-струмової 
діагностики 
асинхронних двигунів. 
Технологічний аудит 
та резерви 
виробництва. №3/1 
(17). 2014. С. 4–7.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Купін А. І., Кузнєцов 
Д. І. Інформаційна 
технологія для 
групової діагностики 
асинхронних 
електродвигунів на 
основі спектральних 
характеристик та 
інтелектуальної 
класифікації : 
монографія. Кривий 
Ріг : Видавець ФО-П 
Чернявський Д. О., 
2016. 200 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 у 
ініціативній НДР 
«Методи та засоби 
енергоефективного 
використання 
побутових 
відновлювальних 
джерел енергії в 
межах MicroGrid та 
SmartGrid мереж» 
(2019-2020 рр.). 
Держреєстрація № 
0119U002387.
2. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної НДР 
«Розробка проекту 
програмного 
забезпечення 
інформаційної 
системи 
підприємства» (2010-
2011 рр.). 
Держреєстрація № 
0111U005589.

12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
1. Пат. 70714U 
Україна, G01R 31/34. 
Спосіб знаходження 
надмірного 
споживання 
електричного струму 
електрообладнання / 
Д. І. Кузнєцов, А. І. 
Кузнєцов - № 
201113776; заявка. 
23.11.2001; опубл. 
25.06.2012, Бюл. № 12. 
4 c.
2. Пат. 81128U 
Україна, H02K 57/00. 
Спосіб діагностування 
електродвигуна / Д. І. 
Кузнєцов, А. І. 
Кузнєцов – № 
201214058; заявка. 
10.12.2012; опубл. 
25.06.2013, Бюл. № 12. 
5 c.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
14 лекцій / 



практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Частина 1. 
Кривий Ріг : ДВНЗ 
«КНУ», 2018. 155 с.
2. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Частина 2. 
Кривий Ріг : ДВНЗ 
«КНУ», 2018. 111 с.
3. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Об’єктно-
орієнтоване 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
61 с.
4. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Паралельні та 
розподілені 
обчислення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
138 с.
5. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Паралельні та 
розподілені 
обчислення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
57 с.
6. Музика І. О., 



Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Системне програмне 
забезпечення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
336 с.
7. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Системне програмне 
забезпечення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
73 с.
8. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Системне програмне 
забезпечення» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
73 с.
9. Кузнєцов Д. І., 
Музика І. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Програмування 
комп’ютерної графіки 
та мультимедіа» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
32 с.
10. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Системне 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
75 с.
11. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Системне 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 



навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
30 с.
12. Музика І. О., 
Кузнєцов Д. І. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Системне 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
44 с.
13. Кузнєцов Д. І., 
Музика І. О., Маркова 
О. М. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Web 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
76 с.
14. Кузнєцов Д. І., 
Музика І. О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни «Web 
програмування» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання. Кривий Ріг 
: ДВНЗ «КНУ», 2018. 
35 с.

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. Кузнєцов Д. І., 
Мішевський Г. А. 
Методи оптимізації 
пошуку медіа файлів у 
хмарних сховищах на 
основі мобільного 
додатку. Комп’ютерні 
інтелектуальні 
системи та мережі. 
Матеріали XІІ 
Всеукраїнської 
науково практичної 
WEB-конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених 
(20-22 березня 2019 
р.). Кривий Ріг : ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2019. С. 
63–65.
2. Kuznietsov D. 
Koncepcja Systemu 
Zrobotyzowanego Dla 
Osob O Ograniczonych 
Mozliwosciach W 
Ramach Systemu Smart 
House. Proceedings of 



the IV International 
Scientific and Practical 
Conference 
International Trends in 
Science and Technology 
July 31, 2018, Warsaw, 
Poland, 2018. P. 15–19.
3. Kuznetsov D. 
Features of 
construction of 
information system of 
diagnostics of houshold 
electrical equipment as 
part of IoT. The 
international research 
and practical 
conference “The 
development of 
technical sciences: 
problems and 
solutions”, April 27-28, 
Brno, The Czech 
Republic, 2018. P. 28–
31.
4. Kuznetsov D., Kupin 
A. The Structure of the 
Energy Management 
Information Systems of 
Household Equipment 
such as Smart House. 
The Fourth 
International 
Conference on 
‘Automatic Control and 
Information 
Technology’ 
(ICACIT’17) December 
14-16, Cracow, Poland, 
2017. P. 24–31.
5. Кузнецов Д. И. 
Структура экспертной 
системы 
интеллектуального 
регулирования 
микроклимата жилых 
помещений. 
Інформаційна безпека 
та комп’ютерні 
технології: міжнар. 
конф. наук. 2016р.: 
тези доповідей. 
Кіровоград, 2016. С. 
154–155.

208206 Тиханський 
Михайло 
Петрович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

KH 013168, 
виданий 

16.01.1997, 
Атестат 

доцента AP 
005991, 
виданий 

26.02.1998

30 Сучасна теорія 
управління

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
30 років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Tykhanskyi M. A 
study of the speed effect 
of moving sintering 
trolleys on the 
productivity of the 
conveyor machine / M. 



Tykhanskyi, M 
Nazarenko, N. 
Nazarenko, V. Lobov, L. 
Yefimenko // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. — 2017. 
— Vol. 4, No. 2–88. — 
P. 42–51.
2. Yefimenko L. 
Dynamic load reduction 
techniques for the flight 
of the belt conveyor / L. 
Yefimenko, M. 
Tykhanskyi // 
Metallurgical and 
Mining Industry. — 
2015. — No. 2. — P. 47–
51.
3. Yefimenko L. 
Information systems in 
the technological 
processes automatic 
control development by 
technical condition 
criterion / L. 
Yefimenko, M. 
Tykhanskyi // 
Metallurgical and 
Mining Industry. — 
2015. — No. 1. — P. 28–
31.
4. Yefimenko L. 
Analysis of the defect 
diagnostics methods 
and scanning for 
instructive parameters 
of the belt conveyor 
gear / L. Yefimenko, M. 
Tykhanskyi, O. 
Shcherbina // 
Metallurgical and 
Mining Industry. — 
2015. — No. 4. — P. 39–
44.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
юУкраїни:
1. Тиханський М.П. 
Визначення основних 
діагностичних ознак 
технічного стану 
підтримуючих 
роликів важкого 
стрічкового конвеєра / 
Л.І. Єфіменко, М.П. 
Тиханський, А.М. 
Тиханська // Збірник 
наукових праць. 
Вісник Криворізького 
національного 
університету №46. -  
2018. – С. 137-141.
2. Єфіменко Л.І. 
Автоматизована 
система керування 
порізом 
металопрокату на 
двобарабанних 
ножицях / Л.І. 
Єфіменко, М.П. 
Тиханський, А.М. 
Тиханська // Качество 
минерального сырья. 
– T. 2. – 2018. – C. 
191–201.



3. Тиханский М. П. 
Распознавание 
разновидностей 
крупнокускового 
железорудного сырья 
в потоке на 
конвейерной ленте по 
фотографическому 
изображению / М. П. 
Тиханский, С. Л. 
Цвиркун // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. — 
2015. —  №. 3 (92). — с. 
98–103.
4. Тиханський М.П. 
Визначення 
навантаження на став 
автоматизованого 
конвеєра від 
швидкості 
транспортування / 
Л.І.Єфіменко, 
М.П.Тиханський, 
А.М.Тиханська // 
Гірничий вісник. – № 
104. – 2018.  – .173-
178.
5. Єфіменко Л.І. 
Прогнозування 
працездатності 
конвеєрної установки 
/ М.П. Тиханський, 
Л.І. Єфіменко, А.М. 
Тиханська // 
Гірничий вісник. – № 
105. – 2019. С.160 – 
168.
6. Yefimenko L. A study 
of the speed effect of 
moving sintering 
trolleys on the 
productivity of the 
conveyor machine / 
M.Nazarenko, 
N.Nazarenko, V.Lobov, 
L.Yefimenko, 
M.Tykhanskyi, K. 
Lobova, R. Gayduk // 
Eastem-European 
Journal of 
EnterpraiseTechnologie
s  –  2017. – т.4. – № 2. 
– P. 42–51.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Комп’ютеризовані 
системи управління 
конвеєрними 
установками: 
монографія / В.Й. 
Лобов, Л.І. Єфіменко, 
М.П. Тиханський, С.А. 
Рубан. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
450 с. (Рекомендовано 
Вченою радою ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет»  
Протокол №10 від 25 
травня 2015р.)
2. Автоматизовані 



системи керування 
процесами термічної 
обробки обкотишів на 
конвеєрній 
випалюваній машині: 
монографія / В.Й. 
Лобов, Л.І. Єфіменко, 
М.П. Тиханський, С.А. 
Рубан. – Кривий Ріг: 
Видавець ФО-П 
Чернявський Д.О., 
2015. – 236 с. 
(Рекомендовано 
Вченою радою ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» 
Протокол №3 від 27 
жовтня 2015р.)
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Наукове керівництво 
здобувачем Цвіркун 
С.Л., який одержав 
документ про 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук в 2015 р. зі 
спеціальності 
05.13.07- 
автоматизація 
процесів керування

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми:
Дослідження впливу 
динамічних об’єктів 
високоенергетичного 
ультразвуку на газові 
бульбашки у пульпі 
для управління 
параметрами її газової 
фазі у процесі 
флотації 
(держбюджетна НДР 
№30-100-15);
Дослідження та 
обґрунтування систем 
управління 
конвеєрним 
транспортом 
дробарних фабрик 
ПАТ «Південний 
ГЗК» (ініціативна 
держреєстрація 
№0116U001796, щифр 
НР/П-20-16); 



Ідентифікація 
нелінійних 
динамічних 
технологічних об'єктів 
збагачувального 
виробництва на основі 
ядерних операторів 
(держбюджетна НДР 
№ 30-104-16);
Визначення 
закономірностей 
поширення 
високоенергетичного 
ультразвуку у 
неоднорідних 
середовищах для 
оптимізації процесів 
збагачення залізної 
руди (держбюджетна 
НДР № 30-108-18)

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д09.052.03, 
вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д09.052.03 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет»

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
14 лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Правила виконання 
та оформлення 
випускної 
магістерської роботи: 
методичні вказівки 
для студентів 
спеціальності 151 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології» денної та 
заочної форм 
навчання / уклад.: 
М.П. Тиханський, Л.І. 
Єфіменко, В.Й. Лобов, 
І.А. Маринич, А.М. 
Тиханська. – Кривий 
Ріг : ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 52 с.
2. Проектування 
комп'ютерно-
інтегрованих систем: 
методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт 
для студентів 



спеціальності 151 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології»  денної та 
заочної форм 
навчання. Ч. 1 / 
уклад.: М.П. 
Тиханський, А.М. 
Тиханська −Кривий 
Ріг. : ДВНЗ «КНУ», 
2016. − 76 с.
3. Інтелектуальні 
системи: методичні 
вказівки для 
виконання 
лабораторних робіт 
для студентів 
спеціальності 151 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології» денної та 
заочної форм 
навчання / уклад.: 
М.П. Тиханський, 
А.М. Тиханська 
−Кривий Ріг. : ДВНЗ 
«КНУ», 2017. − 56 с. 
4. Проектування 
комп'ютерно-
інтегрованих систем: 
методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт 
для студентів 
спеціальності 151 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології» денної та 
заочної форм 
навчання. Ч. 2 / 
уклад.: М.П. 
Тиханський, А.М. 
Тиханська −Кривий 
Ріг. : ДВНЗ «КНУ», 
2017. − 75 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. Тиханський М. П. 
Ефективність 
управління 
стрічковим конвеєром 
/ Л.І.Єфіменко, 
М.П.Тиханський // Of 
International scientific 
and practical 
conference: сб. тр. 
наук. конф. – 
Bratislava: Slovak 
Republic. – 2016.– т.3. 
– С.126 – 127.
2. Тиханський М. П. 
Моделювання газо-
повітряних потоків 
технологічних 
установок у 
програмному 
середовищі 
SOLIDWORKS flow 
simulation / 



В.Й.Лобов, 
Л.І.Єфіменко, 
М.П.Тиханський // 
Modern methods, 
innovations and 
experience of practical 
application in the field 
of technical sciences: 
Conference 
Proceedings. – Radom/ 
Republic Poland. – 
2017. – С.62 – 66.
3. Тиханський М.П. 
Ефективність 
управління важким 
стрічковим конвеєром 
/ Л. І. Єфіменко, М. П. 
Тиханський // 
Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології. 
Матеріали Четвертої 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених, аспірантів і 
студентів (АКІТ-2017). 
— Київ, КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка». — 
2017. — С. 150–151.
4. Тиханський М. П. 
Підвищення 
ефективності 
використання систем 
діагностування й 
автоматичного 
керування 
технологічними 
процесами / М. П. 
Тиханський, В. Й. 
Лобов, Л. І. Єфіменко 
// 1 Всеукраїнська 
заочна науково-
практична 
конференція 
«Національні обрії: 
проблеми, 
перспективи, новації» 
(м. Харків, 26-27 
грудня 2016 року). — 
Наукове партнерство 
“Центр наукових 
технологій”. — 2016. — 
С. 67–74.
5. Тиханський М. П. 
Раціональне 
управління режимами 
роботи стрічкового 
конвеєра / А. І. 
Стеценко, Л. І. 
Єфіменко, М. П. 
Тиханський // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Іноземна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців». 
— ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». —  2017. 
— С. 167–170.
6. Тиханський М.П. 
Обґрунтування 
використання 
нейронечітких систем 
для оптимізації 
процесу подрібнення 



руди в кульовому 
млині / М.П. 
Тиханський, Є.О. 
Фортуна // КМОСС-
2017. ІІІ міжнародна 
наук.-техн. конф., 01-
03 лист. 2017 р. — С. 
257–258.

279426 Сердюк 
Ольга 
Юріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 

Вищий заклад 
освіти 

"Європейський 
університет 

фінансів, 
інформаційних 

систем, 
менеджменту і 

бізнесу", рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Європейський 

університет", 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050104 
Фiнанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 046426, 

виданий 
20.03.2018

2 Аналіз і 
реінжиніринг 
бізнес процесів 
інформаційних 
систем

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи –
2  роки.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Serdiuk O. Formation 
of a conceptual 
approach to the 
creation of an expert 
system for the 
identification of the 
processes of intellectual 
activity / O. Serdiuk // 
Eastern–European 
Journal of Enterprise 
Technologies ISSN 
1729–3774. – 2015. – 
6/2 (78 ). – С. 11 – 16. 
doi: 10.15587/1729–
4061.2015.54979. 
2. Serdiuk O. Criterion 
of identification of test 
steps in training and 
educational systems / 
O. Serdiuk // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015. – No. 9 – С. 605–
608. 
3. Serdiuk O. 
Determination of the 
class of dynamic 
models of target 
operations / I. 
Lutsenko, E. 
Fomovskaya, O. 
Serdiuk // Eastern–
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2016. – 
1/2(79). – P. 57–63. 
doi: 10.15587/1729–
4061.2016.60710. 
4. Serdiuk O. 
Development of the 
method for testing of 
efficiency criterion of 
models of simple target 
operations / I. 
Lutsenko, E. Vihrova, E. 
Fomovskaya, O. 
Serdiuk // Eastern–
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – Vol 2. – 
No 4(80). – 2016. – P. 
42–50. doi: 
10.15587/1729–



4061.2016.60710. 
5. Serdiuk O. 
Development of system 
operations models 
hierarchy on the 
aggregating sign of 
system mechanisms / I. 
Lutsenko, E. 
Fomovskaya, E. 
Vihrova, O. Serdiuk // 
Eastern–European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – Vol. 
3/2 (81). – 2016. – P. 
39–46. doi: 
10.15587/1729–
4061.2016.71494. 
6. Serdiuk O. 
Development of 
executive system 
architecture of the 
converting class / I. 
Lutsenko, E. 
Fomovskaya, E. 
Vihrova, O. Serdiuk // 
Eastern–European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2016. – 
№4/2(82). – P. 50–58. 
doi: 10.15587/1729–
4061.2016.74873. 
7. Serdiuk O. Formal 
signs determination of 
efficiency assessment 
indicators for the 
operation with the 
distributed parameters 
/ I. Lutsenko, E. 
Fomovskaya, I. 
Oksanych, E. Vikhrova, 
О. Serdiuk // Eastern–
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 1, Issue 4 (85). – P. 
24–30. doi: 
10.15587/1729–
4061.2017.91025. 
8. Serdiuk O. 
Identification of target 
system operations. 
Development of a 
verification method of 
estimated indicators for 
their use as an 
optimization criterion / 
I. Lutsenko, E. 
Fomovskaya, I. 
Oksanych, S. Koval, O. 
Serdiuk // Eastern–
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
V. 2. – № 4. – 86. – P. 
17–23. doi: 
10.15587/1729–
4061.2017.95914. 
9. Сердюк, О. Ю. 
Разработка метода 
верификации 
критерия для 
оптимизации 
операционных 
процессов с 
распределенными 
параметрами [Текст] / 
И. А. Луценко, Е. В., 
Фомовская, И. Г. 
Оксанич, О. Ю. 
Сердюк // 
Радиоэлектроника, 



информатика, 
управление. – 2017. – 
№3(42). – С. 161–174. 
DOI: 10.15588/1607-
3274-2017-3-18 
10. Serdiuk О., I. 
Development of a 
verification method of 
estimated indicators for 
their use as an 
optimization criterion 
[Text] / I. Lutsenko, E. 
Fomovskaya, I. 
Oksanych, S. Koval, О. 
Serdiuk // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 2, Issue 4 (86). – P. 
17–23. DOI: 
10.15587/1729-
4061.2017.95914 
11. Serdiuk О., 
Development of the 
method of quasioptimal 
robust control for 
periodic operational 
processes [Text] / I. 
Lutsenko, E. 
Fomovskaya, S. Koval, 
О. Serdiuk // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 4, Issue 2 (88). – P. 
52-60. DOI: 
10.15587/17294061.201
7.107542. 
12. Serdiuk О., 
Development of test 
operations with 
different duration in 
order to improve 
verification quality of 
effectiveness formula 
[Text] / I. Lutsenko, E. 
Fomovskaya, E. 
Vihrova, О. Serdiuk, F. 
Fomovsky // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2018. – 
Vol. 1, Issue 4 (91). – P. 
42-49. DOI: 
10.15587/1729-
4061.2018.121810.
 13. Serdiuk О., 
Development of 
structural-parametric 
optimization method in 
systems with 
continuous feeding of 
technological products 
[Text] / I. Lutsenko, S. 
Koval, I. Oksanych, O. 
Serdiuk, H. Kolomits// 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2018. – 
Vol. 2, Issue 2 (94). – P. 
42-49. 
doi.org/10.15587/1729-
4061.2018.136609. 
14. Serdiuk O. 
Development of a 
method for determining 
the optimal control 
trajectory for the 
periodic processes / 
Igor Lutsenko, Аnatolii 
Oksanych, Olena 



Fomovskaya, Iryna 
Oksanych, Denis 
Mospan, Olga Serdiuk 
// «EUREKA: Physics 
and Engineering» 
Number 3. – 2019.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Serdiuk O. 
Determination of the 
class of dynamic 
models of target 
operations / I. 
Lutsenko, E. 
Fomovskaya, O. 
Serdiuk // Eastern–
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2016. – 
1/2(79). – P. 57–63. 
doi: 10.15587/1729–
4061.2016.60710. 
2. Сердюк О. Ю. 
Комплексна оцінка 
комп'ютерного 
тестування / О.Ю. 
Сердюк // 
Технологічний аудит 
та резерви 
виробництва. – 2014. 
– Vol 6, No 4(20). – С. 
21–22. doi: 
10.15587/2312–
8372.2014.29599. 
3. Serdiuk O. 
Development of 
criterion for 
comparative 
assessment of executive 
systems functional 
actvity / O. Serdiuk // 
Technology audit and 
production reserves. – 
2016. – № 4/3 (30). – 
С. 40–46 in print. 
doi:10.15587/2312–
8372.2016.74866 
4. Сердюк О. Ю. 
Розроблення 
інформаційної 
технології верифікації 
показників 
оптимізації 
періодичних 
операційних процесів 
та виявлення 
прогностичних 
властивостей 
верифікованих 
показників [Текст] / 
О. Ю. Сердюк // 
Вісник НТУ «ХПІ». – 
2017. – №20(1242). – 
С. 42–47. 
5. Serdiuk O. Formation 
of a conceptual 
approach to the 
creation of an expert 
system for the 
identification of the 
processes of intellectual 
activity / O. Serdiuk // 
Eastern–European 
Journal of Enterprise 
Technologies ISSN 
1729–3774. – 2015. – 



6/2 (78 ). – С. 11 – 16. 
doi: 10.15587/1729–
4061.2015.54979.
 6. Serdiuk O. 
Development of the 
method for testing of 
efficiency criterion of 
models of simple target 
operations / I. 
Lutsenko, E. Vihrova, E. 
Fomovskaya, O. 
Serdiuk // Eastern–
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – Vol 2. – 
No 4(80). – 2016. – P. 
42–50. doi: 
10.15587/1729–
4061.2016.60710.
 7. Serdiuk O. 
Development of system 
operations models 
hierarchy on the 
aggregating sign of 
system mechanisms / I. 
Lutsenko, E. 
Fomovskaya, E. 
Vihrova, O. Serdiuk // 
Eastern–European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – Vol. 
3/2 (81). – 2016. – P. 
39–46. doi: 
10.15587/1729–
4061.2016.71494. 
8. Serdiuk O. 
Development of 
executive system 
architecture of the 
converting class / I. 
Lutsenko, E. 
Fomovskaya, E. 
Vihrova, O. Serdiuk // 
Eastern–European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2016. – 
№4/2(82). – P. 50–58. 
doi: 10.15587/1729–
4061.2016.74873.
 9. Serdiuk O. Formal 
signs determination of 
efficiency assessment 
indicators for the 
operation with the 
distributed parameters 
/ I. Lutsenko, E. 
Fomovskaya, I. 
Oksanych, E. Vikhrova, 
О. Serdiuk // Eastern–
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 1, Issue 4 (85). – P. 
24–30. doi: 
10.15587/1729–
4061.2017.91025. 
10. Serdiuk O. 
Identification of target 
system operations. 
Development of a 
verification method of 
estimated indicators for 
their use as an 
optimization criterion / 
I. Lutsenko, E. 
Fomovskaya, I. 
Oksanych, S. Koval, O. 
Serdiuk // Eastern–
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2017. – 



V. 2. – № 4. – 86. – P. 
17–23. doi: 
10.15587/1729–
4061.2017.95914. 
11. Сердюк, О. Ю. 
Разработка метода 
верификации 
критерия для 
оптимизации 
операционных 
процессов с 
распределенными 
параметрами [Текст] / 
И. А. Луценко, Е. В., 
Фомовская, И. Г. 
Оксанич, О. Ю. 
Сердюк // 
Радиоэлектроника, 
информатика, 
управление. – 2017. – 
№3(42). – С. 161–174. 
DOI: 10.15588/1607-
3274-2017-3-18 
12. Serdiuk О., I. 
Development of a 
verification method of 
estimated indicators for 
their use as an 
optimization criterion 
[Text] / I. Lutsenko, E. 
Fomovskaya, I. 
Oksanych, S. Koval, О. 
Serdiuk // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 2, Issue 4 (86). – P. 
17–23. DOI: 
10.15587/1729-
4061.2017.95914 
13. Serdiuk О., 
Development of the 
method of quasioptimal 
robust control for 
periodic operational 
processes [Text] / I. 
Lutsenko, E. 
Fomovskaya, S. Koval, 
О. Serdiuk // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
Vol. 4, Issue 2 (88). – P. 
52-60. DOI: 
10.15587/17294061.201
7.107542.
 14. Serdiuk О., 
Development of test 
operations with 
different duration in 
order to improve 
verification quality of 
effectiveness formula 
[Text] / I. Lutsenko, E. 
Fomovskaya, E. 
Vihrova, О. Serdiuk, F. 
Fomovsky // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2018. – 
Vol. 1, Issue 4 (91). – P. 
42-49. DOI: 
10.15587/1729-
4061.2018.121810.
 15. Serdiuk О., 
Development of 
structural-parametric 
optimization method in 
systems with 
continuous feeding of 
technological products 



[Text] / I. Lutsenko, S. 
Koval, I. Oksanych, O. 
Serdiuk, H. Kolomits// 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2018. – 
Vol. 2, Issue 2 (94). – P. 
42-49. 
doi.org/10.15587/1729-
4061.2018.136609
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:
Сердюк О. Ю. є 
виконавцем проекту в 
рамках науково-
дослідної роботи 
«Розроблення 
рейтингового 
критерію оцінювання 
і програмного 
забезпечення для 
його чисельного 
визначення» (2015 р. 
ДР № 0115U006168) 
кафедри 
комп’ютерних систем 
та мереж ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет».
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. Імітаційне 
моделювання: Метод. 
вказівки до викон. 
лаб. робіт для студ. 
спец. 151 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології» денної та 
заочної форм 
навчання/ 
Уклад.:Моркун Н. В., 
Сердюк О. Ю. Кривий 
Ріг.: КНУ, 2019. 69 с.
2. Технології 
розподілених систем 
та паралельних 
обчислень: Метод. 
вказівки до викон. 
лаб. робіт для студ. 
спец.122 
«Комп’ютерні науки» 
/Уклад.:Моркун Н. В., 
Сердюк О. Ю. Кривий 



Ріг.: КНУ, 2019. 53 с.
3. Технології 
розподілених систем 
та паралельних 
обчислень: Конспект 
лекцій / Уклад.: 
Сердюк О. Ю. Кривий 
Ріг.: КНУ, 2019. 69 с.
: Конспект лекцій / 
Уклад.: Сердюк О. Ю. 
Кривий Ріг.: КНУ, 
2019. 69 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. Сердюк О. Ю. 
Deployed model of 
extremal system 
operation for solving 
optimal management 
problems. development 
of global efficiency 
criterion of target 
operations / Сердюк О. 
Ю. // Матеріали 
Mіжнародної 
cтудентської науково-
практичної 
конференції 
«Лінгвістичні студії-
2015». – Кривий Ріг. – 
2015
 2. Сердюк О. Ю. 
Принципы 
моделирования и 
задачи исследования 
целевых операций / І. 
А. Луценко, Сердюк О. 
Ю. // Матеріали ХІV 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Фізичні процеси та 
поля технічних і 
біологічних об’єктів», 
6-8 листопада 2015. – 
Кременчук. – С. 117 – 
118 
3. Сердюк О. Ю. 
Идентификация 
процессов 
интеллектуальной 
деятельности / 
Сердюк О. Ю. // 
Матеріали ХІV 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Фізичні процеси та 
поля технічних і 
біологічних об’єктів», 
6-8 листопада 2015. – 
Кременчук. – С. 123 – 
124 
4. Сердюк О. Ю. 
Загальні принципи 
створення системно 
обґрунтованої 
ідентифікації якості 
процесів 
інтелектуальної 
діяльності / Сердюк 
О. Ю. // Матеріали 7-
ої науково-практичної 
конференції 
«Інноваційні 



комп’ютерні 
технології у вищій 
школі». – Львів. – 
2015 
5. Сердюк О. Ю. 
Разработка критерия 
оценивания 
технологических 
процессов для систем 
искусственного 
интеллекта / І. А. 
Луценко, О.Ю. 
Сердюк // Науково-
практична 
конференція «Сучасні 
тенденції розвитку 
системного 
програмування», 25-
26 листопада 2015 р. 
тези доп. – Київ, 2015. 
– с. 16.
 6. Сердюк О. Ю. 
Разработка критерия 
сравнительной 
оценки 
автоматизированных 
процессов 
исполнительных 
систем / О. Ю. Сердюк 
// XІV 
Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Современные 
информационные 
технологии в 
экономике и 
управлении 
предприятиями, 
программами и 
проектами», 8-14 
сентября 2016. – 
Харьков: 
Национальный 
аэрокосмический 
университет им. Н.Е. 
Жуковского 
«Харьковский 
авиационный 
институт», 2016. – С. 
18-21.
 7. Сердюк О. Ю. Вибір 
траєкторії 
оптимального 
управління / I. А. 
Луценко, О. В. 
Фомовська, О. Ю. 
Сердюк // Матеріали 
XV міжнародної 
науково-технічної 
конференції «Фізичні 
процеси та поля 
технічних і 
біологічних об’єктів» , 
7-9 листопада 2016. – 
Кременчук. – С. 152-
155.
 8. Сердюк О. Ю. 
Разработка метода 
верификации 
оценочных 
показателей, 
предназначенных для 
принятия решений в 
управляемых 
системах / I. А. 
Луценко, О. В. 
Фомовська, О. Ю. 
Сердюк // Матеріали 
XVI міжнародної 
науково-технічної 



конференції «Фізичні 
процеси та поля 
технічних і 
біологічних об’єктів». 
– Кременчук, 3-5 
листопада, 2017
 9. Сердюк О. Ю. 
Разработка 
динамической модели 
экономической 
операции / И. А. 
Луценко, О. Ю. 
Сердюк, О. В. 
Фомовська // Сборник 
статей 
Международной 
научной конференции 
«Научные 
исследования». – М.: 
РусАльянс Сова, 2016. 
– C. 77 – 87. 
10. Olha Serdiuk 
Business processes 
evaluation with the 
support and ensuring of 
enterprise economic 
security. Ievgeniia 
Mishchuk, Olha Serdiuk 
// Vol 32 No 1 (2019): 
Scientific Journal of 
Polonia University. 
11. Olha Serdiuk, 
Business processes 
evaluation with the 
support and ensuring of 
enterprise economic 
security. International 
scientific congress 
smart society, 
Czestohowa, Poland, 
2019
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Надання наукового 
консультування щодо 
автоматизованого 
оцінювання 
операційних процесів, 
обґрунтованого 
вибору найкращих 
договірних умов 
проведення 
фінансово-
торгівельних операцій 
на підприємстві ТОВ 
«Шинопостач» у 
період із 01.09.2017 по 
теперішній час.

215750 Пищикова 
Олена 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

010104 
Професійне 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030768, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

20 Цивільний 
захист та 
охорона праці 
в галузі

1. Основне місце 
роботи – КНУ. 
2. Кандидат технічних 
наук.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
20 ріків.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Пищикова О.В. 
Суттєві помилки в 



019712, 
виданий 

03.07.2008

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 O. 
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 О.В. 
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 
«Обстеження та 
визначення 
технічного стану 
будівельних 
конструкцій будівель і 
споруд ПАТ «ЄВРАЗ 
СУХА БАЛКА». 
Розробка 
рекомендацій по 
продовженню терміну 
їх експлуатації та 
видача на об’єкти 
паспортів технічного 
стану» (2017- 2018 
рр.). 
2. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Разработка 
проектной 
документации: 
проверка 
действующих средств, 
расчета и внедрение 
эффективных систем 
молниезащиты п/ст. 
35 кВт ЧАО «СевГОК» 
(2017-2018 рр.) 
3. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Обстеження та 
визначення 
технічного стану 
будівельних 
конструкцій будівель і 
споруд ПАТ «ЄВРАЗ 
СУХА БАЛКА». 
Розробка 
рекомендацій по 
продовженню терміну 
їх експлуатації та 
видача на об’єкти 
паспортів технічного 
стану» (2015- 2016 
рр.). 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. Вчений секретар 
міжкафедрального 
семінару «Гірництво» 
(з 2008 р.) з 
попереднього захисту 
дисертаційних робіт з 



метою забезпечення 
якісної попередньої 
експертизи та 
надання висновку 
організації. 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. 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 
ситуаціях» 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. 
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: 
1. Студентка Заікіна Д. 
зайняла ІІІ місце у ІІ 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
та наукових робіт у 
галузі «Охорона праці 
в гірництві» (Харків, 
ХНАДУ, 2015).
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, О.В. 
Пищикова, Л.О. Янова 
// ХІ 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 
// Х 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 №18-0002998 
red-cross).

215033 Рубан Сергій 
Анатолійови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0914 
Комп'ютеризов

ані системи 
автоматики і 
управління, 

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

17 Системна 
інтеграція 
комп'ютерних 
інформаційних 
технологій

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних 
наук.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
17 років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:



091401 
Системи 

управління і 
автоматики, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

091401 
Системи 

управління і 
автоматики, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005183, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента AД 
002151, 

виданий 
23.04.2019

1. Ruban S. The use of 
heat pumps technology 
in automated 
distributed system for 
utilization of low-
temperature energy of 
mine water and 
ventilation air / V. 
Morkun, O. Savytskyi, 
S. Ruban // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015. – № 6. – P.118-
121.
2. Ruban S. Adaptive 
Control of Dynamic 
Load in Blooming Mill 
with Online Estimation 
of Process Parameters 
Based on the Modified 
Kaczmarz Algorithm / 
V. Kharlamenko, S. 
Ruban,
3. I. Korobiichuk, O. 
Petruk // Recent 
Advances in Systems, 
Control and 
Information 
Technology. – 2016. – 
Vol. 543. – P.  227-233.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Рубан С.А. 
Адаптивне керування 
реверсивною 
прокатною кліттю на 
блюмінгу / С.А. Рубан, 
В.Ю. Харламенко // 
Гірничий вісник : зб. 
наук. праць. – 2014. – 
№ 97. – С. 194–198.
2. Ruban S. Developing 
of adaptive model 
predictive control 
system for heat 
treatment of iron-ore 
pellets with using 
recursive least square 
algorithm for online 
parameter estimation / 
S. Ruban, V. 
Kharlamenko, S. 
Tsvirkun // Technology 
audit and production 
reserves. – 2016. –  Vol. 
5, No 2(31). – P. 30–34.  
3. Рубан С.А. 
Комп’ютерне 
моделювання 
алгоритму 
оптимального 
керування 
температурним 
режимом 
випалювання котунів 
з використанням 
прогнозуючих ANFIS-
моделей / С.А. Рубан, 
В.Й. Лобов // Вісник 
Криворізького 
технічного 
університету. Збірник 
наукових праць. – 
Вип. 20. – Кривий Ріг, 
2008 г. – С. 150-154.



4. Рубан С.А. Розробка 
принципів керування 
температурним 
режимом процесу 
випалювання котунів 
з використанням 
прогнозуючих ANFIS-
моделей / С.А. Рубан, 
В.Й. Лобов // 
Радіоелектроніка. 
Інформатика. 
Управління. – 2008. - 
№1. – С. 69-74. 
5. Рубан С.А. 
Енергоефективне 
управління процесом 
температурної 
обробки обкотишів з 
використанням 
прогнозуючих ANFIS-
моделей / С.А. Рубан 
// Новое в технологии 
и технике переработки 
минерального сырья : 
сб. научн. трудов. – 
Кривой Рог, 2010. – С. 
210–220.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Автоматизовані 
системи керування 
конвеєрними 
установками: 
монографія / В.Й. 
Лобов, Л.І. Єфіменко, 
М.П. Тиханський, С.А. 
Рубан. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
450 c.
2. Автоматизовані 
системи керування 
процесами термічної 
обробки обкотишів на 
конвеєрній 
випалюваній машині: 
монографія / В.Й. 
Лобов, Л.І. Єфіменко, 
М.П. Тиханський, С.А. 
Рубан. – Кривий Ріг: 
Видавець ФО-П 
Чернявський Д.О., 
2015. – 236 с.
3. Рубан С.А. Навики 
та кваліфікації для 
сталого розвитку / 
Н.В. Моркун, С.А. 
Рубан, М.С. 
Широкова, І.О. 
Музика // 
Європейський досвід 
підготовки інженерів 
для сталого розвитку 
[Колективна 
монографія] за заг. 
ред. В.І.  Шатохи. – Д., 
Дріант, 2016. – 92 с. – 
С. 55 – 72.
4. Ruban S. Trends and 
factors of sustainable 
development: Mining / 
S. Ruban, I. Muzyka, O. 
Kalinichenko, N. 
Morkun, L. Kruhlenko 
// Environmentally 
sustainable industrial 
development / 



[Collective monograph] 
under the general 
editorship of V. 
Shatokha. – Dnipro: 
Driant, 2017. – 317 p. – 
P. 97 – 106.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
Учасник проекту 
«Higher engineering 
training for 
environmentally 
sustainable industrial 
development» (HETES) 
543966-2013-BE-JPCR 
за програмою Темпус 
IV (конкурс 2013 р. 
виконавчого агентства 
Європейської комісії з 
питань освіти, 
аудіовізуальних 
засобів і культури 
(ЕАСЕА).

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Науковий керівник 
НДР «Дослідження 
методів адаптивного 
прогнозуючого 
керування 
багатовимірними 
нелінійними 
динамічними 
процесами гірничо-
збагачувального та 
металургійного 
виробництв» (2016 – 
2018 рр.), РК № 
0116U001797.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
14 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт
з дисципліни 



«Ідентифікація та 
моделювання об'єктів 
автоматизації» для 
студентів 
спеціальності 151 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології» / Н. В. 
Моркун, С. А. Рубан, 
С.Л. Цвіркун - 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», м. 
Кривий Ріг. – 2019. –
46 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Ергономічні засади 
інформаційних 
технологій для 
сталого розвитку 
промисловості» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання / І.О. 
Музика, С. А. Рубан, 
Н. В. Моркун, О. В. 
Калініченко – 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», м. 
Кривий Ріг. – 2018. – 
124 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Ергономічні засади 
інформаційних 
технологій для 
сталого розвитку 
промисловості» за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» усіх форм 
навчання / І.О. 
Музика, С. А. Рубан, 
Н. В. Моркун, О. В. 
Калініченко  – 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», м. 
Кривий Ріг. – 2018. – 
105 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. Рубан С.А. 
Дослідження 
динаміки 
електромеханічного 
комплексу обтискної 
кліті з використанням 
адаптивного 
керування на базі 
оперативного 
оцінювання 
параметрів процесу 
обтиснення металу / 
В.Ю. Харламенко, С.А. 
Рубан, С.Л. Цвіркун // 
Проблеми 



енергоресурсозбереже
ння в 
електротехнічних 
системах. Наука, 
освіта і практика. 
Збірник наукових 
праць XVІІ 
Міжнародної науково-
технічної конференції. 
– 17 – 19 травня 2016 
р. – Кременчук: 
КрНУ, 2016. – Вип. 
1/2016 (4). – С. 163–
165.
2. Ruban S. 
Information 
Technology for 
Processing of Industrial 
Big Data with 
Distributed 
Infrastructure on the 
Basis of Smart Agents 
and Parallel Algorithms 
/ B. Poddubny, A. 
Kupin, O. Savytskyi, S. 
Ruban, V. Kharlamenko 
// International 
Journal of Engineering 
and Technical Research 
(IJETR). – 2017. – Vol. 
7, Issue 9. – P. 25–29.
3. Ruban Sergii. 
Automated distributed 
system for utilization of 
low-temperature energy 
of mine water and 
ventilation air on the 
basis of yhe technology 
of heat pumps / 
Vladimir Morkun, 
Oleksandr Savytskyi, 
Sergii Ruban // 
Computer science, 
information technology, 
automation. – 2015. – 
№ 1. – Р. 42–48.
4. Ruban S. Intelligent 
control of repair 
process of industrial 
facilities with 
distributed 
infrastructure on the 
basis of CPS / A. Kupin, 
M. Romanov, I. 
Muzyka, О. Savitskyi, S. 
Ruban, V.  
Kharlamenko // 
Advances in Cyber-
Physical Systems. – 
2016. – No. 2. – P. 87–
92
5. Рубан С.А. 
Дослідження 
ефективності 
динамічних моделей 
та методів 
оперативної 
ідентифікації процесів 
термічної обробки 
обкотишів на 
конвеєрних 
випалювальних 
машинах / С.А. Рубан, 
В.Й. Лобов, І.Ф. 
Дворніченко, В.В. 
Самойлов  // Новое в 
технологии и технике 
переработки 
минерального сырья : 
сб. научн. трудов. – 
Кривой Рог, 2012. – С. 



107–115.

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Проведення 
консультацій та курсів 
(2018-2020 р.) з 
перепідготовки 
інженерного 
персоналу 
«Департамента 
автоматизації» 
комбінату 
«АрселорМіттал 
Кривий Ріг» з 
автоматизації 
технологічних 
процесів із 
застосуванням 
контролерів та  
мехатроних пристроїв.

 
 

  
 
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

ПР29. Здійснювати 
організацію 
безпечних умов 
праці, нагляд та 
оперативний 
контроль за 
виконанням вимог, 
норм і правил 
охорони праці, 
використовуючи 
нормативно-
правові акти з 
охорони праці в 
галузі

Цивільний захист та 
охорона праці в галузі

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

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

Кваліфікаційна робота 
магістра

Проблемно-пошукові, 
практичні, проектний метод

Презентація, усні 
опитування
Підсумковий контроль - 
атестація

ПР27. Здатність 
усвідомлювати 
необхідність 
навчання впродовж 
усього життя з 
метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
фахових знань.

Психологія 
управлінської 
діяльності

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

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування за результатами 
навчання, самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Цивільний захист та 
охорона праці в галузі

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

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

Кваліфікаційна робота 
магістра

Проблемно-пошукові, 
практичні, проектний метод

Презентація, усні 
опитування
Підсумковий контроль - 



атестація

ПР26. Здатність 
налагоджувати 
ефективні 
комунікативні 
зв'язки між усіма 
суб'єктами, що 
приймають участь 
в процесі 
управління 
інноваційними 
проектами та 
інноваційним 
розвитком 
підприємства.

Управління 
інноваціями

Пояснювально-
ілюстративні; проблемно-
пошукові; робота в парах 
або малих групах  на 
практичних заняттях, кейс-
метод, проектний метод, 
«мозковий штурм».

Усне опитування, ессе, 
презентації, контрольні 
питання практичних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Психологія 
управлінської 
діяльності

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

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування за результатами 
навчання, самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

ПР25. Здатність 
враховувати 
закони розвитку 
суспільства та 
економіки, правові 
норми та правила, 
моральні та етичні 
переконання в 
процесі здійснення 
професійної 
управлінської 
діяльності.

Психологія 
управлінської 
діяльності

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

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування за результатами 
навчання, самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Цивільний захист та 
охорона праці в галузі

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

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

ПР24. Вміти 
оприлюднювати 
та впроваджувати 
результати 
науково-дослідної 
роботи.

Практика науково-
дослідна

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

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

Кваліфікаційна робота 
магістра

Проблемно-пошукові, 
практичні, проектний метод

Презентація, усні 
опитування
Підсумковий контроль - 
атестація

ПР23. Вміти 
виявляти та 
вирішувати 
дослідницькі задачі, 
шляхом збирання 
та критичного 
аналізу необхідної 
інформації, а 
також 
оформлювати 
результати 
дослідження у 
формі звітів, 
презентацій, 
доповідей, наукових 
статей тощо.

Управління 
інноваціями

Пояснювально-
ілюстративні; проблемно-
пошукові; робота в парах 
або малих групах  на 
практичних заняттях, кейс-
метод, проектний метод, 
«мозковий штурм».

Усне опитування, ессе, 
презентації, контрольні 
питання практичних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Практика науково-
дослідна

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

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

Кваліфікаційна робота 
магістра

Проблемно-пошукові, 
практичні, проектний метод

Презентація, усні 
опитування
Підсумковий контроль - 
атестація

ПР22. Вміти 
використовувати 
інструментальні 
засоби в управлінні 
інноваційним 
проектом та 
проведенням 
експертизи 
інноваційних 
проектів.

Управління 
інноваціями

Пояснювально-
ілюстративні; проблемно-
пошукові; робота в парах 
або малих групах  на 
практичних заняттях, кейс-
метод, проектний метод, 
«мозковий штурм».

Усне опитування, ессе, 
презентації, контрольні 
питання практичних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

ПР21. Вміти 
організовувати 

Управління 
інноваціями

Пояснювально-
ілюстративні; проблемно-

Усне опитування, ессе, 
презентації, контрольні 



розробку 
інноваційних 
програм і проектів, 
формувати 
інноваційну 
політику 
підприємства, 
визначати методи 
її реалізації з 
урахування 
специфіки 
підприємств ГМК.

пошукові; робота в парах 
або малих групах  на 
практичних заняттях, кейс-
метод, проектний метод, 
«мозковий штурм».

питання практичних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

ПР20. Вміти 
проектувати 
ергономічні 
людино-машинні 
інтерфейси для 
забезпечення 
інтеграції з 
технологічними 
об’єктами, у тому 
числі і 
віртуальними.

Інтелектуальні 
системи управління та 
аналізу даних

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

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

Системна інтеграція 
комп'ютерних 
інформаційних 
технологій

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

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

ПР19. Вміти 
реалізовувати 
обґрунтовані 
рішення щодо 
розроблення та 
реалізації систем 
управління на 
основі 
інтелектуальних 
технологій та 
систем 
інтелектуального 
аналізу даних.

Інтелектуальні 
системи управління та 
аналізу даних

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

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

ПР18. Вміти 
обґрунтовувати 
вибір та 
застосовувати 
сучасні підходи та 
методи системної 
інтеграції для 
створення  
ефективно 
функціонуючих 
інформаційних 
управляючих 
систем різного 
призначення та 
рівня складності на 
основі  аналізу їх 
властивостей та 
технічних 
характеристик з 
урахуванням вимог 
до системи і 
експлуатаційних 
умов.

Системна інтеграція 
комп'ютерних 
інформаційних 
технологій

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; проектний метод, 
кейс-метод, групова робота, 
інформаційно-комп’ютерні

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР17.  Вміти 
застосовувати 
технології 
віртуалізації, 
усвідомлювати їх 
переваги; володіти 
поняттями щодо 
різновидів 
віртуалізації.

Системна інтеграція 
комп'ютерних 
інформаційних 
технологій

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; проектний метод, 
кейс-метод, групова робота, 
інформаційно-комп’ютерні

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

Грід-системи та 
технології хмарних 
обчислень

Пояснювально-
ілюстративні; кейс-метод, 
проблемні лекції; імітаційні 
методи, інформаційно-
комп’ютерні

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; презентації, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 



екзамен
ПР16. Вміти 
розробляти і 
використовувати 
алгоритми 
управління при 
проектуванні, 
упровадженні та 
експлуатації 
інформаційних 
управляючих 
систем управління 
відповідно до 
міжнародних 
стандартів

Сучасна теорія 
управління

Пояснювально-
ілюстративні; 
інформаційно-комп’ютерні, 
проблемні лекції; групова 
робота, проектний метод, 
кейс-метод

Усне опитування, перевірка 
лабораторних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР28. Здатність 
відповідально 
ставитись до 
виконуваної 
роботи, 
самостійно 
приймати рішення, 
досягати 
поставленої мети 
з дотриманням 
вимог професійної 
етики та 
демонструвати 
розуміння основних 
екологічних засад, 
охорони праці та 
безпеки 
життєдіяльності 
та їх 
застосування.

Психологія 
управлінської 
діяльності

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

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування за результатами 
навчання, самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

Цивільний захист та 
охорона праці в галузі

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

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

Кваліфікаційна робота 
магістра

Проблемно-пошукові, 
практичні, проектний метод

Презентація, усні 
опитування
Підсумковий контроль - 
атестація

ПР15. Вміти 
використовувати 
нечіткий логічний 
висновок, принципи 
самонавчання і 
самоорганізації 
нечітких систем, 
нейронні 
структури та 
нечітку 
ідентифікацію 
об’єктів 
управління  при 
проектуванні 
інформаційних 
управляючих 
систем.

Сучасна теорія 
управління

Пояснювально-
ілюстративні; 
інформаційно-комп’ютерні, 
проблемні лекції; групова 
робота, проектний метод, 
кейс-метод

Усне опитування, перевірка 
лабораторних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР12. Вміти 
застосовувати 
технології бізнес-
реінжинірингу в 
реорганізації 
діяльності 
компаній, в тому 
числі підприємств 
ГМК з 
використанням 
сучасних 
інформаційних 
технологій.

Аналіз і реінжиніринг 
бізнес процесів 
інформаційних систем

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах  на 
лабораторних заняттях, 
кейс-метод

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР13. Вміти 
створювати 
алгоритми 
прогнозування 
складних соціально-
економічних 
процесів, 
використовувати 
спеціальні знання 

Аналіз і реінжиніринг 
бізнес процесів 
інформаційних систем

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах  на 
лабораторних заняттях, 
кейс-метод

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен



та застосовувати 
сучасні методи 
системного аналізу 
для дослідження 
інформаційних 
процесів та 
створення 
ефективних 
інформаційних 
систем
ПР14. Вміти 
виконувати синтез 
сучасних систем 
управління, в тому 
числі нечітких і 
адаптивних, на 
основі дослідження 
їх властивостей, а 
саме сталості, 
керованості та 
спостережуваност
і.

Сучасна теорія 
управління

Пояснювально-
ілюстративні; 
інформаційно-комп’ютерні, 
проблемні лекції; групова 
робота, проектний метод, 
кейс-метод

Усне опитування, перевірка 
лабораторних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР1. Знати 
принципи, 
інструментальні 
засоби, технології 
моделювання та 
аналізу бізнес-
процесів, 
вирішувати 
організаційно-
методичні 
питання щодо 
проведення робіт з 
реінжинірингу 
бізнес-процесів

Аналіз і реінжиніринг 
бізнес процесів 
інформаційних систем

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; робота в парах або 
малих групах  на 
забораторних заняттях, 
кейс-метод

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР2. Знати 
принципи 
складання 
математичних 
моделей систем 
управління та їх 
моделювання, 
методи аналізу і 
дослідження 
систем з 
урахуванням  
неповноти 
інформації щодо їх 
функціонування та 
зміни параметрів в 
часі.

Сучасна теорія 
управління

Пояснювально-
ілюстративні; 
інформаційно-комп’ютерні, 
проблемні лекції; групова 
робота, проектний метод, 
кейс-метод

Усне опитування, перевірка 
лабораторних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР3.  Розуміти 
структуру та 
функції 
розподілених БД, 
поняття та 
особливості 
гомогенних і 
гетерогенних 
розподілених СКБД.

Грід-системи та 
технології хмарних 
обчислень

Пояснювально-
ілюстративні; кейс-метод, 
проблемні лекції; імітаційні 
методи, інформаційно-
комп’ютерні

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; презентації, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР4.  Розуміти 
поняття та 
принципи 
функціонування 
грід-сервісів, їх 
особливості. 
Розрізняти та 
вміти інтегрувати 
грід-сервіси та веб-
сервіси. Оперувати 
поняттями щодо 
елементів 
технології веб-
сервісів, протоколу 
SOAP (Simple Object 
Access Protocol).

Грід-системи та 
технології хмарних 
обчислень

Пояснювально-
ілюстративні; кейс-метод, 
проблемні лекції; імітаційні 
методи, інформаційно-
комп’ютерні

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; презентації, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен



ПР5. Знати 
методи створення 
спеціалізованих баз 
та сховищ даних, 
інтернет-ресурсів, 
сервіс-
орієнтованих 
архітектур, 
технології 
розроблення 
алгоритмів і 
комп’ютерних 
програм мовами 
високого рівня із 
застосуванням 
об’єктно-
орієнтованого 
програмування для 
розв’язання задач 
проектування і 
використання 
інформаційних 
управляючих 
систем.

Системна інтеграція 
комп'ютерних 
інформаційних 
технологій

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; проектний метод, 
кейс-метод, групова робота, 
інформаційно-комп’ютерні

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР7. Знати підходи 
та методи 
розроблення 
інтелектуальних 
систем управління 
в умовах неповної 
та нечіткої 
інформації про 
об’єкт, сучасні 
моделі 
представлення 
знань у 
інтелектуальних 
системах та 
принципи 
управління з 
використанням 
інтелектуальних 
технологій

Інтелектуальні 
системи управління та 
аналізу даних

ПР7. Знати підходи та 
методи розроблення 
інтелектуальних систем 
управління в умовах 
неповної та нечіткої 
інформації про об’єкт, 
сучасні моделі 
представлення знань у 
інтелектуальних системах та 
принципи управління з 
використанням 
інтелектуальних технологій

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

ПР8. Знати 
технології обробки 
даних та 
алгоритми 
розв’язання 
конкретних задач 
інтелектуального 
аналізу даних та їх 
візуалізації на 
основі 
спеціалізованих 
графічних 
бібліотек.

Інтелектуальні 
системи управління та 
аналізу даних

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

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

ПР9. Знання  
механізму 
управління 
інноваціями, форм 
організації 
управління  
інноваційними 
процесами, методів 
і підходів до 
здійснення 
комерціалізації 
інновацій.

Управління 
інноваціями

Пояснювально-
ілюстративні; проблемно-
пошукові; робота в парах 
або малих групах  на 
практичних заняттях, кейс-
метод, проектний метод, 
«мозковий штурм».

Усне опитування, ессе, 
презентації, контрольні 
питання практичних робіт; 
перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
залік

ПР10. Знати 
методи наукових 
досліджень та 
особливості 
організації 
науково-дослідної 
роботи, розуміти 

Практика науково-
дослідна

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

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



етичні основи 
наукової діяльності
ПР11. Знати 
поняття грід-
технології, 
загальні відомості 
щодо напряму 
розвитку 
технології, 
концепції, основні 
властивості та 
архітектуру грід-
технології.

Грід-системи та 
технології хмарних 
обчислень

Пояснювально-
ілюстративні; кейс-метод, 
проблемні лекції; імітаційні 
методи, інформаційно-
комп’ютерні

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; презентації, перевірка 
самостійної роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

ПР6. Знати  
теоретичні та 
прикладні методи 
розробки 
інтерфейсів 
користувачів, 
проектування 
інтерфейсів 
користувачів, 
розрахунку часу 
виконання операцій 
з інтерфейсом 
користувача, 
оцінювання якості 
виконуваних робіт, 
дотримання 
визначених 
термінів та 
вартості 
розроблення 
інформаційної 
системи.

Системна інтеграція 
комп'ютерних 
інформаційних 
технологій

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; проектний метод, 
кейс-метод, групова робота, 
інформаційно-комп’ютерні

Усне опитування, контроль 
виконання лабораторних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; 
Підсумковий контроль - 
екзамен

 


