
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29206 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 263 Цивільна безпека

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Криворізький національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 37664469

ПІБ керівника ЗВО Ступнік Микола Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

knu.edu.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 29206

Назва ОП Цивільна безпека

Галузь знань 26 Цивільна безпека

Спеціальність 263 Цивільна безпека

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 охорони праці та цивільної безпеки

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

Кафедра іноземних мов

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

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

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 220646

ПІБ гаранта ОП Лапшин Олександр Олександрович

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

lapshin.oleksa@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-229-56-94

Додатковий телефон гаранта ОП +38(056)-409-61-27
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 10 міс.

очна денна 1 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Кривий Ріг є потужним промисловим центром, в якому зосереджено значну кількість промислових підприємств 
(ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Кривбасзалізрудком», гірничо-збагачувальні комбінати холдингу 
«Метінвест» та ін.). Багаторічна співпраця Криворізького національного університету з провідними підприємствами 
регіону підтверджує їхню потребу у фахівцях з охорони праці. Враховуючи  складність та різноманітність завдань в 
галузі охорони праці, а також вимоги роботодавців до компетентностей здобувачів вищої освіти, кафедрою було 
ухвалено рішення про ліцензування спеціальності 263 «Цивільна безпека» для підготовки фахівців ступенів 
бакалавра, магістра та доктора філософії.
Для цього було розроблено Тимчасовий стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
підготовки фахівців ступеня магістра в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна 
безпека», затверджений вченою радою Криворізького національного університету (протокол № 5 від 30.01.2018 р.) і 
уведений в дію наказом ректора № 54 від 30.01.2018 р. та освітньо-професійну програму «Цивільна безпека» для 
підготовки магістрів зі спеціальності 263 «Цивільна безпека».
Освітньо-професійну програму (далі – ОПП) розроблено для підготовки висококваліфікованих фахівців до 
практичної та управлінської діяльності у сфері охорони праці. Успішне виконання професійних обов’язків 
передбачає застосування компетентностей, знань, умінь та інших навичок фахівців з охорони праці для 
ідентифікації і оцінювання ризику виникнення небезпек та прогнозування можливих наслідків, розробки заходів і 
засобів щодо ліквідації небезпек або контролю за їх параметрами у межах гранично допустимих значень, з метою 
запобігання нещасних випадків і професійних захворювань, аварій і техногенних катастроф.
Освітньо-професійну програму розглянуто на засіданні кафедри охорони праці та права (протокол № 5 від 11.12.2017 
р.), схвалено вченою радою гірничо-металургійного факультету (протокол № 5 від 20.12.2017 р.), затверджено 
вченою радою університету (протокол № 5 від 30.01.2018 р.), уведено в дію наказом ректора № 54 від 30.01.2018 р.
Перший випуск за ОПП відбувся у червні 2020 р. відповідно до рішення НАЗЯВО про умовну (відкладену) 
акредитацію (протокол № 22 (39) від 17.11.2020 р.).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 4 1 3 0 0

2 курс 2019 - 2020 16 6 10 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 29191 Цивільна безпека
40253 Охорона праці

другий (магістерський) рівень 29206 Цивільна безпека
49302 Охорона праці

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

34620 Цивільна безпека

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 125342 94726
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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 263 ЦБ Магістр 2020 
(120).pdf

lfnQ2SEH27Z0XD9rgDRY1lSdKJRVbjuDJwX/FG1vvd8=

Навчальний план за ОП Магістр денна 2636 (2020).pdf bNHQZJhy+YXCSE9RX91RZnYQvFT1ya0poHoALew7Q
Xo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

1. Рецензія-відгук Галінський 
В.С..pdf

dZDHpmJijF75+F4VMmGADXgfT47iKwVYEruHkgE7/r
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2. Рецензія-відгук Курілович 
С.П..pdf

9bw1ne0nKixzelmQhFT37yC2BzcUFQ24AhnzOiqNfy0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

3. Рецензія-відгук Недвіга С.І..pdf nvyikNPi3vQHxD++0Zh2SawoOjcSOY23JF7Fa2rNnbg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

4. Рецензія-відгук Приходченко 
Д.В..pdf

bUBvNjeK37WasNucNzp1beKEkGVP08EVAfZmgMkS/qI
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

5. Рецензія-відгук Шевченко 
В.І..pdf

TvmMOYNNccA8h/fcPvHLabLDxu/XuPLLLcpsYuYsdgc
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОПП є забезпечення ґрунтовної підготовки здобувачів, яка формує нові компетентності, що відповідають 
другому (магістерському) рівню, та доповнює знання, отримані здобувачами на попередньому рівні навчання, і 
дозволяє їм здійснювати професійну діяльність, пов’язану з розробкою і проектуванням заходів і засобів захисту 
працівників від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів, їх виробництвом та експлуатацією в умовах 
гірничо-видобувної, металургійної, будівельної та інших галузей промисловості.
Особливістю (унікальністю) ОПП є зорієнтованість на отримання нових та поглиблених знань і умінь для 
вирішення проблем і завдань у сфері охорони праці на промислових підприємствах гірничо-видобувної, 
металургійної, будівельної та транспортної галузей, на яких сконцентровано більшість потенційно небезпечних 
об’єктів, виробництв, обладнання та матеріалів. Програма містить комплекс дисциплін професійної підготовки, що 
формують нові компетентності та знання здобувачів вищої освіти для вирішення завдань, спрямованих на 
забезпечення охорони життя та здоров’я працівників промислових підприємств Криворізького регіону.

 

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

ОПП «Цивільна безпека» є одним з елементів Стратегії розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
на 2020-2025 рр.
Згідно зі Стратегією розвитку (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf) місією університету є підготовка 
конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної 
відповідальності на основі раціонального та ефективного використання науково-педагогічного й наукового 
потенціалу; розвиток і модернізація навчально-матеріальної та науково-дослідної бази; поступове впровадження 
європейських і світових стандартів якості освіти; надання високоякісних освітніх послуг і реалізація інноваційних 
наукових досліджень відповідно до потреб економіки та вимог зацікавлених сторін; поширення наукових знань, 
культурно-просвітницької діяльності; збереження та примноження кращих традицій університетської освіти. Це 
обумовлює необхідність реалізації таких стратегічних цілей: утвердження університету як провідного регіонального 
суспільного науково-освітнього центру; розвиток інтелектуального потенціалу та конкурентоспроможності 
університету; створення сучасної інфраструктури та системи управління.

 

Сторінка 4



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

Протягом звітного періоду пропозицій щодо цілей та програмних результатів навчання з боку здобувачів вищої 
освіти, які навчаються за ОПП, не було. У подальшому планується враховувати інтереси та пропозиції випускників 
шляхом проведення ділових зустрічей, а також вивчення кореспонденції, яка від них надходить на електронну 
пошту гаранта lapshin.oleksa@knu.edu.ua.

- роботодавці

Кафедрою проводиться робота щодо отримання відгуків та пропозицій від потенційних роботодавців, які 
заплановано обговорити робочою групою, яка відповідає за розробку та вдосконалення ОПП, та за результатами 
обговорення врахувати під час наступного її перегляду у лютому-березні 2022 року. Отримувані рецензії-відгуки 
розміщуються разом з освітньо-професійною програмою у відкритому доступі на веб-сайті кафедри: 
http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-bezpeky. 
Протягом звітного періоду пропозицій щодо цілей та програмних результатів навчання з боку потенційних 
роботодавців не було.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти як стейкхолдера щодо цілей та програмних результатів навчання ОП враховані 
таким чином:
- академічної спільноти університету – максимальна відповідність викладацької діяльності  з метою конкретизації 
результатів навчання та інших визначальних складових освітніх компонент;
- академічної спільноти загалом – створення сприятливих умов для співпраці з представниками інших вітчизняних 
закладів вищої освіти та науково-дослідних установ (проведення конференцій, симпозіумів, форумів тощо).

- інші стейкхолдери

Пропозиції інших стейкхолдерів, до яких належить Головний навчально-методичний центр Держпраці та ін., 
обговорювались під час робочих зустрічей з питань вирішення якісного кадрового забезпечення системи охорони 
праці на виробництві. Зокрема було запропоновано включити до галузі знань 26 «Цивільна безпека» окрему 
спеціальність 264 «Охорона праці» та перейменувати спеціальність 263 «Цивільна безпека» у 263 «Цивільний 
захист» з метою запобігання руйнуванню багаторічної системи підготовки фахівців за напрямом «Охорона праці», 
обов’язковість діяльності яких на підприємствах закріплена на законодавчому рівні. Ця пропозиція знайшла 
відображення при формулюванні цілей та програмних результатів навчання за ОПП, що відповідає напряму 
«Охорона праці».

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

Цілі та програмні результати навчання ОПП формувались згідно з результатами вивчення тенденцій розвитку 
спеціальності та ринку праці:
- тенденції розвитку спеціальності аналізуються та обговорюються під час роботи підкомісії з «Цивільної безпеки» 
МОН України, яка щорічно проводиться на базі НТУ «Харківський політехнічний інститут» за участю завідувачів та 
викладачів профільних кафедр, а також під час конференцій, симпозіумів, форумів тощо, і полягають у тому, що із 
упровадженням нових технологій, виробництв, механізмів, матеріалів змінюються умови праці та стан безпеки 
виробничих процесів, а це потребує відповідних знань та умінь фахівців з освітою у сфері охорони праці, які будуть 
реалізовувати набуті компетентності у сфері управління охороною праці; 
- моніторинг тенденцій розвитку ринку праці проводиться шляхом обробки офіційних відкритих даних, а також 
інформації, яка розміщена на Інтернет-ресурсах з працевлаштування (rabota.ua, work.ua та ін.), листів-запитів до 
підприємств. Тенденція поступового розвитку економічної діяльності в Україні сприяє створенню нових сфер 
діяльності і відповідно – створенню нових робочих місць. Для забезпечення нешкідливих і безпечних умов праці 
цих працівників необхідно створити ефективну систему управління охороною праці, для чого залучаються 
відповідні фахівці, які повинні мати вищу освіту за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».

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

Криворізький регіон – це гірничо-металургійний центр Європи, адже тут зосереджені потужні промислові 
підприємства гірничо-видобувної, металургійної, будівельної галузей, на яких зосереджено потенційно небезпечні 
об’єкти різної категорії та потужності. З метою недопущення техногенних аварій та катастроф, загибелі людей та 
руйнування будівель, споруд, житлових масивів, здійснення діяльності зазначених підприємств не можливе без 
участі фахівців з охорони праці, компетентності та знання яких забезпечує навчання за даною ОПП.
За результатами оцінки регіонального ринку праці, фактична щорічна потреба у фахівцях з охорони праці 
знаходиться в межах від 15 до 20 осіб і має тенденцію до зростання.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
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При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів ОПП було проаналізовано і враховано ОП другого 
(магістерського) рівня спеціальності 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Охорона праці», за якими здійснюють 
підготовку фахівців у НТУ «Харківський політехнічний інститут», Запорізькій державній інженерній академії, НТУ 
«Дніпровська політехніка» та інших закладах вищої освіти України. Також було вивчено досвід іноземних аналогів 
ОП: Edith Cowan University (https://www.ecu.edu.au/degrees/courses/master-of-occupational-health-and-safety), Wyższa 
Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (https://wszop.edu.pl/europejski-menedzer-bhp), Technicka Univerzita 
Ostrava (https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/studijni-programy/?
programmeId=963&academicYearId=61&studyLanguageIds=1,) та ін.
У результаті порівняння різних ОП було зроблено висновок про ідентичність більшості цих програм. Розглянуті 
програми не враховують регіональний контекст. Конкурентоздатність ОПП, яка акредитується, забезпечується 
врахуванням не тільки галузевого, а й регіонального контексту, що передбачає отримання більш глибоких знань та 
розширення можливостей подальшого працевлаштування випускників даної програми.

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

На період формування ОПП в Україні не було офіційно затвердженого стандарту зі спеціальності 263 «Цивільна 
безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

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?

Членами робочої групи на основі проекту стандарту вищої освіти, розміщеного на офіційному сайті Міністерства 
освіти і науки України, було розроблено Тимчасовий стандарт вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти підготовки фахівців ступеня магістра в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна 
безпека», затверджений вченою радою Криворізького національного університету (протокол № 5 від 30.01.2018 р.) 
й уведений в дію наказом ректора № 54 від 30.01.2018 р., який враховує вимоги Національної рамки кваліфікацій 
для восьмого кваліфікаційного рівня:
- знання та уміння/навички забезпечуються комплексом дисциплін професійної підготовки, який формує 
професійні компетентності майбутнього фахівця;
- комунікація, відповідальність і автономія забезпечуються вивченням дисциплін, які формують загальні 
компетентності майбутнього фахівця. 
Програмні результати навчання за ОПП підготовки магістрів з цивільної безпеки відповідають результатам 
навчання Тимчасового стандарту вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців 
ступеня магістра в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

120

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)?

0

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

30

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

Освітньо-професійна програма містить: передмову з переліком розробників, профіль освітньої програми, перелік 
освітніх компонентів ОП та їх структурно-логічну схему, опис форми атестації здобувачів вищої освіти, матрицю 
відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам ОП та матрицю забезпечення програмних 
результатів навчання відповідним компонентам ОП.
Об’єктом вивчення є складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері цивільного захисту, виробничої та 
техногенної безпеки, які можуть виникати під час практичної діяльності, що передбачає проектування заходів та 
засобів забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, а також характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. Вивчення освітніх компонент дозволяє забезпечити освоєння об’єкту вивчення освітньої 
програми.
Теоретичним змістом предметної області є способи і методи оптимізації, проектування, моделювання, розроблення, 
налагодження і експлуатування. У результаті вивчення освітніх компонент ОП здобувач вищої освіти, у зазначеній 
предметній області, має оволодіти знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на: створення стратегій 
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розвитку у сфері цивільного захисту, виробничої та техногенної безпеки; економічну оцінку розроблювальних 
систем (схем) захисту або запропонованих інженерно-технічних рішень; розроблення та реалізацію комплексу 
організаційних, технічних і спеціальних заходів цивільного захисту та охорони праці, організацію й упровадження 
сучасних систем менеджменту техногенного й професійного ризику на підприємствах і в організаціях; 
упровадження організаційно-правових заходів підвищення ефективності діяльності підпорядкованих структур 
відповідно до їх завдань; проведення моніторингу, складання короткострокового й довгострокового прогнозу 
розвитку ситуації на підставі отриманих даних.
Освоєння освітніх компонентів ОП дозволить оволодіти такими методами, методиками та технологіями: теорія 
прийняття управлінських рішень і методи експертних оцінок, методи та організаційні процедури інноваційної 
діяльності, методи та інструментальні засоби визначення та прогнозів виникнення ризиків та можливих джерел 
надзвичайних ситуацій, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання та ін.
Вивчення змісту ОП забезпечено всіма необхідними інструментами та обладнанням, що використовується 
здобувачами вищої освіти під час навчання.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та Положенням 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 % загального обсягу освітньої програми, а також індивідуальним навчальним планом здобувача вищої 
освіти. На сайті університету створено Банк вибіркових дисциплін (http://www.knu.edu.ua/ua/storage/files/2/Банк 
вибіркових дисциплін.xls), з якого можуть обиратися дисципліни здобувачами вищої освіти, з детальними 
анотаціями та вимогами.

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

Структура навчального плану за ОПП підготовки бакалаврів цивільної безпеки передбачає як наявність набору 
альтернативних дисциплін з розширення знань зі спеціальності, так і дисципліни на вибір здобувача з Банку 
вибіркових дисциплін, які дають право здобувачеві на індивідуальну самореалізацію.
Здобувач освіти Криворізького національного університету має можливість вибору навчальних дисциплін:
– із вибіркової складової навчального плану ОПП, за якою здобувач навчається;
– із вибіркової складової навчального плану іншої ОПП того самого освітнього рівня;
– будь-якої дисципліни, яку запропонували на вибір, незалежно від спеціальності, якій вона викладається, окрім тих 
дисциплін, вивчення яких передбачає отримання спеціальних компетенцій;
– навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти при реалізації здобувачем права на академічну мобільність.
Презентації вибіркових дисциплін проводяться зацікавленими кафедрами впродовж усього навчального року. Після 
проведення усіх презентацій, здобувачі обмірковують свій вибір і реалізують його з особистого кабінету в 
програмному комплексі «АСУ ЗВО», або шляхом письмової заяви до деканату з наданням переліку обраних за 
процедурою обрання дисциплін згідно з Положенням про формування здобувачами Криворізького національного 
університету індивідуальної траєкторії навчання.
У разі, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалася група з мінімальною кількістю 
студентів, декан спільно з кафедрами доводить до відома здобувачів перелік вибіркових дисциплін, які не будуть 
вивчатися в поточному році. Після цього здобувач протягом тижня повинен обрати іншу дисципліну, для вивчення 
якої сформувалася (чи формується) кількісно достатня група студентів. Для цього студенти мають право доступу до 
процедури обрання з особистого кабінету в програмному комплексі «АСУ ЗВО».
Вибіркові дисципліни формують індивідуальний навчальний план здобувача. Після затвердження цього плану 
проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи він стає обов’язковим для вивчення в поточному році.

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

Практична підготовка формує такі компетентності: здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної і 
науково-технічної інформації, генерувати нові ідеї, відстоювати їх та цілеспрямовано реалізовувати; спроможність 
застосувати на практиці теорії прийняття управлінських рішень і методи експертних оцінок.
Практична підготовка здійснюється в такій послідовності:
- виконання практичних та лабораторних робіт, а також самостійні роботи, з дисциплін, що вивчаються;
- виконання курсової роботи;
- виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін;
- проходження науково-технологічної практики.
Практична підготовка здобувачів вищої освіти дозволяє отримати знання та уміння, які будуть реалізовані у 
подальшій професійній діяльності.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

До основних соціальних навичок (soft skills), які бажають бачити роботодавці у своїх працівників належать 
комунікативні навички, навички командної роботи та співпраці, адаптивність, навички вирішення проблемних 
ситуацій та конфліктів, навички критичного спостереження. Набуття цих навичок вимагає професійна діяльність 
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майбутніх фахівців з охорони праці та цивільної безпеки.
Ці та інші соціальні навички здобувачі вищої освіти мають можливість отримати під час вивчення наступних 
дисциплін: «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність», «Ділова іноземна мова», «Цивільний захист та 
охорона праці в галузі».
Разом з цим, у освітній програмі соціальним навичкам (soft skills) відповідають загальні компетентності, які тією чи 
іншою мірою формуються під час вивчення усіх освітніх компонентів ОП і поглиблюють ці навички.
Набуттю соціальних навичок (soft skills) сприяють активні форми та методи навчання, методи колективного та 
інтегративного навчання: проблемна лекція, робота в парах або малих групах (на практичних та лабораторних 
заняттях), ділова гра, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних завдань.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Наразі в Україні не існує офіційно затверджених професійних стандартів для професій, вказаних у ОПП.

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

Структурними підрозділами університету ведеться постійний контроль за належним навантаженням здобувачів 
вищої освіти. При формуванні навчальних планів контролюються:
- години самостійної роботи (не менше 50 % від загального обсягу дисципліни);
- недопущення перевантаження аудиторними заняттями за кількістю годин на тиждень (не більше 20 академічних 
годин);
- недопущення перебільшення запропонованих для вивчення в семестр та за рік переліку дисциплін, їх обсягу в 
кредитах ЄКТС (не більше 8 дисциплін, 30 кредитів на семестр);
- недопущення перебільшення звітностей, регламентованих у семестрі (заліки, екзамени, курсові проекти і роботи).
Види контактних (аудиторних) годин залежать від фаху та галузі знань, яку забезпечує освітня програма.
Контроль за формуванням структури викладання окремих освітніх компонентів здійснює навчально-методичний 
відділ під час затвердження робочих програм навчальних дисциплін і практик.

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

Дуальної форми освіти за освітньо-професійною програмою немає, але опрацьовується досвід інших кафедр 
університету, де вона є.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu

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

Програма вступних випробувань на навчання за ступенем магістра за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (ОПП 
«Цивільна безпека») формується відповідно до Правил прийому до Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu), які переглядаються щороку, а також Положення про організацію прийому 
на навчання до Криворізького національного університету для здобуття ступеня магістра 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правові%20положення/Положення%20магістратура.docx).
Прийом на навчання за ОПП здійснюється на конкурсній основі за результатами вступного фахового випробування 
та єдиного вступного іспиту з іноземних мов. Програма вступного фахового випробування розробляється 
випусковою кафедрою охорони праці та цивільної безпеки; затверджується вченою радою гірничо-металургійного 
факультету; вченою радою університету і головою приймальної комісії університету. Програма переглядається 
щорічно з метою врахування поточних умов вступу та особливостей ОПП, які виникли протягом попереднього 
навчального року. Протягом звітного періоду правила прийому на навчання за ОПП суттєво не змінювалися. Чинні 
вимоги до вступників є досить дієвим способом для формування контингенту здобувачів вищої освіти, які 
вмотивовані до навчання за ОПП.

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

Згідно з Порядком 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/2/3/39.pdf) для проведення атестації (визнання результатів навчання та 
періодів навчання в системі вищої освіти) в університеті створюється комісія в складі не менше трьох осіб. За 
результатами атестації комісія впродовж трьох робочих днів ухвалює рішення щодо визнання результатів навчання 
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та періодів навчання в системі вищої освіти з можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) за 
відповідною освітньою програмою в університеті або відмовляє в цьому.
Процедура визнання іноземних дипломів урегульована на рівні Держави та Міністерства освіти і науки України 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15; https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-
dokumentiv). Особливості прийому на навчання до університету іноземців та осіб без громадянства зазначені у 
розділі XIV Правил прийому до Криворізького національного університету.
Для визнання результатів навчання в іншому закладі вищої освіти, здобувачем вищої освіти у відповідний деканат 
подається диплом з додатком або академічна довідка, видана закладом попереднього місця навчання.

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

Практики застосування вказаних правил на ОПП «Цивільна безпека» не було.

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

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

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

Практики застосування вказаних правил на ОПП «Цивільна безпека» не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

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

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

Використання активних методів викладання дисциплін ОПП відповідає студентоцентрованому підходу в навчанні, 
оскільки при цьому забезпечується повага та увага до розмаїтості потреб здобувачів вищої освіти, застосування 
різних способів подачі матеріалу, регулярне оцінювання і коригування способів подачі матеріалу та методів 
викладання, наставництво та підтримка з боку викладача, уможливлюються індивідуальні освітні траєкторії.
Також для реалізації студентоцентрованого підходу в університеті здійснюються такі заходи:
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- оформлення індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти;
- формування навчальних планів і освітніх програм на засадах міждисциплінарного та компетентнісного підходу;
- запровадження електронного журналу обліку поточної успішності;
- системна робота над розвитком дистанційного навчання та дуальної освіти.

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

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

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів надається під час вступних лекцій, а також періодично протягом семестру.
На сайті університету здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитись з графіками навчального процесу та 
захисту кваліфікаційних робіт. Програмний комплекс «АСУ ЗВО» містить інформацію про розклад занять, робочі 
навчальні плани, тематичні плани дисциплін, можливість відпрацювання пропущених занять. У вкладці «Освітній 
портал» розміщено навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладає кафедра.
Така форма інформування дає можливість отримання необхідної інформації здобувачами вищої освіти у будь-який 
час за наявності можливості підключення до мережі Internet.

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

Під час вивчення дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проходження науково-технологічної практики 
передбачається застосування комплексного методу досліджень, що охоплює аналіз літературних джерел та 
узагальнення науково-технічної інформації і даних практики, розрахункове моделювання безпеки виробничих 
процесів, цільове натурне обстеження виробничих об’єктів, методи спостереження і статистичного аналізу для 
оцінки параметрів факторів виробничого середовища, інші дослідження у виробничих умовах.
Результати досліджень та інші матеріали, отримані під час проходження науково-технологічної практики, є 
вихідними матеріалами для формулювання теми і виконання випускної кваліфікаційної роботи.
Залучення здобувачів вищої освіти до участі в науковій роботі, а також до роботи в галузі винахідництва і 
патентування, реалізується через їхню участь у науково-дослідній роботі, а також при курсовому проектуванні та 
підготовці випускної кваліфікаційної роботи. Здобувачі вищої освіти активно беруть участь у міжнародних 
конференціях молодих вчених, конкурсах наукових робіт та інших проектах, у яких вони представляють отримані 
результати досліджень у вигляді тез доповідей, статей, наукових робіт, патентів на корисну модель тощо.
Результати наукових досліджень викладачів кафедри і здобувачів вищої освіти кожний рік заслуховуються на 
щорічній міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та суспільства». Для цього на базі 
кафедри створена секція «Охорона праці, промислова безпека та екологія».
На кафедрі працюють 2 наукові школи. Наукова школа професора Гуріна А.О. займається розробкою наукового 
напряму «Підвищення безпеки праці на підприємствах гірничих виробництв». Школа професора Лапшина О.Є. 
працює в напрямі досліджень з поліпшення умов праці в гірничому виробництві. Головним надбанням наукових 
шкіл кафедри є розробка безпечних технологій та боротьба з професійними захворюваннями. Результати наукових 
досліджень пройшли випробування та використовуються на підприємствах Криворізького регіону та в інших 
промислових центрах України (ПАТ «Кривбасзалізрудком», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ 
«Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та ін.)
Серед наукових проектів, що знайшли підтримку стейкхолдерів, можна виділити випускну магістерську роботу 
Лапшиної Д.О. «Розроблення заходів поліпшення мікроклімату в підземних камерах з працюючим обладнанням», 
яка впроваджена у виробництво у ПАТ «Кривбасзалізрудком» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і була 
реалізована у вигляді дисертаційної роботи.

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

Освітня програма оновлюється за результатами щорічного моніторингу, що регулюється документами ЗВО: 
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) та «Положення про моніторинг якості освіти та 
освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). 
Згідно з Положенням про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ДВНЗ 
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«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf) моніторинг стану 
інформаційного забезпечення освітніх компонентів здійснюється кафедрою і щорічно розглядається вченою радою 
гірничо-металургійного факультету. Умова ухвалення рішення щодо підготовки та видання нової навчальної 
літератури з дисципліни за навчальним планом – відсутність або низька якість аналогів. Оновлення навчальної 
літератури або збільшення її кількості здійснюється шляхом стереотипного видання. Необхідність видання нової 
навчальної літератури визначається кафедрою за результатами аналізу бібліотечних фондів університету. План 
видання навчальної та навчально-методичної літератури за підписом завідувача кафедри подається до навчально-
методичного відділу університету до 01 листопада поточного року. Відповідальність за виконання плану несе 
завідувач кафедри.
Зміст освітніх компонент розглядається на засіданнях кафедри, за рішенням якої відбувається його перегляд та 
оновлення з урахуванням сучасних досягнень у науці і техніці. Найбільш ефективні і прості заходи та засоби 
забезпечення безпеки виробництва, умов праці, які знайшли застосування на виробництві, беруться до уваги та 
використовуються у навчанні.
Ініціаторами оновлення змісту освітніх компонент виступають стейкхолдери та викладачі. Як правило, перегляд 
змісту освітніх компонент проводиться відповідно до змін законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 
праці, з упровадженням нових сучасних технологій, машин, механізмів, матеріалів тощо.

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

Академічна мобільність регулюється Стратегією інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), Положенням про академічну мобільність студентів, 
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) і 
реалізується таким чином: навчання за обміном, стажування (викладачі кафедри Лапшин О.О., Янова Л.О., 
Пищикова О.В., Нестеренко О.В.), участь у міжнародних конференціях (викладачі кафедри Лапшин О.О., Лапшин 
О.Є., Шаповалов В.А. та ін.) тощо.
Серед проблем, з якими стикаються здобувачі вищої освіти, можна виділити такі: невідповідність змісту навчальних 
планів, освітніх компонент і кредитів на їх вивчення у закордонних та вітчизняних закладах вищої освіти, 
відсутність належного фінансування.
Учасники освітнього процесу мають доступ до міжнародних інформаційних ресурсів (Erasmus+, DAAD, Fulbright та 
ін.).
Університет має угоди з польськими закладами вищої освіти щодо реалізації програми подвійних дипломів.

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?

Основною формою семестрового контролю є заліки, диференційовані заліки й екзамени. Усі екзамени й заліки 
здобувачі вищої освіти повинні складати у повній відповідності до навчальних планів і в обсязі навчального 
матеріалу, визначеному робочою навчальною програмою.
Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти при вивченні навчальних дисциплін, 
розподіл балів за темами та змістовними модулями, терміни проведення контрольних заходів визначаються 
відповідною кафедрою та відображаються в робочій навчальній програмі. Визначення кількості балів за видами 
роботи при вивченні кожної теми здійснює викладач та доводить до відома здобувачів вищої освіти перед початком 
роботи над навчальною дисципліною. При виставленні балів із теми викладач ураховує такі види навчальної 
роботи: участь у вивченні та обговоренні питань теми під час навчальних занять, виконання індивідуальних, 
контрольно-модульних, а також завдань самостійної роботи. Умовою допуску здобувача вищої освіти до 
підсумкового контрольного заходу (заліку, диференційованого заліку, екзамену) є мінімальна сума балів, яку 
здобувач повинен набрати під час виконання необхідних видів робіт, передбачених навчальним планом і 
програмою.
За всі види робіт із конкретної дисципліни протягом семестру здобувач вищої освіти може одержати від 0 до 100 
балів. Курсова робота, практика оцінюються за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка виставляється згідно з 
Порядком оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf).
Підсумковий контроль охоплює семестровий контроль та атестацію здобувача вищої освіти і проводиться задля 
оцінювання результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на його окремих завершених етапах.
Здобувачі вищої освіти, які повністю виконали вимоги навчального плану відповідного курсу, склали всі екзамени й 
заліки, переводяться на наступний курс наказом по університету.

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

Контрольні заходи передбачають поточний та підсумковий контроль. Також передбачено такі форми контролю: 
усне та письмове опитування, тестові завдання, курсова робота, захист практичних та лабораторних робіт, заліки та 
екзамени, захист магістерської роботи.
Прозорість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечується 
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детальним їх описанням у відповідних навчально-методичних матеріалах (робочих, навчальних програмах 
дисциплін, методичних вказівках до курсової роботи, методичних вказівках до написання магістерської роботи та 
ін.), наскрізною роз’яснювальною роботою зі здобувачами вищої освіти.

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти під час 
вступних лекцій, а також періодично протягом семестру.

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

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 263 «Цивільна безпека» згідно з Тимчасовим стандартом 
вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців ступеня магістра в галузі знань 26 
«Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», затвердженим вченою радою ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» (протокол № 5 від 30.01.2018 р.) і уведеним в дію наказом ректора ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» № 54 від 30.01.2018 р., проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської 
роботи та завершується видачею документу (диплому) встановленого зразка про присудження йому ступеня 
магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з цивільної безпеки.
Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, у складі якої обов’язково є представники роботодавців та їх 
об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і публічно.

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

Процедура проведення поточних та підсумкових контрольних заходів регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), 
Порядком оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf) та Положенням про організацію та проведення опитування 
здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf).
Процедура проведення ректорського, директорського та деканського контролю регулюється Положенням про 
організацію та проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань студентів у ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf).
Усі ці положення знаходяться у вільному доступі на сайті університету.

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

Об’єктивність оцінювання екзаменаторами навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується чіткою 
регламентацією дій усіх суб’єктів освітнього процесу, рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного 
заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці 
умови, єдиними критеріями оцінки. 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 у Положенні про порядок запобігання та 
врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів зі здобувачами у діяльності посадових осіб 
Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf).
У разі отримання інформації про потенційний або реальний конфлікт інтересів, під час засідання кафедри 
ухвалюється рішення щодо відсторонення задіяної особи від участі у освітньому процесі. Усі задіяні особи освітнього 
процесу мають бути обов’язково ознайомлені з рішенням кафедри про наявні чи можливі конфлікти інтересів. 
Випадків конфлікту інтересів не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється: Положенням про організацію освітнього 
процесу в Криворізькому національному університеті, Положенням про внутрішню систему забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положення про порядок запобігання та врегулювання 
потенційного й реального конфлікту інтересів зі здобувачами у діяльності посадових осіб Криворізького 
національного університету. Здобувачам вищої освіти, які за результатами екзаменаційної сесії мають 
заборгованість з 1-2 дисциплін, розпорядженням завідувача кафедри може бути надано право на їх ліквідацію. 
Графік ліквідації академічної заборгованості складається завідувачем кафедри і доводиться до екзаменаторів та 
здобувачів, не пізніше одного тижня після закінчення терміну екзаменаційної сесії. Здобувачі, які мають академічну 
заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню. Відрахуванню підлягають також здобувачі, які 
після встановленого терміну складання екзаменів мають заборгованість хоча б з однієї дисципліни. За наявності 
поважних підстав здобувачу може бути надана академічна відпустка або можливість повторного проходження курсу 
навчання відповідно до чинного законодавства. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох раз з 

Сторінка 12



кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється рішенням кафедри. Оцінка комісії є 
остаточною.

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

Урегулювання процедур та порядок оскарження здобувачами результатів контрольних заходів у Криворізькому 
національному університеті відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf).
У разі виникнення суперечностей між викладачем та здобувачем вищої освіти щодо об’єктивності оцінювання 
рішенням кафедри й за погодженням з деканом факультету створюється комісія з трьох викладачів зазначеної 
спеціальності для прийняття заліку чи екзамену в цього здобувача.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності 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?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності зафіксовано в Положенні про академічну 
доброчесність у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та 
Кодексі академічної доброчесності Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). Повноваження з упровадження вимог Положення та Кодексу 
мають комісії з академічної етики кафедр, факультетів та спецрад.

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

Процедура Антиплагіату передбачає перевірку всіх кваліфікаційних робіт, рукописів монографій, підручників, 
навчальних посібників, матеріалів конференцій. Позитивний результат перевірки є важливою умовою допуску до 
захисту (друку). Антиплагіатна процедура також передбачає перевірку інших документів відповідно до потреби.
Кожен здобувач освіти у термін, визначений рішенням випускової кафедри (але не пізніше ніж за тиждень до 
захисту), повинен передати роботу Комісії з академічної етики кафедри для перевірки. У разі перевірки інших типів 
робіт, таких як есе, наукових журналів, статей, монографій рефератів й інших робіт, перевірка здійснюється на 
основі доповнення до даної процедури.
Відповідальний працівник кафедри, член Комісії з академічної етики кафедри розміщує надану для аналізу роботу 
на сайті Інтернет Системи Антиплагіат Strikeplagiarism.сom або Unicheck.com (компаній Plagiat.pl та Unicheck). 
Процес прийому та порівняльного аналізу наукових робіт відбувається впродовж п’яти робочих днів з дня початку 
прийому робіт.
Комісія з академічної етики кафедри на основі аналізу результатів автоматизованого пошуку текстових запозичень 
(програмними продуктами організацій, з якими Університет підписав договір про співпрацю) ухвалює рішення 
щодо наявності/відсутності академічного плагіату в академічних текстах (кваліфікаційних робіт, рукописів 
монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій) та передає протоколи Комісії з 
академічної етики факультету.

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

Популяризація академічної доброчесності в освітньому процесі здійснюються шляхом:
- формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо 
належного оформлення посилань на використані у письмових роботах матеріали;
- запровадження спеціальних занять з основ наукового письма та дослідницької роботи з вивчення вимог до 
написання письмових робіт та акценту на принципах самостійності роботи над письмовими завданнями різних 
видів, коректного використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також правил опису джерел та 
оформлення цитувань;
- оприлюднення Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» та 
інших документів щодо запобігання та виявлення плагіату на офіційному веб-сайті Університету;
- організація постійного консультування співробітників стосовно суперечливих питань Центром внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти.

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

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

6. Людські ресурси

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

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

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

Відповідно до меморандуму та договорів про співпрацю до освітнього процесу залучаються фахівці-практики та 
роботодавці в якості голів комісій ДЕК із захисту магістерських робіт, а також до рецензування цих робіт та 
консультативної допомоги здобувачам вищої освіти.
Кафедра залучає роботодавців, які мають авторитет у Криворізькому регіоні та є лідерами ринку робіт, товарів, 
послуг, для розробки програм наукових досліджень, використовує науковий та виробничий потенціал роботодавців 
для спільного виконання науково-дослідних робіт, а також організовує стажування викладачів.
Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу також при проведенні науково-
технологічної практики на підприємствах Кривбасу та інших промислових центрів, в установах та організаціях 
(Державний воєнізований гірничорятувальний загін ДСНС України, Криворізьке гірничопромислове управління ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області тощо). Вони системно співпрацюють, здійснюючи експертизу ОПП, 
надаючи консультаційну допомогу щодо реалій сучасного стану цивільної безпеки, охорони праці та виробничої 
безпеки.
Відповідно до договорів (гарантійних листів) здобувачам вищої освіти під час проходження науково-технологічної 
практики надається можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною 
та іншою документацією, створюються умови для вивчення нової техніки, передових технологій тощо.

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

Університет залучає до викладання дисципліни «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність» експерта в 
галузі патентування та ліцензування патентного повіреного України Кривенка Ю.Ю.
Директор ДП «ГПІ «Кривбаспроект» Перегудов В.В. у першому семестрі 2019-2020 н. р. провів лекційне заняття з 
основ проектування для здобувачів вищої освіти гірничо-металургійного факультету. Також було запрошено 
професійного психолога Олену Висоцьку для участі у дискусійній лекції-тренінгу на тему: «Виробничі та побутові 
стреси та умови їх подолання» з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці». Лекції проходили 
для здобувачів вищої освіти різних факультетів 15 та 28 жовтня 2019 р. у 521 аудиторії корпусу № 1 Криворізького 
національного університету.
Кафедрою укладено угоди про організацію філій кафедри на провідних підприємствах ДП «Криворізький 
експертно-технічний центр Держпраці» та Державний воєнізований гірничорятувальний загін ДСНС України.

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

Професійний розвиток викладачів регламентується Положенням про професійний розвиток науково-педагогічних 
працівників Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf), згідно з 
яким працівники навчаються у відповідних наукових, освітньо-наукових установах (підприємствах) та організаціях 
як в Україні, так і за її межами з метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення 
їхніх професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах 
спеціальності. Підвищення кваліфікації працівників здійснюється не рідше, ніж раз у п’ять років зі збереженням 
середньої заробітної плати.
Викладачі кафедри Янова Л.О., Пищикова О.В. та Нестеренко О.В. пройшли лінгвістичне стажування у Wyższa 
Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Лапшин О.О. пройшов стажування у Технически університет – Варна 
(Болгарія).
Також Університет сприяє професійному розвиткові викладачів шляхом надання можливості навчання в аспірантурі 
й докторантурі та захисту дисертації у спецрадах; залучення до виконання держбюджетних та госпдоговірних 
тематик у науково-дослідній частині університету; участі у грантових програмах із університетами-партнерами, що 
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входять до країн ЄС, ОЕСР та світу; участі у конференціях, семінарах, які проходять на базі університету.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно зі Статутом (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF) та Положенням про 
надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання 
посадових обов’язків у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf) за зразкове виконання своїх обов’язків, сумлінну та плідну працю; 
високі досягнення в науковій, навчально-методичній, виховній, навчальній, спортивній, культурно-масовій та 
громадській роботі, до викладачів застосовуються такі заходи заохочення: оголошення подяки; нагородження 
грамотою, почесною грамотою; преміювання.
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 обстановці і заносяться до трудових книжок викладачів.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Основним джерелом формування фінансових ресурсів ОПП є Державний бюджет України. Фінансування 
здійснюється за рахунок коштів на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, науково-
педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Додатковим джерелом доходів є власні надходження, отримані від надання платних освітніх послуг, підготовки та 
перепідготовки кадрів, надходження від додаткової господарської діяльності.
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає вимогам до проведення лекційних і практичних 
занять.
Навчально-методичне забезпечення оформлене належним чином, регулярно переглядається та оновлюється, 
обговорюється на засіданнях кафедри та дає можливість досягти цілей та програмних результатів навчання шляхом 
проведення занять у спеціально обладнаних лабораторіях.
Бібліотека університету має достатню кількість підручників та посібників, вітчизняних і закордонних фахових 
періодичних видань відповідного профілю, доступ до мережі Інтернет, авторських розробок професорсько-
викладацького складу.

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

Університет забезпечує безоплатний доступ викладачів та здобувачів вищої освіти до інфраструктури та 
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах освітньої програми. 
Освітнє середовище, створене в університеті, задовольняє потреби та інтереси здобувачів вищої освіти за ОПП: 
забезпечує необхідні умови для здійснення освітнього процесу; надає установлені пільги і гарантії; забезпечує 
участь здобувачів вищої освіти у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах; надає 
можливість брати участь у громадському та студентському самоврядуванні, у вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу; забезпечує право на трудову діяльність у позанавчальний час; збереження місця навчання на 
період військової служби; інші умови, у т. ч. для осіб з особливими потребами та соціально незахищених верств 
населення; академічну мобільність; формування індивідуального навчального плану; отримання академічних, 
соціальних стипендій та матеріальної допомоги.
В університеті постійно проводяться заходи щодо удосконалення та оновлення матеріально-технічної бази. 
Закуплено нове обладнання спортивних залів, відремонтовано та переобладнано кімнати відпочинку в гуртожитках.
Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти щодо їх освітнього середовища в університеті обладнано 
скриньки довіри, а також проводяться системні 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)?

В університеті забезпечення безпечних умов навчання і праці для всіх учасників освітнього процесу регламентується 
відповідними правилами та положеннями внутрішнього розпорядку. Університет забезпечує належне утримання 
приміщень, опалення, освітлення, вентиляцію, обладнання; організує якісне харчування; забезпечує права 
здобувачів вищої освіти на: безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; гуртожиток; користування послугами 
закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я; захист від будь-
яких форм фізичного та психічного насильства. Структура університету передбачає відділ охорони праці, а також 
відділ з надзвичайних ситуацій, фахівці яких організовують і контролюють забезпечення безпечності освітнього 
середовища.
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Перед лабораторними заняттями проводяться інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки для 
здобувачів вищої освіти із записом у журналі реєстрації інструктажів.
Крім того, щорічно проводиться перевірка комісією у складі представників університету, Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, результати якої оформлюються Актом прийому готовності університету до нового навчального року.

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

Університет забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів 
вищої освіти, які навчаються за ОПП. Розвиток даних видів допомоги передбачено Стратегією розвитку університету 
на 2020-2025 рр.
Освітня допомога – реалізується шляхом забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки здобувачів 
для здійснення практичної діяльності; передбачає: застосування особистісно-орієнтованого підходу; відповідність 
навчально-методичного забезпечення цілям і завданням ОПП; створення сприятливого психоемоційного клімату в 
студентській групі та ін.
Організаційна – полягає у забезпеченні: розуміння, врахування та узгодження цілей, вимог і очікувань здобувачів 
щодо надання освітніх послуг; належних матеріально-технічних і навчально-методичних умов; вільного вибору 
здобувачами навчальних дисциплін; дотримання академічної доброчесності; організація та здійснення моніторингу 
якості освіти.
Консультативна – передбачає організацію системи онлайн-, групових та індивідуальних консультацій для 
задоволення освітніх, організаційних та соціальних потреб здобувачів; співбесід з представниками підприємств, 
організацій, установ під час проведення загальноуніверситетського заходу «Ярмарок вакансій» та ін. 
Інформаційна – виявляється у забезпеченні вільного безперешкодного доступу здобувачів до інформації, необхідної 
для організації освітнього процесу, зокрема щодо: розкладів навчальних занять і консультацій; позааудиторних 
заходів, комунікації з викладачами й керівниками наукових досліджень; рішень ученої ради; наказів і 
розпоряджень ректора тощо. Основним джерелом інформації є офіційний сайт університету.
Соціальна – базується на впровадженні механізмів і заходів соціальної адаптації здобувачів (проектування 
індивідуальної освітньої траєкторії, створення зручного графіка оплати освітніх послуг; забезпечення під час 
навчання житлом та умовами для повноцінного харчування; надання соціально-психологічної допомоги; 
вирішення протирічних і конфліктних ситуацій тощо).
Рекомендації щодо вдосконалення механізмів будь-якої підтримки здобувачі можуть надавати через опитування, 
анкетування, індивідуальної бесіди з адміністрацією, викладачами, представниками студентського самоврядування 
та профспілкового комітету.
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 Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). 
Згідно з результатами анкетування, здобувачі загалом позитивно оцінюють рівень підтримки, що надає Університет 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya).

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)

Права на освіту осіб з особливими освітніми потребами реалізуються згідно з Правилами прийому до Криворізького 
національного університету, Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення на території Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf).
Відповідно до Порядку за кожним з навчальних корпусів призначена відповідальна особа, на яку покладено 
обов’язки щодо забезпечення доступу до території університету особам з особливими освітніми потребами, а також 
зазначені контактний телефон та електронна адреса, за допомогою яких можна отримати публічну інформацію чи 
звернутись за допомогою у 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 проектну документацію. Адміністрацією 
університету проведено роботу щодо залучення зовнішньої фінансової допомоги для реалізації проекту з 
обладнання елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
будівлі університету.
Звіт про стан підготовки до виконання вимоги Ліцензійних умов щодо доступності до навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у встановлені терміни подано до Міністерства освіти і 
науки України.

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?

Згідно з Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf) скарги, пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією, 
приймаються як у письмовому, так і в електронному вигляді на електронну адресу університету, розглядаються у 

Сторінка 16



встановлені законодавством терміни, а про результати звернення заявника повідомляють письмово за вказаною 
ним адресою. Особисто від працівників або учасників освітнього процесу не надходило таких звернень.
Скарги, пов’язані з корупцією, розглядаються у порядку, встановленому Законом України «Про звернення 
громадян», «Про запобігання корупції», а також Антикорупційною програмою університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/119.pdf), Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій у 
Криворізькому національному університеті.
Учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти завідувача кафедри про виникнення або існування 
ймовірності виникнення конфліктної ситуації та характер конфлікту. Для упередження й вирішення конфліктних 
ситуацій, пов’язаних з освітнім процесом, на засіданні кафедри може бути ухвалено рішення про відсторонення 
задіяної особи від участі в освітньому процесі, обговоренні та голосуванні з питання, через яке виникла конфліктна 
ситуація.
Для упередження виникнення конфліктних ситуацій здійснюється низка заходів профілактичного характеру: 
соціально-психологічні тренінги для викладачів і студентів; тестування здобувачів освіти, спрямоване на вивчення 
рівня конфлікто- і стресостійкості, рівня індивідуальної агресивності та інших характеристик; проведення заходів 
виховного характеру з питань упередження протиправної поведінки у процесі здійснення освітньої діяльності; 
розгляд на засіданнях вченої ради питань з виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012 р. № 152 «Щодо 
відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції».
Звернення у формі скарги приймаються як у письмовому, так і в електронному вигляді на електронну адресу 
університету, розглядаються у встановлені 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.
Доступність політики та процедур урегулювання конфліктних ситуацій для учасників освітнього процесу 
забезпечується постійним роз’ясненням цих процедур учасникам освітнього процесу.

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/2/3/117.pdf), Положенням про внутрішню систему забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості освіти у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf) та Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності 
у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).

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

Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу. Критерії, за якими відбувається 
перегляд освітніх програм, формулюються як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними 
працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку 
галузі та потреб суспільства.
Навчання за освітньою програмою, що акредитується, здійснюється з 2018 року.
Кафедрою охорони праці та цивільної безпеки передбачено: проведення щорічного моніторингу та перегляду ОПП, 
що відбувається згідно з визначеною в Криворізькому національному університеті політикою та процедурами 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; виконання періодичного моніторингу ринку праці та ринку освітніх 
послуг; залучення роботодавців до формування вимог щодо компетентностей випускників та визначення змісту 
вищої освіти; опитування випускників та їх роботодавців щодо якості освіти та удосконалення освітнього процесу; 
здійснення перегляду навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін щодо їх відповідності вимогам 
ліцензування й акредитації; організацію викладачами кафедри взаємовідвідування навчальних занять із наступним 
їх обговоренням; щорічний аналіз успішності здобувачів вищої освіти  та обговорення результатів аналізу на 
засіданнях Вченої ради університету.

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

У Криворізькому національному університеті періодичний зворотний зв’язок зі здобувачами вищої освіти є 
обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу.
Освітньо-професійна програма розробляється робочою групою відповідної кафедри, до складу якої входять провідні 
фахівці з цієї спеціальності, представники роботодавців та студентського самоврядування.
Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості 
наступним чином: 
-  проведення опитувань щодо змісту конкретних дисциплін; 
-  робочі наради зі здобувачами вищої освіти різних курсів; 
-  проведення вибіркового опитування серед учасників певних процесів (вибір дисциплін, звернення до навчального 
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відділу тощо).
Результати проведених опитувань здобувачів вищої освіти мають вплив на зміст навчання й викладання. Так, 
результати анкетування здобувачів у червні 2019 року дали змогу з’ясувати кількість здобувачів, котрі чекають від 
аудиторних занять більше дискусій та проблемних завдань, що створювали б умови для формування більш 
ширшого кола професійних компетентностей. Тому у серпні 2019 р. було внесено корективи до окремих робочих 
програм щодо використання активних методів навчання.

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

Перед розглядом вченими радами факультетів проекти освітніх програм і навчальних планів обговорюються 
органами студентського самоврядування факультетів. Зокрема, створено студентський сектор забезпечення якості 
вищої освіти. До складу студентського сектору залучено представників усіх факультетів. Це активні, небайдужі 
студенти, які зацікавлені у покращенні процесу навчання та підвищенні мотивації усіх учасників освітнього процесу.
Здобувачі вищої освіти є повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення якості ОПП спеціальності 263 
«Цивільна безпека» у Криворізькому національному університеті. Для вивчення їхнього ставлення до якості 
організації освітньої діяльності та врахування пропозицій, проводиться анонімне анкетування здобувачів вищої 
освіти усіх курсів. Більшість здобувачів вищої освіти заочної форми навчання є працівниками промислових 
підприємств Криворізького регіону, тому активно вносять пропозиції щодо організації освітнього процесу, 
поліпшення його якості. Водночас, як свідчать результати опитування здобувачів вищої освіти, є певний відсоток 
здобувачів освіти, які визнали свою неготовність брати участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОПП 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya).

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

Викладачі кафедри Пищикова О.В., Янова Л.О. є членами Європейської Спілки з охорони праці (ESOSH) та 
товариства Червоного хреста. Напрями сучасних досліджень указаних об’єднань і їхні досягнення враховуються під 
час періодичного перегляду ОПП.
Для врахування думки стейкхолдерів під час періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості 
у Криворізькому національному університеті передбачено проведення їх анкетування, обговорення умов і завдань 
практики здобувачів вищої освіти з керівниками підприємств, установ, організацій, що є базами проведення 
практики. 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 і перспективи надання освітніх послуг. Стейкхолдери обов’язково запрошуються на науково-практичні 
масові заходи Криворізького національного університету, де розглядаються різні аспекти підготовки здобувачів 
вищої освіти, що відображено в програмах і матеріалах цих заходів.

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

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОПП 
здійснюється як Центром сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, так і гарантом ОПП спільно із 
викладачами кафедри шляхом проведення усних та онлайн-опитувань випускників, а також написання листів-
запитів на підприємства.
Інтерес представляють як відсоток працевлаштованих та траєкторія успіху випускників ОПП, так і зворотній зв’язок 
щодо якості освітнього процесу, зокрема дублювання дисциплін, практичної придатності освітніх компонентів, 
глибини отриманих знань тощо.
В університеті розроблено практику опитування та врахування пропозицій щодо якості освітнього процесу, але на 
даний час від випускників ОПП «Цивільна безпека» ніяких пропозицій не надходило.

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?

За результатами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти протягом звітного періоду недоліків, які беруться 
до уваги під час удосконалення ОПП, не виявлено.

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

За результатами акредитаційної експертизи ОПП, яка була проведена у 2020 р., працівником ліцензійного сектору 
Кузьміною О.В. був розроблений «План заходів по реалізацій рекомендацій акредитаційної експертизи освітньої 
програми «Цивільна безпека», що містив зауваження та рекомендації щодо удосконалення ОПП, призначення осіб, 
відповідальних за усунення зауважень та реалізацію рекомендацій.
За результатами виконання Плану працівниками кафедри ОПЦБ було розроблено форму «Заходи щодо реалізації 
рекомендацій акредитаційної експертизи освітньої програми «Цивільна безпека» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти», в якій знайшли відображення зауваження та рекомендації щодо удосконалення ОПП, а також 
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виконані або заплановані на найближчий термін заходи з усунення зауважень та реалізації рекомендацій, зокрема 
(деякі з наведених у Заходах):
1. Рекомендація: Розробити «Положення про силабуси» скориставшись практикою інших ЗВО України та порадами 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Разом з цим проаналізувати доцільність в подальшому 
розробляти паралельно з силабусами робочі програми.
Захід: Рішенням вченої ради університету від 06.02.2020 р. затверджено «Положення про організацію освітнього 
процесу у Криворізькому національному університеті», в якому зазначено, що робочі програми є основним 
документом освітньої компоненти. Силабус, згідно з наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977, є 
рекомендованою, а не обов’язковою формою представлення інформації про освітні компоненти. Від так, силабуси 
розробляються з метою інформування здобувачів про зміст ОП, заплановані результати навчання та форми їх 
оцінювання, правила взаємодії з викладачем тощо, і знаходиться у вільному доступі на сайті університету.
2. Зауваження: Документи ЗВО в частині розроблення, моніторингу та періодичного перегляду ОП не в повній мірі 
узгоджені.
Захід: 26.01.2021 р. вченою радою університету затверджено додаток до «Положення про організацію освітнього 
процесу у Криворізькому національному університеті» в частині процедури розроблення, перегляду та закриття 
освітніх програм, а також в частині про гаранта ОП.
3. Зауваження: Існує певна невизначеність щодо можливості навчання за ОП, яка акредитується, осіб з особливими 
потребами.
Захід: На сайті університету (у нижньому горизонтальному полі) у вкладці «Для осіб з особливими потребами» 
розміщено Наказ № 268 від 25 травня 2018 р. «Про затвердження порядку супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Університеті та Порядок супроводу (надання допомоги) осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території Криворізького національного університету. В 
університеті відкрито кімнату матері та дитини.

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

Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у 
Криворізькому національному університеті та Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 
Криворізькому національному університеті моніторингове дослідження системи внутрішнього забезпечення якості 
ОПП здійснює кафедра та Центр забезпечення якості вищої освіти. Основними завданнями моніторингу якості 
вищої освіти є: організаційне і методичне забезпечення збору, обробки, зберігання інформації про стан і динаміку 
показників якості вищої освіти; … (у положенні п.2.2.). З цією метою проводилося опитування здобувачів вищої 
освіти, результати якого обговорювалися на засіданні кафедри. Показники, критерії, форми, методи, результати 
проведення моніторингового дослідження попередньо обговорюються з представниками студентського 
департаменту з якості освітнього процесу (створений 20.11.2019 р.) і затверджуються ректором. Кожен співробітник 
кафедри залучений рішенням кафедри до проведення процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП, 
повідомлений про те, що в межах своїх повноважень нестиме персональну відповідальність за якість їх виконання.

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

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

9. Прозорість і публічність

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

Правила і процедури взаємодії всіх учасників освітнього процесу, їх прав та обов’язків, здійснюються у порядку та 
спосіб, передбачений Законом України «Про вищу освіту», а також внутрішніми нормативними актами 
університету, такими як: Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному 
університеті, Правилами внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький національний університет» та іншими 
спеціалізованими актами, безперешкодний доступ до яких забезпечено шляхом розміщення на офіційному сайті 
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університету (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza).

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

http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-bezpeky

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

http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Освітні%20програми/освітні%20програми/магістри/2021/ОПП%2
0ЦБ%20263%20ЦБмаг%202021_23072021.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
- підготовка за ОПП ґрунтується на підставі багаторічного досвіду підготовки фахівців з охорони праці в гірничому 
виробництві викладачами кафедри, серед яких 5 докторів технічних наук (з яких 5 професори) та 10 кандидатів 
технічних наук (з яких 8 доцентів). За часи існування кафедри вищу освіту отримали понад 500 бакалаврів, 
спеціалістів та магістрів, а також підготовлено і захищено 5 докторських та 40 кандидатських дисертацій. 
Випускники кафедри працюють на промислових підприємствах Криворізького регіону, інших промислових центрах 
України та за кордоном;
- дана ОП є повноцінною частиною повного циклу підготовки фахівця з цивільної безпеки (бакалавр, магістр, 
доктор філософії);
- кафедра має філії в ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці» та Державний воєнізований 
гірничорятувальний загін ДСНС України;
- запроваджено систему студентоцентрованого навчання.
Слабкі сторони:
- недостатня фінансова підтримка з боку держави для оперативного оновлення матеріальної бази;
- недосконалість системи мотивування студентів;
- недостатньо розвинені міжнародні зв’язки;
- недостатньо розвинена академічна мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників ОП;
- відсутність практики викладання дисциплін ОПП англійською мовою, що мало б значно розширити можливості 
для нового набору та академічної мобільності.

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

Оскільки ОПП «Цивільна безпека» належить до проблематики вирішення найбільш гострих викликів сучасності в 
галузі цивільної безпеки, пов’язаних із забезпеченням здорових та безпечних умов праці, це передбачає 
обов’язковий її перегляд, оновлення та модернізацію у відповідності до передових світових практик в таких 
напрямках:
- оновлення профілю програми, включно з основними результатами навчання, навчальним середовищем та 
основними навчальними, викладацькими та оціночними заходами;
- переробка навчального плану та його компонентів у кредитах, включно із розробкою та впровадженням нових 
дисциплін та модернізацією змісту існуючих компонентів;
- створення/оновлення двомовного (українська та англійська) контенту для дисциплін ОПП, що відповідає новим 
вимогам сучасності;
- розробка/оновлення відповідного нормативного та методичного забезпечення дисциплін;
- розробка та впровадження в освітній процес нових методик навчання, які спрямовані на забезпечення отримання 
поглиблених знань, умінь та навичок для здійснення професійної діяльності;
- розробка дистанційних курсів для нових дисциплін;
- підготовка викладачів, які забезпечують викладання дисциплін ОПП, для роботи за передовими європейськими 
практиками, для формування відповідного навчального контенту;
- оновлення матеріального забезпечення.
Отримані компетентності та результати навчання за другим (магістерським) рівнем даної ОПП дають можливість 
здобувачам продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні цієї та інших спеціальностей.
Для здійснення цих завдань Криворізький національний університет протягом наступних 3-х років планує отримати 
партнерську підтримку в результаті взаємодії із закладами вищої освіти, підприємствами, організаціями та 
установами: України, Латвії, Республіки Польща, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Болгарії, Угорської 
Республіки, Вірменії та іншими країнами у рамках договорів про співпрацю.
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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: 28.08.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Методи і засоби 
захисту від 
небезпечних і 
шкідливих 
виробничих факторів

навчальна 
дисципліна

ОК 2.12 Методи і 
засоби 

захисту....pdf

ZGIbRhk8rwc/vm+C
f96D+kqFGFVaTPQ0

3ajt13DrssU=

1. Стенд засобів індивідуального 
захисту від шкідливостей 
виробничого характеру;
2. Інформаційні планшети та 
макети.

Організація пожежної 
безпеки підприємств

навчальна 
дисципліна

ОК 2.11 Організація 
пожежної безпеки 
підприємств.pdf

hZEZuPySL/LzuwcT
DbHnW62TPm+vOB
hT7W7V/0WameM=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура;
3. Первинні засоби гасіння пожеж 
(вогнегасники);
4. Стенд пожежної сигналізації, 
сповіщувачі, система оповіщення 
про пожежу;
5. Інформаційні планшети та 
макети.

Оцінка ефективності 
працеохоронних 
заходів

навчальна 
дисципліна

ОК 2.10 Оцінка 
ефективності 

працеохоронних 
заходів.pdf

+Zm8NNyAtTWzcW
GSIDG8rZba88x/yW

HlgwZJgtdZ40Y=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Дослідження та 
визначення 
параметрів 
виробничого 
середовища

навчальна 
дисципліна

ОК 2.9 Дослідження 
та визначення 

параметрів....pdf

HTV0K56I6Ezu65PO
cryUCoxWtq+22IEJ

FGCPXgpgxhs=

1. Люксметр Ю-116;
2. Аспіраційний психрометр;
3. Анемометр електронний 
крильчатий GM816;
4. Інформаційні планшети та 
макети.

Проектування 
організаційно-
технічної складової 
охорони праці

навчальна 
дисципліна

ОК 2.8 
Проектування 
організаційно-

технічної 
складової....pdf

sjTGBLl+jrOBYIh9D
BdL5TNLqh8AlnJlw

1y9qX05ouY=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Магістерська випускна 
робота

підсумкова 
атестація

ОК 2.15 
Магістерська 

випускна 
робота.pdf

KHHtVcqsHuvm9Pr
NIqdOUmtYmBaUy5

UncB8vh0jKllQ=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Практика науково-
технологічна

практика ОК 2.14 Науково-
технологічна 
практика.pdf

giFOFjUTtrx/IbymC
EPCUgen/MDoHdTv

Qv6OZ4eRoa8=

Техногенна та 
екологічна безпека в 
умовах господарської 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК 2.13 Техногенна 
та екологічна 
безпека....pdf

9SiIQLhUSi78Y8iHY
Zq4vtrR19nuY+c4Cb

urtbkyGKM=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Пожежна безпека 
виробництв

навчальна 
дисципліна

ОК 2.7 Пожежна 
безпека 

виробництв.pdf

9uhuqpoLqmr94b78
u5j+9JWYPkBM1WT

ankkRdb4rOGM=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура;
3. Первинні засоби гасіння пожеж 
(вогнегасники);
4. Стенд пожежної сигналізації, 
сповіщувачі, система оповіщення 
про пожежу;
5. Інформаційні планшети та 
макети.

Міжнародне 
законодавство з 
охорони праці

навчальна 
дисципліна

ОК 2.5 Міжнародне 
законодавство....pd

f

rhQD/9XUBCHo2W
9XISbNHj5Zan5hfW

TsWZr/joGb4GY=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура;
3. Інформаційні планшети та 
макети.

Системи контролю 
небезпечних та 

навчальна 
дисципліна

ОК 2.4 Системи 
контролю....pdf

MvPNbf8/Mi39q0gF
7mgD/uoRLYLxwD5

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 



шкідливих 
виробничих факторів

HEPKpcIgCUUU= апаратура;
3. Люксметри Ю-116 та Benetech 
GM1010;
4. Аспіраційні психрометри, 
гігрометри, гігрограф;
5. Анемометри крильчаті АСО-3, 
чашкові МС-1, електронний 
крильчатий GM816;
6. Шумоміри Ш-63, ШУМ-1М, 
KMOON GM1352;
7. Прилад для вимірювання 
вібрації ВШВ-003;
8. Термометри: спиртові, 
ртутні;
9. Манометри, барометри, 
мікроманометри МКВ-250, 
ММН-240;
10. Пристрої для відбору проб 
пилу;
11. Газоаналізатори ГХ, 
інтерферометри ШИ-10, ГИК;
12. Дозиметри ДП-5;
13. Амперметри, вольтметри, 
мегомметри;
14. Стенд «Пожежні 
сповіщувачі»;
15. Інформаційні планшети та 
макети.

Безпека потенційно 
небезпечних 
технологій і 
виробництв та їх 
ідентифікація

навчальна 
дисципліна

ОК 2.3 Безпека 
потенційно 
небезпечних 

технологій....pdf

oW49G2C4j3IuDsQK
/nHLPjkUsa+AkKaH

F4DHKnKt01Y=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура;
3. Інформаційні планшети та 
макети.

Державне соціальне 
страхування від 
нещасних випадків та 
професійних 
захворювань на 
виробництві

навчальна 
дисципліна

ОК 2.2 Державне 
соціальне 

страхування....pdf

mwa4NGrlZr5h31Z6
Y29aEdK7XPrTFjije7

SMLrQJpSs=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура;
3. Стенд «Організація 
соціального захисту на 
виробництві»
4. Інформаційні планшети та 
макети.

Атестація та 
паспортизація 
робочих місць

навчальна 
дисципліна

ОК 2.1 Атестація 
та 

паспортизація....pd
f

UN+4dXDCEl3AyqU
zQPXNrU0xTaC5xPg
LZgWkjRwDDM0=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура;
3. Інформаційні планшети та 
макети.

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОК 1.3 Ділова 
іноземна мова.pdf

WMB1jJJS5KjKp1l2w
LeuJCNgFruPLUvKt

ZBf4ptEt2c=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Інтелектуальна 
власність

навчальна 
дисципліна

ОК 1.2 
Інтелектуальна 

власність.pdf

gSVPBPHEMdVDj9d
Ti2HO+9Mx2n0aVv
K0y8ga/owSoUU=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Цивільний захист навчальна 
дисципліна

ОК 1.1 Цивільний 
захист.pdf

9BOZH40Di4EhJbcJ
w+DA6fSe81tKK+owj

LA2oHjOZ5c=

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

Управління охороною 
праці

навчальна 
дисципліна

ОК 2.6 Управління 
охороною праці.pdf

q9glWBhZwCyQu8d
FmjEAU+3peQSoux

Uji6pzmKIgrXw=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура;
3. Інформаційні планшети та 
макети.

 



* 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

204918 Антонов 
Андрій 
Юрійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
ордена 

Трудового 
Червоного 

прапора 
гірничорудний 

інститут, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність: 

0209 
Технологія та 
комплексна 
механізація 

відкритої 
розробки 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

доктора наук 
ДH 002993, 

виданий 
13.11.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 062029, 
виданий 

11.06.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007847, 
виданий 

19.06.2003, 
Атестат 

професора ПP 
002847, 
виданий 

17.02.2005

20 Техногенна та 
екологічна 
безпека в 
умовах 
господарської 
діяльності

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Antonov A. 
Estimation of energy 
efficiency of 
engineering processes 
during intensive iron 
explosive rupture / Yu. 
Mets, A. Antonov, V. 
Tkach // Metallurgical 
and Mining Industry. – 
2015. – No 2. – P. 86-
89.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Антонов А.Ю. 
Исследование 
усталостного 
микросекундного 
взрывания / Антонов 
А.Ю., Мец Ю.С., 
Федоренко П.И. // 
Гірничий вісник. 
Збірник наукових 
праць Криворізького 
національного 
університету - 2019. - 
Вип. 105. - С. 99-102.
2. Антонов А.Ю. 
Украине европейские 
дороги / Мец Ю.С., 
Антонов А.Ю. // 
Гірничий вісник. 
Збірник наукових 
праць Криворізького 
національного 
університету – 2018. - 
Вип. 103. - С. 174-178.
3. Антонов А.Ю. 
Разработка методов 
управления энергией 
взрыва на карьерах на 
основе динамической 
теории упругости / 
Мец Ю.С., Антонов 
А.Ю., Левицкий А.П. 
// Геотехнічна 



механіка. Збірник 
наукових праць 
інституту геотехнічної 
механіки ім. М.С. 
Полякова НАН 
України. - 2015. - 
№122. - С. 140-149.
4. Антонов А.Ю 
Предпроектные 
исследования 
повышения 
эффективности 
разработки 
Петровского 
месторождения 
карьером №3 / Мец 
Ю.С., Антонов А.Ю. // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. Збірник 
наукових праць. – 
2014. - Вип. 36. - С.177-
182.
5. Антонов А.Ю. 
Эффективный 
комплекс 
буровзрывных работ 
при отработке уступов 
увеличенной высоты / 
Мец Ю.С., Антонов 
А.Ю. // Гірничий 
вісник. Збірник 
наукових праць 
Криворізького 
національного 
університету - 2014. - 
Вип. 97. - С. 7-11.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Антонов А.Ю. 
Ресурсосберегающая 
взрывная 
рудоподготовка 
металлургического 
сырья: монография / 
Ю.С. Мец, А.Ю. 
Антонов. – Кривой 
Рог: Вид. УС СП 
«Мира», 2007. – 265 с.
2. Антонов А.Ю. 
Развитие научных 
основ оптимизации 
взрывной 
рудоподготовки: 
монография / А.Ю. 
Антонов, Ю.С. Мец. –  
Кривой Рог: Вид. УС 
СП «Мира», 2011. – 
244 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Підготовлено одну 
кандидатську 
дисертацію (Кіріченко 
І.А., 2005 р.).
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 



наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Исследование 
устойчивости бортов 
карьера № 3 ОАО 
«Центральный ГОК» 
и разработка 
рекомендаций по 
снижению объемов 
вскрыши» (ЦГЗК, 
2012-2014 р.).
2. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Разработка 
технологии отбойки 
на нижних горизонтах 
карьеров ОАО 
«Центральный ГОК» 
(ЦГЗК, 2013-2015 р.).
3. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Дослідження стану 
безпеки праці та 
розробка заходів по 
зменшенню 
травматизму і 
професійних 
захворювань на 
основних 
підприємствах 
Кривбасу» (2018-2020 
рр.).
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент № 135589 
Україна, В01D 53/00, 
В08В 3/02 (2006.01) 
Газопиловловлювач / 
А.М. Кіріченко, А.К. 
Гацький, А.О. Гурін, 
А.Ю. Антонов, Т.А. 
Кривенко; заявник і 
патентовласник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – № 
u201900602; заявл. 
21.01.2019; опубл. 
10.07.2019, Бюл. № 13.
2. Патент № 13514 
Україна, F42D 1/00 
Спосіб заряджання 
вибухових свердловин 
/ І.А. Кіріченко, О.Ю. 
Вілкул, А.Ю. Антонов; 
заявник і 
патентовласник 
Центральний ГЗК. – 
№ u200506124; заявл. 
21.06.2005; опубл. 
17.04.2006, Бюл. № 4.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 



лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1.Методичні 
рекомендації до змісту 
і оформлення розділу 
дипломного проекту 
(роботи) «Охорона 
праці та безпека в 
надзвичайних 
ситуаціях» для 
студентів освітньо-
кваліфікаційних 
рівнів «спеціаліст», 
«магістр» денної та 
заочної форми 
навчання 
економічних 
спеціальностей, 
інформаційних 
технологій та 
правознавства / О.В. 
Плотніков, А.Ю. 
Антонов, С.С. 
Пліщенко та ін. – 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 
Криворізький 
економічний інститут, 
2014. – 106 с.
2. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Міжнародні системи 
вимірювання та 
обліку в економіці» 
для студентів 5-го 
курсу всіх 
спеціальностей денної 
форми навчання / 
Антонов А.Ю. – 
Кривий Ріг: КЕІ 
КНЕУ, 2014. – 15 с.
3. Методичні вказівки 
до проходження 
переддипломної 
практики розділу 
«Охорона праці та 
безпека в 
надзвичайних 
ситуаціях» для 
студентів освітньо-
кваліфікаційних 
рівнів «спеціаліст», 
«магістр» денної та 
заочної форми 
навчання 
економічних 
спеціальностей, 
інформаційних 
технологій та 
правознавства / О.В. 
Плотніков, А.Ю. 
Антонов, С.С. 
Пліщенко та ін. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 
Криворізький 
економічний інститут, 
2014. – 22 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. Антонов А.Ю. 
Эффективный способ 
разделения 
минералов / Мец 
Ю.С., Антонов А.Ю. // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : міжнар. 
наук.-техн. конф. – 
Кривий Ріг. - 2017. – С. 
54.
2. Антонов А.Ю. Каков 
он, оптимальный 
диаметр скважин для 
карьеров Кривбасса? / 
Мец Ю.С., Антонов 
А.Ю. // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
наук.-техн. конф. – 
Кривий Ріг. - 2017. – С. 
55.
3. Антонов А.Ю. 
Взрывная 
рудоподготовка для 
процессов 
самоизмельчения / 
Мец Ю.С., Антонов 
А.Ю. // Розвиток 
промисловості та 
суспільства : міжнар. 
наук.-техн. конф. – 
Кривий Ріг. - 2017. – С. 
56.
4. Антонов А.Ю. 
Интенсификация 
процесса 
рудоподготовки на 
стадии взрывных 
работ / Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Кривий Ріг. – 2019. – 
т. 1. – C. 32.
5. Антонов А.Ю. 
Шляхи зменшення 
рівня шуму на 
рудозбагачувальних 
фабриках Кривбасу / 
Антонов А.Ю., 
Кіріченко А.М., Теус 
М.В. // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Кривий Ріг – 2019. – т. 
2. – С. 19.

204918 Антонов 
Андрій 
Юрійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
ордена 

Трудового 
Червоного 

прапора 
гірничорудний 

інститут, рік 
закінчення: 

1982, 
спеціальність: 

0209 
Технологія та 

20 Методи і 
засоби захисту 
від 
небезпечних і 
шкідливих 
виробничих 
факторів

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



комплексна 
механізація 

відкритої 
розробки 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

доктора наук 
ДH 002993, 

виданий 
13.11.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 062029, 
виданий 

11.06.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007847, 
виданий 

19.06.2003, 
Атестат 

професора ПP 
002847, 
виданий 

17.02.2005

Core Collection:
1. Antonov A. 
Estimation of energy 
efficiency of 
engineering processes 
during intensive iron 
explosive rupture / Yu. 
Mets, A. Antonov, V. 
Tkach // Metallurgical 
and Mining Industry. – 
2015. – No 2. – P. 86-
89.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Антонов А.Ю. 
Исследование 
усталостного 
микросекундного 
взрывания / Антонов 
А.Ю., Мец Ю.С., 
Федоренко П.И. // 
Гірничий вісник. 
Збірник наукових 
праць Криворізького 
національного 
університету - 2019. - 
Вип. 105. - С. 99-102.
2. Антонов А.Ю. 
Украине европейские 
дороги / Мец Ю.С., 
Антонов А.Ю. // 
Гірничий вісник. 
Збірник наукових 
праць Криворізького 
національного 
університету – 2018. - 
Вип. 103. - С. 174-178.
3. Антонов А.Ю. 
Разработка методов 
управления энергией 
взрыва на карьерах на 
основе динамической 
теории упругости / 
Мец Ю.С., Антонов 
А.Ю., Левицкий А.П. 
// Геотехнічна 
механіка. Збірник 
наукових праць 
інституту геотехнічної 
механіки ім. М.С. 
Полякова НАН 
України. - 2015. - 
№122. - С. 140-149.
4. Антонов А.Ю 
Предпроектные 
исследования 
повышения 
эффективности 
разработки 
Петровского 
месторождения 
карьером №3 / Мец 
Ю.С., Антонов А.Ю. // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. Збірник 
наукових праць. – 
2014. - Вип. 36. - С.177-
182.
5. Антонов А.Ю. 
Эффективный 
комплекс 
буровзрывных работ 
при отработке уступов 
увеличенной высоты / 
Мец Ю.С., Антонов 



А.Ю. // Гірничий 
вісник. Збірник 
наукових праць 
Криворізького 
національного 
університету - 2014. - 
Вип. 97. - С. 7-11.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Антонов А.Ю. 
Ресурсосберегающая 
взрывная 
рудоподготовка 
металлургического 
сырья: монография / 
Ю.С. Мец, А.Ю. 
Антонов. – Кривой 
Рог: Вид. УС СП 
«Мира», 2007. – 265 с.
2. Антонов А.Ю. 
Развитие научных 
основ оптимизации 
взрывной 
рудоподготовки: 
монография / А.Ю. 
Антонов, Ю.С. Мец. –  
Кривой Рог: Вид. УС 
СП «Мира», 2011. – 
244 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Підготовлено одну 
кандидатську 
дисертацію (Кіріченко 
І.А., 2005 р.).
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Исследование 
устойчивости бортов 
карьера № 3 ОАО 
«Центральный ГОК» 
и разработка 
рекомендаций по 
снижению объемов 
вскрыши» (ЦГЗК, 
2012-2014 р.).
2. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Разработка 
технологии отбойки 
на нижних горизонтах 
карьеров ОАО 
«Центральный ГОК» 
(ЦГЗК, 2013-2015 р.).
3. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Дослідження стану 



безпеки праці та 
розробка заходів по 
зменшенню 
травматизму і 
професійних 
захворювань на 
основних 
підприємствах 
Кривбасу» (2018-2020 
рр.).
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент № 135589 
Україна, В01D 53/00, 
В08В 3/02 (2006.01) 
Газопиловловлювач / 
А.М. Кіріченко, А.К. 
Гацький, А.О. Гурін, 
А.Ю. Антонов, Т.А. 
Кривенко; заявник і 
патентовласник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – № 
u201900602; заявл. 
21.01.2019; опубл. 
10.07.2019, Бюл. № 13.
2. Патент № 13514 
Україна, F42D 1/00 
Спосіб заряджання 
вибухових свердловин 
/ І.А. Кіріченко, О.Ю. 
Вілкул, А.Ю. Антонов; 
заявник і 
патентовласник 
Центральний ГЗК. – 
№ u200506124; заявл. 
21.06.2005; опубл. 
17.04.2006, Бюл. № 4.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1.Методичні 
рекомендації до змісту 
і оформлення розділу 
дипломного проекту 
(роботи) «Охорона 
праці та безпека в 
надзвичайних 
ситуаціях» для 
студентів освітньо-
кваліфікаційних 
рівнів «спеціаліст», 
«магістр» денної та 
заочної форми 
навчання 
економічних 
спеціальностей, 
інформаційних 
технологій та 
правознавства / О.В. 
Плотніков, А.Ю. 
Антонов, С.С. 
Пліщенко та ін. – 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 



університет», 
Криворізький 
економічний інститут, 
2014. – 106 с.
2. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Міжнародні системи 
вимірювання та 
обліку в економіці» 
для студентів 5-го 
курсу всіх 
спеціальностей денної 
форми навчання / 
Антонов А.Ю. – 
Кривий Ріг: КЕІ 
КНЕУ, 2014. – 15 с.
3. Методичні вказівки 
до проходження 
переддипломної 
практики розділу 
«Охорона праці та 
безпека в 
надзвичайних 
ситуаціях» для 
студентів освітньо-
кваліфікаційних 
рівнів «спеціаліст», 
«магістр» денної та 
заочної форми 
навчання 
економічних 
спеціальностей, 
інформаційних 
технологій та 
правознавства / О.В. 
Плотніков, А.Ю. 
Антонов, С.С. 
Пліщенко та ін. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 
Криворізький 
економічний інститут, 
2014. – 22 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. Антонов А.Ю. 
Эффективный способ 
разделения 
минералов / Мец 
Ю.С., Антонов А.Ю. // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : міжнар. 
наук.-техн. конф. – 
Кривий Ріг. - 2017. – С. 
54.
2. Антонов А.Ю. Каков 
он, оптимальный 
диаметр скважин для 
карьеров Кривбасса? / 
Мец Ю.С., Антонов 
А.Ю. // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
наук.-техн. конф. – 
Кривий Ріг. - 2017. – С. 
55.
3. Антонов А.Ю. 
Взрывная 



рудоподготовка для 
процессов 
самоизмельчения / 
Мец Ю.С., Антонов 
А.Ю. // Розвиток 
промисловості та 
суспільства : міжнар. 
наук.-техн. конф. – 
Кривий Ріг. - 2017. – С. 
56.
4. Антонов А.Ю. 
Интенсификация 
процесса 
рудоподготовки на 
стадии взрывных 
работ / Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Кривий Ріг. – 2019. – 
т. 1. – C. 32.
5. Антонов А.Ю. 
Шляхи зменшення 
рівня шуму на 
рудозбагачувальних 
фабриках Кривбасу / 
Антонов А.Ю., 
Кіріченко А.М., Теус 
М.В. // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Кривий Ріг – 2019. – т. 
2. – С. 19.

210516 Комісаренко 
Тетяна 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029783, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016728, 
виданий 

19.04.2007

30 Організація 
пожежної 
безпеки 
підприємств

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. T. Komisarenko. 
Substantiation of 
efficiency of the 
contextual approach to 
teaching in the 
universities of the 
mountain profile / T. 
Komisarenko, N. 
Schwager, О. 
Nesterenko, М. 
Domnichev // 
Науковий журнал 
«ScienceRise», 
Педагогічна освіта. 
НВП ПП 
«Технологічний 
центр». – Харків, 
2016. – С. 44-47.
2. Комісаренко Т.А. 
Аналіз способів і 
засобів гасіння 
рудникових пожеж / 
Швагер Н.Ю., 
Комісаренко Т.А., 
Нестеренко О.В., 
Домнічев М.В. // 
Науковий журнал 
«ScienceRise», НВП 
ПП «Технологічний 
центр». – Харків, 



2018. – С. 44-47.
3. T. Komisarenko. 
Research of new 
methods for quality air 
control after massive 
explosions in the open 
mine industry (2020). / 
T. Komisarenko, N. 
Schwager // E3S Web 
of Conference, 166, art. 
no. 02007. DOI: 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660200
7
4. T. Komisarenko. 
Annual production 
enhancement
at deep mining (2019). 
/ T. Komisarenko, N. 
Schwager, S. 
Chukharev, S. Panova 
// E3S Web of 
Conferences, 123, art. 
no. 01043.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Комісаренко Т.А. 
Спосіб контролю 
складу атмосфери 
кар’єрів після масових 
вибухів. / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер // Вісник 
КНУ: зб. наук. праць. 
– Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 49. – С. 42-46.
2. Комісаренко Т.А. 
Розгляд технологій 
гасіння
шахтних пожеж. / 
Н.Ю. Шваґер, О.В. 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко // 
Гірничий вісник: зб. 
наук. праць. – Кривий 
Ріг, 2019. – Вип. 48. – 
С.126-132.
3. Комісаренко Т.А. 
Аналіз способів та 
засобів гасіння 
рудникових пожеж. / 
Н.Ю. Шваґер, О.В. 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев // Гірничий 
вісник: зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг, 
2018. – Вип. 46. – С. 
131-137.
4. Комісаренко Т.А. 
Огляд респіраторів, 
що використовуються 
в гірничорудній галузі 
/ Гірничий вісник: зб. 
наук. праць. – Кривий 
Ріг, 2017. – Вип. 45. – 
С. 103-109.
5. Комісаренко Т.А. 
Связывание частиц 
пыли мостиками 
жидкости при ее 
загущении / Н.Ю. 
Шваґер, О.В. 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев // Гірничий 



вісник. Науково-
технічний збірник. – 
Кривий Ріг, 2016. – 
Вип. № 110.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Т.А. Комісаренко, 
Н.Ю. Шваґер. Основи 
загальної гігієни 
праці: підручник. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
335 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Комісаренко Т.А., 
Швагер Н.Ю. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «БЖД та 
охорона праці» – 
Кривий Ріг: ВЦ КНУ, 
2018. – 28 с.
2. Комісаренко Т.А., 
Швагер Н.Ю. 
Методичні вказівки 
для лабораторної 
роботи з дисципліни 
«Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці» на 
тему: «Вимірювання 
освітленості 
люксметром URCERI 
MT-912»; – Кривий 
Ріг: ВЦ КНУ, 2018. – 
10 с.
3. Комісаренко Т.А., 
Швагер Н.Ю. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Цивільний захист та 
охорона праці в 
галузі» – Кривий Ріг, 
КНУ, 2017. – 92 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. Комісаренко Т.А. 
Сучасна підготовка 
фахівців з виробничої 
безпеки / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Нестеренко, М.В. 



Домнічев / Актуальні 
проблеми розвитку 
освіти і науки  в 
умовах глобалізації. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ: 
ДНУ імені Олеся 
Гончара, 2015. – С. 59-
62.
2. Комісаренко Т.А. 
Ризики при підготовці 
фахівців у вищих 
навчальних закладах / 
Т.А. Комісаренко, 
Н.Ю. Швагер, О.В. 
Калініченко // 
Актуальні проблеми 
моделювання ризиків 
і загроз виникнення 
надзвичайних 
ситуацій на об’єктах  
критичної 
інфраструктури, 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Київ. – 2015. – С. 35-
38.
3. Комісаренко Т.А. 
Підготовка студентів з 
охорони праці / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // Україна в 
гуманітарних і 
соціально-
економічних вимірах. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпро: ДНУ імені 
Олеся Гончара, 2016. 
– С. 102-105.
4. Комісаренко Т.А. 
Дослідження 
визначення складу 
рудникової атмосфери 
кар’єрів за допомогою 
безпілотних літальних 
апаратів / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер // 
Конференція «Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг. – 2016. –
Т.1. – С. 200.
5. Комісаренко Т.А. 
Спосіб контролю 
складу атмосфери 
кар’єрів. / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер // Abstracts of 
the 5th International 
scientific and practical 
conference. SPC «Sci-
conf.com.ua», Kharkiv, 
Ukraine, 2020, P. 308-
315. UDC 001.1 BBK29 
ISBN 978-966-8219-
83-2

215750 Пищикова 
Олена 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 

20 Оцінка 
ефективності 
працеохоронни
х заходів

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



рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
010104 

Професійне 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030768, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

019712, 
виданий 

03.07.2008

п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. O Pischikova. Study 
of the influence of 
properties of dusty 
ferromagnetic additives 
on the increase of 
cement activity / S. 
Sakhno, L. Yanova, O. 
Pischikova, S. 
Chukharev // E3S Web 
of Conferences. – 
Kryvyi Rih, 2020. – 
Volume 166, 06002. – 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660600
2
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Пищикова О.В. 
Аналіз вітрових 
навантажень на 
елементи 
малоповерхових 
будівель із двосхилим 
дахом методом 
обчислювальної 
гідрогазодинаміки. / 
С.І. Сахно, Є.В. 
Люльченко, Л.О. 
Янова, О.В. Пищикова 
// Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2020. – № 
107. – С. 26-32.
2. Пищикова О.В. 
Суттєві помилки в 
ДБН В.2.6-161:2017 
«Дерев'яні конструкції 
основні положення» 
та їх можливі 
наслідки» / С.І. Сахно, 
Л.О. Янова, О.В. 
Пищикова // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 105. – С. 127-132.
3. 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.
4. 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.
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. 
Інтелектуальний 
словник термінів з 
безпеки 
життєдіяльності, 
охорони праці та 
цивільного захисту: 
навчальний посібник 
/ Л.О. Янова, О.В. 
Пищикова, О.Ю. 
Блізнюкова, М.В. 
Худик – Кривий Ріг: 
Видавець Р.А. Козлов, 
2021. – 208 с.
2. 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.
3. 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.
4.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)).
5. 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 
наукового 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 та 
оформлення 
магістерської 
випускної роботи для 
здобувачів вищої 
освіти денної та 
заочної форм 
навчання за 
спеціальністю 184 
«Гірництво» 
(освітньо-професійна 



програма «Охорона 
праці в гірничому 
виробництві»), 263 
«Цивільна безпека» 
(освітньо-професійна 
програма «Цивільна 
безпека») / Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Пищикова, Л.О. 
Янова, М.В. Худик. – 
Кривий Ріг: ВЦ КНУ, 
2020. – 81 с.
2. 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.
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» (галузь 
знань: 27 
«Транспорт»; 
спеціальність: 274 
«Автомобільний 
транспорт») / О.В. 
Пищикова, Л.О. 
Янова. – Кривий Ріг: 
ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 36 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. 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).
2. Член 
Європейського 
Співтовариства з 
охорони праці 
(ESOSH) з 2019 року. 
Сертифікат № 
1382000105.

55439 Швагер 
Наталія 
Юріївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
гірничорудний 

інститут, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність: 

7.090301.01 
Технологія і 
комплексна 
механізація 

підземної 
розробки 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007592, 

виданий 
08.07.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004497, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004423, 
виданий 

18.04.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 008210, 

виданий 
30.11.2012

21 Дослідження 
та визначення 
параметрів 
виробничого 
середовища

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. N. Shvaher. Selective 
underground mining of 
complex structured ore 
bodies of Kryvyi Rih 
Iron Ore Basin / N. 
Shvaher, V. 
Kalinichenko, S. 
Pysmennyi, O. 
Kalinichenko // E3S 
Web Conf. Volume 60, 
2018, Ukrainian School 
of Mining Engineering, 
Article Number 00041, 
Number of page(s) 10, 
Published online 16 
October 2018, DOI 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20186000041
2. N. Shvaher. 
DEVELOPMENT OF 
COMPLEX-
STRUCTURE ORE 
DEPOSITS BY MEANS 
OF CHAMBER 
SYSTEMS UNDER 
CONDITIONS OF THE 
KRYVYI RIH IRON 
ORE FIELD/ N. 
Shvaher, S. Pysmennyi, 
D. Brovko, I. Kasatkina, 
D. Paraniuk, O. Serdiuk 
//Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2018. – 
Vol.5, № 1 (95). – Р. 
33-45.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Швагер Н.Ю. 
Розгляд технологій 
гасіння шахтних 
пожеж / Н.Ю. 
Швагер, Т.А. 
Комісаренко, О.В. 
Нестеренко  // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип.48. – С.126-132.
2. Швагер Н.Ю. 



Аналіз професійної 
захворюваності  на 
гірничодобувних 
підприємствах 
Кривбасу/ Н.Ю. 
Швагер, Д.П.Заікіна 
// Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2018. – 
Вип. №103. – С.75-80.
3. Schwager. N. 
Substantiation of 
efficiency of the 
contextual approach to 
teaching in the 
universities of the 
mountain profile / T. 
Komisarenko, N. 
Schwager, О. 
Nesterenko, М. 
Domnichev// 
Науковий журнал 
«ScienceRise», 
Педагогічна освіта. – 
Харків, 2016. – С. 44-
47.
4. Швагер Н.Ю. 
Аналіз систем 
управління охороною 
праці зарубіжних 
країн / Н. Ю. Швагер, 
Д. П. Заікіна // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2016. – 
Вип. 41. – С. 69-74.
5. ШвагерН.Ю. 
Связывание частиц 
пыли мостиками 
жидкости при ее 
загущении / Н.Ю. 
Швагер, Т.А. 
Комісаренко, О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // Гірничий 
вісник. – Кривий Ріг, 
2016. – Вип. 110. – С. 
153-157.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Швагер Н.Ю. 
Основи загальної 
гігієни праці: 
підручник / Н.Ю. 
Швагер, Т.А. 
Комісаренко. – 
Кривий Ріг: ВЦ ДВНЗ 
«КНУ», 2016. – 335 с.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління (відділу 
)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 



(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. В.о. декана гірничо-
металургійного 
факультету ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» з 2017 р. 
по 2019 р.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 08.188.01 зі 
спеціальності 184 
«Гірництво» (05.15.02 
– Підземна розробка 
родовищ корисних 
копалин) при 
Інституті геотехнічної 
механіки ім. М.С. 
Полякова НАН 
України (м. Дніпро).
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 09.052.02 зі 
спеціальності 184 
«Гірництво» (05.15.02 
– Підземна розробка 
родовищ корисних 
копалин) при 
Криворізькому 
національному 
університеті (м. 
Кривий Ріг).
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. Швагер Н.Ю. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «БЖД та 
охорона праці» / Н.Ю. 
Швагер, Т.А. 
Комісаренко. – 
Кривий Ріг:ВЦ ДВНЗ 
«КНУ», 2018. – 28 с.
2. Швагер Н.Ю 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Цивільний захист та 
охорона праці в 



галузі» / Н.Ю. 
Швагер, Т.А. 
Комісаренко. – 
Кривий Ріг:ВЦ ДВНЗ 
«КНУ», 2017. – 40 с.
3. Швагер Н.Ю. 
Дослідження рівнів 
вібрації / Н.Ю. 
Швагер, Т.А. 
Комісаренко, 
М.В.Худик. – Кривий 
Ріг:ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 16 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І 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. Заступник голови 
галузевої конкурсної 
комісії II туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 184 
«Гірництво», 2018 р. 
(м. Кривий Ріг).
2. Член журі II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
Олімпіади з «Безпеки 
життєдіяльності», 
2019 р. (м. Львів).

210516 Комісаренко 
Тетяна 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029783, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016728, 
виданий 

19.04.2007

30 Пожежна 
безпека 
виробництв

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. T. Komisarenko. 
Substantiation of 
efficiency of the 
contextual approach to 
teaching in the 
universities of the 
mountain profile / T. 
Komisarenko, N. 
Schwager, О. 
Nesterenko, М. 
Domnichev // 
Науковий журнал 
«ScienceRise», 



Педагогічна освіта. 
НВП ПП 
«Технологічний 
центр». – Харків, 
2016. – С. 44-47.
2. Комісаренко Т.А. 
Аналіз способів і 
засобів гасіння 
рудникових пожеж / 
Швагер Н.Ю., 
Комісаренко Т.А., 
Нестеренко О.В., 
Домнічев М.В. // 
Науковий журнал 
«ScienceRise», НВП 
ПП «Технологічний 
центр». – Харків, 
2018. – С. 44-47.
3. T. Komisarenko. 
Research of new 
methods for quality air 
control after massive 
explosions in the open 
mine industry (2020). / 
T. Komisarenko, N. 
Schwager // E3S Web 
of Conference, 166, art. 
no. 02007. DOI: 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660200
7
4. T. Komisarenko. 
Annual production 
enhancement
at deep mining (2019). 
/ T. Komisarenko, N. 
Schwager, S. 
Chukharev, S. Panova 
// E3S Web of 
Conferences, 123, art. 
no. 01043.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Комісаренко Т.А. 
Спосіб контролю 
складу атмосфери 
кар’єрів після масових 
вибухів. / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер // Вісник 
КНУ: зб. наук. праць. 
– Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 49. – С. 42-46.
2. Комісаренко Т.А. 
Розгляд технологій 
гасіння
шахтних пожеж. / 
Н.Ю. Шваґер, О.В. 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко // 
Гірничий вісник: зб. 
наук. праць. – Кривий 
Ріг, 2019. – Вип. 48. – 
С.126-132.
3. Комісаренко Т.А. 
Аналіз способів та 
засобів гасіння 
рудникових пожеж. / 
Н.Ю. Шваґер, О.В. 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев // Гірничий 
вісник: зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг, 
2018. – Вип. 46. – С. 
131-137.



4. Комісаренко Т.А. 
Огляд респіраторів, 
що використовуються 
в гірничорудній галузі 
/ Гірничий вісник: зб. 
наук. праць. – Кривий 
Ріг, 2017. – Вип. 45. – 
С. 103-109.
5. Комісаренко Т.А. 
Связывание частиц 
пыли мостиками 
жидкости при ее 
загущении / Н.Ю. 
Шваґер, О.В. 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев // Гірничий 
вісник. Науково-
технічний збірник. – 
Кривий Ріг, 2016. – 
Вип. № 110.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Т.А. Комісаренко, 
Н.Ю. Шваґер. Основи 
загальної гігієни 
праці: підручник. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
335 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Комісаренко Т.А., 
Швагер Н.Ю. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять і 
самостійної роботи з 
дисципліни «БЖД та 
охорона праці» – 
Кривий Ріг: ВЦ КНУ, 
2018. – 28 с.
2. Комісаренко Т.А., 
Швагер Н.Ю. 
Методичні вказівки 
для лабораторної 
роботи з дисципліни 
«Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці» на 
тему: «Вимірювання 
освітленості 
люксметром URCERI 
MT-912»; – Кривий 
Ріг: ВЦ КНУ, 2018. – 
10 с.
3. Комісаренко Т.А., 
Швагер Н.Ю. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Цивільний захист та 
охорона праці в 
галузі» – Кривий Ріг, 
КНУ, 2017. – 92 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. Комісаренко Т.А. 
Сучасна підготовка 
фахівців з виробничої 
безпеки / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев / Актуальні 
проблеми розвитку 
освіти і науки  в 
умовах глобалізації. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ: 
ДНУ імені Олеся 
Гончара, 2015. – С. 59-
62.
2. Комісаренко Т.А. 
Ризики при підготовці 
фахівців у вищих 
навчальних закладах / 
Т.А. Комісаренко, 
Н.Ю. Швагер, О.В. 
Калініченко // 
Актуальні проблеми 
моделювання ризиків 
і загроз виникнення 
надзвичайних 
ситуацій на об’єктах  
критичної 
інфраструктури, 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Київ. – 2015. – С. 35-
38.
3. Комісаренко Т.А. 
Підготовка студентів з 
охорони праці / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // Україна в 
гуманітарних і 
соціально-
економічних вимірах. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпро: ДНУ імені 
Олеся Гончара, 2016. 
– С. 102-105.
4. Комісаренко Т.А. 
Дослідження 
визначення складу 
рудникової атмосфери 
кар’єрів за допомогою 
безпілотних літальних 
апаратів / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер // 
Конференція «Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг. – 2016. –
Т.1. – С. 200.
5. Комісаренко Т.А. 
Спосіб контролю 
складу атмосфери 



кар’єрів. / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер // Abstracts of 
the 5th International 
scientific and practical 
conference. SPC «Sci-
conf.com.ua», Kharkiv, 
Ukraine, 2020, P. 308-
315. UDC 001.1 BBK29 
ISBN 978-966-8219-
83-2

220646 Лапшин 
Олександр 
Олександров
ич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
доктора наук 
ДД 003870, 

виданий 
22.12.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030767, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042704, 
виданий 

30.06.2015

10 Проектування 
організаційно-
технічної 
складової 
охорони праці

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Lapshyn O.O. 
Development of a fiber 
filter for dust chambers 
/ Lapshyn O.O., Khudyk 
M.V. // Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. – 2020. – 
№ 1. – С. 100-105. – 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.3327
1/nvngu/2020-1/100
2. Lapshyn O.O. The 
tragicconsequences of 
the collapse of the 
earth’s surface within 
the mining allotment of 
Ordzhonikidze mine / 
Oleksandr Ye. Lapshyn, 
Oleksandr O. Lapshyn, 
Mykola V. Khudyk // 
E3S Web of 
Conferences. – Kryvyi 
Rih, 2020. – Volume 
166, 06002. – Режим 
доступу: 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660300
3
3. Lapshin O. Industrial 
research on dust 
trapping efficiency by 
the fiber filter in 
aspiration shelters of 
reloading units / 
O.Lapshin, V. 
Shapovalov, M. 
Khudyk, O. Shepel // 
Naukovyi Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu: Scientific 
and technical journal. – 
Dnipro. – 2018. – No 
2(164). – P. 101-106.
4. Lapshyn O. 
Hydraulic curtains 
testing for air 
purification from 
harmful contaminants 
in the underground 
mine openings / O. 
Lapshyn, D. 
Lapshyna// 
Transactions of 



Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradsyi National 
University: Issue 
2/2017 (103) part 1. – 
Kremenchuk. – 2017. – 
P. 97-104.
5. Lapshin O. Perfection 
precautions to prevent 
accidents and failures at 
mining enterprises / O. 
Lapshin, A. Gurin, O. 
Lapshin, B. 
Radionenko// 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015. – No 3. – P.128-
133.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Лапшин О.О. 
Охорона рудникової 
атмосфери від 
забруднення в 
гірничих виробках 
шахт / О.Є. Лапшин, 
О.О. Лапшин // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 48. – С. 137-143.
2. Лапшин О.О. 
Підвищення 
ефективності 
очищення 
рудникового повітря в 
гірничих виробках 
шахт / О.Є. Лапшин, 
О.О. Лапшин, Д.О. 
Лапшина // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2018. – 
Вип. 46. – С. 141-147.
3. Лапшин О.О. 
Визначення техніко-
економічних 
параметрів 
зрошувальних систем 
для очищення повітря 
в гірничих виробках 
шахт / О.О. Лапшин, 
О.Є. Лапшин, Д.О. 
Лапшина // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2017. – 
Вип. 45. – С. 160-166.
4. Лапшин О.О. 
Випробування 
гідравлічних завіс, 
призначених для 
очищення 
рудникового повітря 
від шкідливих 
домішок, в підземних 
виробках шахт / О.Є. 
Лапшин, О.О. 
Лапшин, Д.О. 
Лапшина // Вісник 
КрНУ ім. М. 
Остроградського. – 
Кременчук, 2017. – 
Вип. 2/2017 (103). – С. 



97-104.
5. Лапшин О.О. 
Визначення техніко-
економічних 
параметрів 
зрошувальних систем 
для очищення повітря 
в гірничих виробках 
шахт / О.Є. Лапшин, 
О.О. Лапшин, Д.О. 
Лапшина // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2017. – 
Вип. 45. – С.160-166.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Лапшин О.О. 
Охорона праці в 
гірництві: підручник / 
О.Є. Лапшин, О.О. 
Лапшин, Д.О. 
Лапшина. – Кривий 
Ріг: РВВ ДВНЗ 
«КНУ», 2018. – 276 с.
2. Lapshin O.О. The 
technology of 
normalization of the 
microclimate in the 
mine workings of deep 
mines. Innovative 
development of resurse 
saving technologies for 
mining. Multi-authored 
monograph / Lapshin 
O.E, Lapshin O.O., 
Lapshin D.O. – Sofia: 
Publishing Hause «St. 
Ivan Rilski», 2018. – P. 
269-291.
3. Лапшин 
О.О.Охорона 
рудникової 
атмосфери: навч. 
посібник / О.Є. 
Лапшин, О.О. 
Лапшин, Д.О. 
Лапшина. – Кривий 
Ріг: ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 242 с.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль



ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Вчений секретар 
кафедри охорони 
праці та цивільної 
безпеки ДВНЗ «КНУ» 
(2015-2019 рр.).
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Офіційний опонент 
докторських  
дисертацій: 
Чеберячки Ю.І. 
(2019), Смоланова 
С.М. (2019), 
Бочковського А.П. 
(2019), Філатьєва М.В 
(2019), Стасевича Р.К. 
(2018), Алаб’єва В.Р. 
(2016); кандидатських 
дисертацій: Ільчук О.С 
. (2018), Савельєва 
Д.В. (2018), Сахно С.В. 
(2018), Дудлі К.Є. 
(2017), ТининиС.В. 
(2015).
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент на корисну 
модель № 137446 
Україна, МПК 
Е21F5/20 (2006.01). 
Спосіб очищення 
забрудненого повітря 
у вибої тупикової 
виробки / О.Є. 
Лапшин, О.О. 
Лапшин, М.В. Худик, 
Д.О. Лапшина; 
заявник і власник 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – № 
u201902623; заявл. 
18.03.2019; опубл. 
25.10.2019, Бюл. № 
20.
2. Патент на корисну 
модель № 132640 
Україна, МПК 
B01D45/02 
(2006.01),B07B 7/00. 
Пилоосаджувальна 
камера / О.Є. 
Лапшин, М.В. Худик, 
О.О. Лапшин; заявник 
і власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – № 
u201807384; заявл. 
02.07.2018; опубл. 
11.03.2019, Бюл. № 5.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 



роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Лапшин О.О. Теорія 
горіння та вибуху. 
Практикум / Доронін 
Є.В., Бєліков А.С., 
Лапшин О.О., 
Капленко Г.Г., 
Шаранова Ю.Г. – 
Дніпро: Середняк Т.К., 
2018. – 148 с.
2. Лапшин О.О. 
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Аерологія кар’єрів». 
– Кривий Ріг: ВЦ 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
88 с.
3. Лапшин О.О. 
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Аерологія 
промислових 
підприємств». – 
Кривий Ріг: ВЦ ДВНЗ 
«КНУ», 2016. – 124 с.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
1. Працював 10 років 
на посадах 
державного 
провідного і 
головного 
гірничотехнічного 
інспектора на 
підземних роботах 
Криворізького 
гірничопромислового 
територіального 
управління 
Держпраці України.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Консультування і 
навчання у складі 
відділу навчання ДУ 
«Криворізький ЕТЦ 
Держпраці» з 2010 р. 
по теперішній час.

217419 Янова 
Людмила 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

KH 008102, 
виданий 

08.06.1992, 
Атестат 

доцента AP 
005992, 
виданий 

26.02.1998

29 Міжнародне 
законодавство 
з охорони 
праці

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



1. Study of the influence 
of properties of dusty 
ferromagnetic additives 
on the increase of 
cement activity 
(SCOPUS) / S. Sakhno, 
L. Yanova, O. 
Pischikova, S. 
Chukharev // EDP 
Sciences. Міжнародна 
конференція «ICSF-
2020: The 
International 
Conference on 
sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic 
Matters». Institute of 
Information 
Technologies and 
Learning Tools of NAES 
of Ukraine 20-
22.05.2020 р.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Янова Л.О. Аналіз 
вітрових навантажень 
на елементи 
малоповерхових 
будівель із двосхилим 
дахом методом 
обчислювальної 
гідрогазодинаміки. / 
С.І. Сахно, Є.В. 
Люльченко, Л.О. 
Янова, О.В. Пищикова 
// Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, КНУ, № 
107. – 2020. – С. 26-32.
2. Янова Л.О. Суттєві 
помилки в ДБН В.2.6-
161:2017 «Дерев'яні 
конструкції основні 
положення» та їх 
можливі наслідки» / 
С.І. Сахно, Л.О. Янова, 
О.В. Пищикова // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 105. – С. 127-132.
3. Янова Л.О. 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.
4. Янова Л.О. 
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.
5. Янова Л.О. 



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.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Янова Л.О. 
Інтелектуальний 
словник термінів з 
безпеки 
життєдіяльності, 
охорони праці та 
цивільного захисту: 
навчальний посібник 
/ Л.О. Янова, О.В. 
Пищикова, О.Ю. 
Блізнюкова, М.В. 
Худик – Кривий Ріг: 
Видавець Р.А. Козлов, 
2021. – 208 с.
2. Янова Л.О. 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.
3. Yanova L. 
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.
4. Янова Л.О. 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)).
5. Янова Л.О. Аудит 
управлінської 
діяльності: 
адміністративного 
менеджменту, бізнес-
адміністрування, 
корпоративного 
управління, 
менеджменту 
підприємництва 
(показники оцінки 
результатів, їх облік та 
прогнозування): 
монографія / Л.О. 
Янова та ін. – Кривий 
Ріг: ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 300 с.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Відповідальний 
виконавець НДР 30-
106-17 «Визначення 
закономірностей 
трансформації 
напружено-
деформаційного стану 
порушеного 
виробками гірського 
масиву з метою 
створення 
резурсозберігаючих 
технологій видобутку 
руд»
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Янова Л.О. 
Методичні вказівки до 
виконання та 
оформлення 
магістерської 
випускної роботи для 
здобувачів вищої 
освіти денної та 
заочної форм 
навчання за 
спеціальністю:184 
«Гірництво» 
(спеціалізація – 
«Охорона праці в 



гірничому 
виробництві»), 263 
«Цивільна безпека» 
(спеціалізація – 
«Охорона праці») // 
Швагер Н.Ю., 
Пищикова О.В., Янова 
Л.О., Худик М.В. – 
Кривий Ріг: ВЦ ДВНЗ 
«КНУ», 2020. – 81 с.
2. Янова Л.О. 
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.
3. Янова Л.О. 
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.
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 
конференціяEAS«Безп
ека 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 
конференціяEAS«Безп
ека людини в 
сучасних умовах». – 
Харків: НТУ 
«Харківський 
політехнічний 
інститут», 2018. – С. 
186-188.
3. Проблеми у сфері 
забезпечення 
дорожнього руху в 
Україні / Янова Л.О., 
Пищикова О.В. // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету 
(Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства»). – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». – 2018. – Вип. 
46. – С. 174-180.
4. Актуальні проблеми 
надання майбутнім 
фахівцям у ВНЗ 
освітніх послуг з 
цивільного захисту / 
Янова Л.О., Пищикова 
О.В. // Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Цивільна безпека як 
чинник розвитку 
виробничої та 
невиробничої сфер 
суспільства». – 
Луцький 
національний 
технічний університет, 
2018. – С. 96-99.
5. Профілактика 
виробничих стресів 
серед водіїв 
транспортних засобів 
/ Янова Л.О., 
Пищикова О.В. // 
Збірник наукових 
праць науково-
практичної 
конференції «Новітні 
шляхи створення 
технічної 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів» 
06-09 вересня 2016 р. 
– Миколаїв: ВНЗ 
«Міжнародний 
технологічний 
університет 
«Миколаївська 
політехніка», 2016. – 
С. 69-72.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Член Товариства 
Червоного Хреста 
України (Членський 
квиток №18-0006048 
red-cross).

108792 Худик доцент, гірничо- Диплом 10 Системи 1. Основне місце 



Микола 
Валентинови
ч

Основне 
місце 
роботи

металургійний магістра, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
090301 

Розробка 
родовищ 
корисних 
копалин, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 033107, 

виданий 
15.12.2015

контролю 
небезпечних та 
шкідливих 
виробничих 
факторів

роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Khudyk M.V. 
Development of a fiber 
filter for dust chambers 
/ Lapshyn O.O., Khudyk 
M.V. // Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. – 2020. – 
№ 1. – С. 100-105. – 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.3327
1/nvngu/2020-1/100
2. Khudyk M. The 
tragicconsequences of 
the collapse of the 
earth’s surface within 
the mining allotment of 
Ordzhonikidze mine / 
Oleksandr Ye. Lapshyn, 
Oleksandr O. Lapshyn, 
Mykola V. Khudyk // 
E3S Web of 
Conferences. – Kryvyi 
Rih, 2020. – Volume 
166, 06002. – Режим 
доступу: 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660300
3
3. Khudyk M.V. 
Industrial research on 
dust trapping efficiency 
by the fiber filter in 
aspiration shelters of 
reloading units / 
Lapshyn O.O., 
Shapovalov V.A.,  
Khudyk M.V., Shepel 
O.L. // Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. – 2018. – 
№ 2. – P. 101-106. – 
Режим доступу: 
http://nvngu.in.ua/jdo
wnloads/pdf/2018/02/
NVNGU02_2018_Laps
hyn.pdf
4. Khudyk M.V. 
Expediency of 
application of the 
vertical concentrated 
charges to decrease 
losses of ore on a lying 
wall of deposits / B.I. 
Rymarchuk, O.L. 
Shepel, M.V. Khudyk // 
Науковий вісник НГУ. 
– 2017. – № 3. – С. 32-
37. – Режим доступу: 
http://nvngu.in.ua/ind
ex.php/ru/arkhiv-
zhurnala/po-
vypuskam/1450-
2017/soderzhanie-3-
2017/razrabotka-
mestorozhdenij-



poleznykh-
iskopaemykh/4041-
tselesoobraznost-
primeneniya-
vertikalnykh-
kontsentrirovannykh-
zaryadov-dlya-
snizheniya-poter-rudy-
na-lezhachem-boku-
zalezhej
5. Hudyk N.V. 
Determination of fiber 
filter dust collecting 
efficiency depending on 
particles distribution of 
industrial dust / V.I. 
Dengub, V.A. 
Sha¬povalov, N.V. 
Hudyk // Metallurgical 
and Mining Industry. – 
2015. – № 5. – P. 67-71. 
– Режим доступу: 
http://www.metaljourn
al.com.ua/assets/MMI
_2014_6/MMI_ 
2015_5/010Hudyk.pdf.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Худик М.В. Про 
питання зниження 
гірничого тиску при 
випуску руди з 
обвалених блоків / Б.І. 
Римарчук, О.Л. 
Шепель, М.В. Худик // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2020. – 
Вип. 50. – С. 82–87. – 
DOI 10.31721/2306-
5451-2020-1-50-82-87.
2. Худик М.В. Огляд 
існуючих конструкцій 
пилоосаджувальних 
камер для очищення 
аспіраційного повітря 
/ Лапшин О.Є., Худик 
М.В. // Гірничий 
вісник. – 2018. – Вип. 
103. – С. 154-159.
3. Худик М.В. 
Розробка способу 
пилоуловлювання при 
сухому вивантаженні 
коксу з печі / Тищук 
В.Ю., Ковальова І.Б., 
Худик М.В. // Збірник 
наукових праць НГУ. 
– 2017. – № 52. – С. 
382-389.
4. Худик М.В. 
Дослідження 
захисних 
властивостей 
електромагнітних 
екранів на основі 
дрібнодисперсного 
заліза та його сполук / 
Глива В.А., Лапшин 
О.Є., Коваленко В.В., 
Худик М.В. // Вісті 
Донецького гірничого 
інституту. – 2017. – № 
1 (40). – С. 123-127.
5. Худик М.В. 



Поліпшення 
ефективності роботи 
аспіраційних укриттів 
перевантажувальних 
вузлів / О.Є. Лапшин, 
А.А. Немченко, В.А. 
Коновалюк, О.О. 
Лапшин, М.В. Худик 
// Вісник 
Криворізького 
технічного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2014. – 
Вип. 31. – C. 285–289.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Худик М.В. 
Інтелектуальний 
словник термінів з 
безпеки 
життєдіяльності, 
охорони праці та 
цивільного захисту: 
навчальний посібник 
/ Л.О. Янова, О.В. 
Пищикова, О.Ю. 
Блізнюкова, М.В. 
Худик – Кривий Ріг: 
Видавець Р.А. Козлов, 
2021. – 208 с.
2. Худик М.В. Охорона 
праці рудодобувної 
галузі (в цифрах і 
поясненнях) [Навч. 
посібник] / О.В. 
Пищикова, Л.О. 
Янова, М.В. Худик. – 
Кривий Ріг: Видавець 
ФО-П Чернявський 
Д.О., 2018. – 142 с.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент на корисну 
модель № 137446 
Україна, МПК 
Е21F5/20 (2006.01). 
Спосіб очищення 
забрудненого повітря 
у вибої тупикової 
виробки / О.Є. 
Лапшин, О.О. 
Лапшин, М.В. Худик, 
Д.О. Лапшина; 
заявник і власник 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – № 
u201902623; заявл. 
18.03.2019; опубл. 
25.10.2019, Бюл. № 
20.
2. Патент на корисну 
модель № 132640 
Україна, МПК 
B01D45/02 
(2006.01),B07B 7/00. 
Пилоосаджувальна 
камера / О.Є. 
Лапшин, М.В. Худик, 
О.О. Лапшин; заявник 
і власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – № 



u201807384; заявл. 
02.07.2018; опубл. 
11.03.2019, Бюл. № 5.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Худик М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
курсу «Охорона праці 
в галузі» для студентів 
спеціальностей 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
та 263 «Цивільна 
безпека» денної та 
заочної форм 
навчання / ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет»; [уклад.: 
В.А. Шаповалов, М.В. 
Худик]. – Кривий Ріг: 
ВЦДВНЗ «КНУ», 
2018. – 56 с.
2. Худик М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи 
№ 21а «Дослідження 
параметрів 
мікроклімату 
виробничих 
приміщень» з курсу 
«Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет»; [уклад.: 
О.В. Пищикова, Л.О. 
Янова, М.В. Худик]. – 
Кривий Ріг: ВЦДВНЗ 
«КНУ», 2018. – 24 с.
3. Худик М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторної роботи 
«Оцінка та розрахунок 
освітлення на робочих 
місцях» з курсу 
«Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет»; [уклад.: 
М.В. Худик]. – Кривий 
Ріг: ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 12 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. Худик М.В. Сучасні 
способи очищення 
високомінералізовани
х шахтних вод 
Кривбасу / М.В. Худик 
// Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2019. – Т. 
2. – С. 20.
2. Худик М.В. Засоби 
підвищення 
ефективності 
пиловловлення 
пилоосаджувальних 
камер / М.В. Худик // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2018. – Т. 
2. – С. 16.
3. Khudyk М.V. 
Waystoincreasetheeffect
ivenessofdustcaptureby
dustingchambers / 
М.V. Khudyk // 
International Scientific 
and Technical Internet 
Conference «Innovative 
Development of 
Resource-Saving 
Technologies of Mineral 
Mining and 
Processing». Book of 
Abstracts. – Petrosani, 
Romania: 
UNIVERSITAS 
Publishing, 2018. – P. 
155-158.
4. Худик М.В. 
Сучасний стан 
проблеми утилізації 
високомінералізовани
х шахтних вод 
Кривбасу / М.В. Худик 
// Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
221.
5. Худик М.В. 
Класифікація 
пиловловлюючих 
апаратів та пристроїв 
для створення 
автоматизованої бази 
даних їх параметрів / 
М.В. Худик // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної інтернет-
конференції 
«Інноваційний 
розвиток 



гірничодобувної 
галузі». – Кривий Ріг, 
2017. – С. 220.

220646 Лапшин 
Олександр 
Олександров
ич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
доктора наук 
ДД 003870, 

виданий 
22.12.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030767, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042704, 
виданий 

30.06.2015

10 Безпека 
потенційно 
небезпечних 
технологій і 
виробництв та 
їх 
ідентифікація

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Lapshyn O.O. 
Development of a fiber 
filter for dust chambers 
/ Lapshyn O.O., Khudyk 
M.V. // Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. – 2020. – 
№ 1. – С. 100-105. – 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.3327
1/nvngu/2020-1/100
2. Lapshyn O.O. The 
tragicconsequences of 
the collapse of the 
earth’s surface within 
the mining allotment of 
Ordzhonikidze mine / 
Oleksandr Ye. Lapshyn, 
Oleksandr O. Lapshyn, 
Mykola V. Khudyk // 
E3S Web of 
Conferences. – Kryvyi 
Rih, 2020. – Volume 
166, 06002. – Режим 
доступу: 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660300
3
3. Lapshin O. Industrial 
research on dust 
trapping efficiency by 
the fiber filter in 
aspiration shelters of 
reloading units / 
O.Lapshin, V. 
Shapovalov, M. 
Khudyk, O. Shepel // 
Naukovyi Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu: Scientific 
and technical journal. – 
Dnipro. – 2018. – No 
2(164). – P. 101-106.
4. Lapshyn O. 
Hydraulic curtains 
testing for air 
purification from 
harmful contaminants 
in the underground 
mine openings / O. 
Lapshyn, D. 
Lapshyna// 
Transactions of 
Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradsyi National 
University: Issue 
2/2017 (103) part 1. – 
Kremenchuk. – 2017. – 
P. 97-104.
5. Lapshin O. Perfection 



precautions to prevent 
accidents and failures at 
mining enterprises / O. 
Lapshin, A. Gurin, O. 
Lapshin, B. 
Radionenko// 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015. – No 3. – P.128-
133.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Лапшин О.О. 
Охорона рудникової 
атмосфери від 
забруднення в 
гірничих виробках 
шахт / О.Є. Лапшин, 
О.О. Лапшин // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 48. – С. 137-143.
2. Лапшин О.О. 
Підвищення 
ефективності 
очищення 
рудникового повітря в 
гірничих виробках 
шахт / О.Є. Лапшин, 
О.О. Лапшин, Д.О. 
Лапшина // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2018. – 
Вип. 46. – С. 141-147.
3. Лапшин О.О. 
Визначення техніко-
економічних 
параметрів 
зрошувальних систем 
для очищення повітря 
в гірничих виробках 
шахт / О.О. Лапшин, 
О.Є. Лапшин, Д.О. 
Лапшина // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2017. – 
Вип. 45. – С. 160-166.
4. Лапшин О.О. 
Випробування 
гідравлічних завіс, 
призначених для 
очищення 
рудникового повітря 
від шкідливих 
домішок, в підземних 
виробках шахт / О.Є. 
Лапшин, О.О. 
Лапшин, Д.О. 
Лапшина // Вісник 
КрНУ ім. М. 
Остроградського. – 
Кременчук, 2017. – 
Вип. 2/2017 (103). – С. 
97-104.
5. Лапшин О.О. 
Визначення техніко-
економічних 
параметрів 
зрошувальних систем 
для очищення повітря 



в гірничих виробках 
шахт / О.Є. Лапшин, 
О.О. Лапшин, Д.О. 
Лапшина // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2017. – 
Вип. 45. – С.160-166.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Лапшин О.О. 
Охорона праці в 
гірництві: підручник / 
О.Є. Лапшин, О.О. 
Лапшин, Д.О. 
Лапшина. – Кривий 
Ріг: РВВ ДВНЗ 
«КНУ», 2018. – 276 с.
2. Lapshin O.О. The 
technology of 
normalization of the 
microclimate in the 
mine workings of deep 
mines. Innovative 
development of resurse 
saving technologies for 
mining. Multi-authored 
monograph / Lapshin 
O.E, Lapshin O.O., 
Lapshin D.O. – Sofia: 
Publishing Hause «St. 
Ivan Rilski», 2018. – P. 
269-291.
3. Лапшин 
О.О.Охорона 
рудникової 
атмосфери: навч. 
посібник / О.Є. 
Лапшин, О.О. 
Лапшин, Д.О. 
Лапшина. – Кривий 
Ріг: ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 242 с.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Вчений секретар 
кафедри охорони 
праці та цивільної 
безпеки ДВНЗ «КНУ» 



(2015-2019 рр.).
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Офіційний опонент 
докторських  
дисертацій: 
Чеберячки Ю.І. 
(2019), Смоланова 
С.М. (2019), 
Бочковського А.П. 
(2019), Філатьєва М.В 
(2019), Стасевича Р.К. 
(2018), Алаб’єва В.Р. 
(2016); кандидатських 
дисертацій: Ільчук О.С 
. (2018), Савельєва 
Д.В. (2018), Сахно С.В. 
(2018), Дудлі К.Є. 
(2017), ТининиС.В. 
(2015).
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент на корисну 
модель № 137446 
Україна, МПК 
Е21F5/20 (2006.01). 
Спосіб очищення 
забрудненого повітря 
у вибої тупикової 
виробки / О.Є. 
Лапшин, О.О. 
Лапшин, М.В. Худик, 
Д.О. Лапшина; 
заявник і власник 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». – № 
u201902623; заявл. 
18.03.2019; опубл. 
25.10.2019, Бюл. № 
20.
2. Патент на корисну 
модель № 132640 
Україна, МПК 
B01D45/02 
(2006.01),B07B 7/00. 
Пилоосаджувальна 
камера / О.Є. 
Лапшин, М.В. Худик, 
О.О. Лапшин; заявник 
і власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – № 
u201807384; заявл. 
02.07.2018; опубл. 
11.03.2019, Бюл. № 5.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 



три найменування:
1. Лапшин О.О. Теорія 
горіння та вибуху. 
Практикум / Доронін 
Є.В., Бєліков А.С., 
Лапшин О.О., 
Капленко Г.Г., 
Шаранова Ю.Г. – 
Дніпро: Середняк Т.К., 
2018. – 148 с.
2. Лапшин О.О. 
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Аерологія кар’єрів». 
– Кривий Ріг: ВЦ 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
88 с.
3. Лапшин О.О. 
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Аерологія 
промислових 
підприємств». – 
Кривий Ріг: ВЦ ДВНЗ 
«КНУ», 2016. – 124 с.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
1. Працював 10 років 
на посадах 
державного 
провідного і 
головного 
гірничотехнічного 
інспектора на 
підземних роботах 
Криворізького 
гірничопромислового 
територіального 
управління 
Держпраці України.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Консультування і 
навчання у складі 
відділу навчання ДУ 
«Криворізький ЕТЦ 
Держпраці» з 2010 р. 
по теперішній час.

210400 Нестеренко 
Оксана 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 045975, 
виданий 

09.04.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029174, 
виданий 

23.12.2011

19 Державне 
соціальне 
страхування 
від нещасних 
випадків та 
професійних 
захворювань 
на виробництві

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність наукової 
публікації у 
періодичному 
виданні, яке включено 
до наукометричних 
баз, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection, 
рекомендованих 
МОН:
1. О. Nesterenko, 
Substantiation of 
efficiency of the 
contextual approach to 
teaching in the 
universities of the 
mountain profile / T. 
Komisarenko, N. 



Schwager, О. 
Nesterenko, М. 
Domnichev // 
Науковий журнал 
«ScienceRise», 
Педагогічна освіта. 
НВП ПП 
«Технологічний 
центр». – Харків, 
2016. – С. 44-47.
2. Нестеренко О.В. 
Аналіз способів і 
засобів гасіння 
рудникових пожеж / 
Швагер Н.Ю., 
Нестеренко О.В., 
Комісаренко Т.А., 
Домнічев М.В. // 
Науковий журнал 
«ScienceRise», НВП 
ПП «Технологічний 
центр». – Харків, 
2018. – С. 44-47.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Нестеренко О.В. 
Скорочення виносу 
пилу з поверхонь 
автодоріг та складів 
сипучих матеріалів 
ПАТ 
«Кривбасзалізрудком
» / М.В. Домнічев, 
О.В. Нестеренко, О.Ю. 
Близнюкова, Я.В. 
Маленко, О.М. 
Скакальський // 
Екологічний вісник 
Криворіжжя. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 4. – С. 98-103.
2. Нестеренко О.В. 
Аналіз способів та 
засобів гасіння 
рудникових пожеж / 
Н.Ю.Швагер, Т.А. 
Комісаренко, О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2018. – 
Вип. 46. – С.131-137.
3. Нестеренко О.В. 
Огляд респіраторів, 
що використовуються 
в гірничорудній галузі 
/ Н.Ю. Швагер, О.В. 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев, І.А. 
Нестеренко // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2017. – 
Вип. 45. – С.103-109.
4. Нестеренко О.В. 
Исследование по 
пылеподавлению на 
щебеночной дороге / 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев // 
ScientificJournal 



«ScienceRise». – 
Харків, 2017. – № 
11(40). – С. 53.
5. Нестеренко О.В. 
Связывание частиц 
пыли мостиками 
жидкости при ее 
загущении / О.В. 
Нестеренко, Н.Ю. 
Швагер, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев, І.А. 
Нестеренко // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2016. – 
Вип. 101. – С. 153-157.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Shvaher N., 
Komisarenko T., 
Nesterenko O., 
Bliznukova O. A 
systematic approach to 
the analysis of 
occupational injuries in 
potash salt producing 
enterprises. Resource-
saving technologies of 
raw-material base 
development in mineral 
mining and processing. 
Multi-authored 
monograph. – 
Petroșani, Romania: 
UNIVERSITAS 
Publishing, 2020. - 514 
р.
ISBN 978-973-741-694-
0
UDС 622.002 
https://doi.org/10.3171
3/m901
2. Домнічев М.В., 
Нестеренко О.В., 
Близнюкова О.Ю. 
Обґрунтування 
використання 
розчину природного 
бішофіту для обробки 
пилячих поверхонь : 
Монографія-посібник. 
– Кривий Ріг: 
Сінельніків Д.А., 2020. 
– 115 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. Провідний 
виконавець НДР 30-
106-17 «Визначення 
закономірності 
трансформації 
напружено-
деформованого стану 
порушеного 



виробками гірського 
масиву з метою 
створення 
ресурсозберігаючих 
технологій видобутку 
руди».
2. Провідний 
виконавець НДР 1309 
«Апаратурні 
дослідження, 
комплексна оцінка 
динамічного стану 
геомеханічних систем 
«підйомна посудина – 
армування» з метою 
контрою плавності і 
безпеки руху 
підйомних посудин 
вертикальних стволів 
шахт ШУ з підземного 
видобутку руд ПАТ 
«АрселорМіттал 
Кривий Ріг».
3. Провідний 
виконавець НДР 19-
39-19 «Розробка 
засобів моніторингу 
для підвищення якості 
електричної енергії у 
мережах 
підприємства».
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. Нестеренко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Перша 
невідкладна допомога 
при пораненнях» з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, О.Ю. 
Близнюкова]. – 
Кривий Ріг: ВЦ КНУ, 
2020. – 15 с.
2. Нестеренко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Розрахунки 
протипожежного 
водопостачання та 
евакуації персоналу» з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, О.Ю. 
Близнюкова]. – 



Кривий Ріг: ВЦ КНУ, 
2020. – 22 с.
3. Нестеренко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Оцінка 
радіаційної 
обстановки в 
надзвичайних 
умовах» з дисципліни 
«Цивільний захист» 
для студентів 
електротехнічного 
факультету денної та 
заочної форм 
навчання / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, О.Ю. 
Близнюкова]. – 
Кривий Ріг: ВЦ 
ДВНЗ«КНУ», 2020. – 
13 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 гр. ОПГ-
12 Саражина І.В. 
зайняла ІІІ місце у ІІ 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
та наукових робіт у 
галузі «Цивільна 
оборона та пожежна 
безпека» (Харків, 
НУЦЗУ, 2016).
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. Нестеренко О.В. 
Проблеми викладання 
безпеки 
життєдіяльності та 
цивільної безпеки в 
сучасних умовах / 
М.В. Домнічев, О.В. 
Нестеренко, О.Ю. 
Близнюкова, В.В. 
Білаш // ІІ 
Всеукраїнська наукова 
конференція «ОСВІТА 



І НАУКА В УМОВАХ 
ГЛОБАЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ» 
Дніпровський 
національний 
університет ім. Олеся 
Гончара. – Дніпро, 
2018. – 260-261.
2. Нестеренко О.В. 
Питання актуальності 
самооборони в 
нашому суспільстві, 
використання 
елементів статистики 
при проведенні 
дослідження / М.В. 
Домнічев, О.В. 
Нестеренко, О.Ю. 
Близнюкова, В.В. 
Білаш, Ю.В. 
Сердюкова // ІІ 
Всеукраїнська наукова 
конференція «ОСВІТА 
І НАУКА В УМОВАХ 
ГЛОБАЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ» 
Дніпровський 
національний 
університет ім. Олеся 
Гончара. – Дніпро, 
2018. – 254-255.
3. Нестеренко О.В. 
Сучасні проблеми 
викладання 
вибухобезпеки / О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев, В.В. Білаш 
// Соціально-
гуманітарні науки та 
сучасні виклики: 
матеріали ІІ 
всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ, 
2017. – С. 32-34.
4. Нестеренко О.В. 
Вибухонебезпечні 
предмети сучасності, 
особливості навчання 
населення / О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // 
«Актуальні проблеми 
моделювання ризиків 
і загроз виникнення 
надзвичайних 
ситуацій на об’єктах 
критичної 
інфраструктури»: 
матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Київ, 
2016. – С. 162-172.
5. Нестеренко О.В. 
Підготовка студентів з 
охорони праці / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // Україна в 
гуманітарних і 
соціально-
економічних вимірах: 
матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ, 
2016. – С. 102-105.
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19 Атестація та 
паспортизація 

1. Основне місце 
роботи – КНУ.



Володимирів
на

місце 
роботи

ДK 045975, 
виданий 

09.04.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029174, 
виданий 

23.12.2011

робочих місць 2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність наукової 
публікації у 
періодичному 
виданні, яке включено 
до наукометричних 
баз, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection, 
рекомендованих 
МОН:
1. О. Nesterenko, 
Substantiation of 
efficiency of the 
contextual approach to 
teaching in the 
universities of the 
mountain profile / T. 
Komisarenko, N. 
Schwager, О. 
Nesterenko, М. 
Domnichev // 
Науковий журнал 
«ScienceRise», 
Педагогічна освіта. 
НВП ПП 
«Технологічний 
центр». – Харків, 
2016. – С. 44-47.
2. Нестеренко О.В. 
Аналіз способів і 
засобів гасіння 
рудникових пожеж / 
Швагер Н.Ю., 
Нестеренко О.В., 
Комісаренко Т.А., 
Домнічев М.В. // 
Науковий журнал 
«ScienceRise», НВП 
ПП «Технологічний 
центр». – Харків, 
2018. – С. 44-47.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Нестеренко О.В. 
Скорочення виносу 
пилу з поверхонь 
автодоріг та складів 
сипучих матеріалів 
ПАТ 
«Кривбасзалізрудком
» / М.В. Домнічев, 
О.В. Нестеренко, О.Ю. 
Близнюкова, Я.В. 
Маленко, О.М. 
Скакальський // 
Екологічний вісник 
Криворіжжя. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 4. – С. 98-103.
2. Нестеренко О.В. 
Аналіз способів та 
засобів гасіння 
рудникових пожеж / 
Н.Ю.Швагер, Т.А. 
Комісаренко, О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2018. – 
Вип. 46. – С.131-137.
3. Нестеренко О.В. 
Огляд респіраторів, 



що використовуються 
в гірничорудній галузі 
/ Н.Ю. Швагер, О.В. 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев, І.А. 
Нестеренко // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2017. – 
Вип. 45. – С.103-109.
4. Нестеренко О.В. 
Исследование по 
пылеподавлению на 
щебеночной дороге / 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев // 
ScientificJournal 
«ScienceRise». – 
Харків, 2017. – № 
11(40). – С. 53.
5. Нестеренко О.В. 
Связывание частиц 
пыли мостиками 
жидкости при ее 
загущении / О.В. 
Нестеренко, Н.Ю. 
Швагер, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев, І.А. 
Нестеренко // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2016. – 
Вип. 101. – С. 153-157.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Shvaher N., 
Komisarenko T., 
Nesterenko O., 
Bliznukova O. A 
systematic approach to 
the analysis of 
occupational injuries in 
potash salt producing 
enterprises. Resource-
saving technologies of 
raw-material base 
development in mineral 
mining and processing. 
Multi-authored 
monograph. – 
Petroșani, Romania: 
UNIVERSITAS 
Publishing, 2020. - 514 
р.
ISBN 978-973-741-694-
0
UDС 622.002 
https://doi.org/10.3171
3/m901
2. Домнічев М.В., 
Нестеренко О.В., 
Близнюкова О.Ю. 
Обґрунтування 
використання 
розчину природного 
бішофіту для обробки 
пилячих поверхонь : 
Монографія-посібник. 
– Кривий Ріг: 
Сінельніків Д.А., 2020. 
– 115 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. Провідний 
виконавець НДР 30-
106-17 «Визначення 
закономірності 
трансформації 
напружено-
деформованого стану 
порушеного 
виробками гірського 
масиву з метою 
створення 
ресурсозберігаючих 
технологій видобутку 
руди».
2. Провідний 
виконавець НДР 1309 
«Апаратурні 
дослідження, 
комплексна оцінка 
динамічного стану 
геомеханічних систем 
«підйомна посудина – 
армування» з метою 
контрою плавності і 
безпеки руху 
підйомних посудин 
вертикальних стволів 
шахт ШУ з підземного 
видобутку руд ПАТ 
«АрселорМіттал 
Кривий Ріг».
3. Провідний 
виконавець НДР 19-
39-19 «Розробка 
засобів моніторингу 
для підвищення якості 
електричної енергії у 
мережах 
підприємства».
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. Нестеренко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Перша 
невідкладна допомога 
при пораненнях» з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, О.Ю. 
Близнюкова]. – 



Кривий Ріг: ВЦ КНУ, 
2020. – 15 с.
2. Нестеренко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Розрахунки 
протипожежного 
водопостачання та 
евакуації персоналу» з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, О.Ю. 
Близнюкова]. – 
Кривий Ріг: ВЦ КНУ, 
2020. – 22 с.
3. Нестеренко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Оцінка 
радіаційної 
обстановки в 
надзвичайних 
умовах» з дисципліни 
«Цивільний захист» 
для студентів 
електротехнічного 
факультету денної та 
заочної форм 
навчання / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, О.Ю. 
Близнюкова]. – 
Кривий Ріг: ВЦ 
ДВНЗ«КНУ», 2020. – 
13 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 гр. ОПГ-
12 Саражина І.В. 
зайняла ІІІ місце у ІІ 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
та наукових робіт у 
галузі «Цивільна 
оборона та пожежна 
безпека» (Харків, 
НУЦЗУ, 2016).
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. Нестеренко О.В. 
Проблеми викладання 
безпеки 
життєдіяльності та 
цивільної безпеки в 
сучасних умовах / 
М.В. Домнічев, О.В. 
Нестеренко, О.Ю. 
Близнюкова, В.В. 
Білаш // ІІ 
Всеукраїнська наукова 
конференція «ОСВІТА 
І НАУКА В УМОВАХ 
ГЛОБАЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ» 
Дніпровський 
національний 
університет ім. Олеся 
Гончара. – Дніпро, 
2018. – 260-261.
2. Нестеренко О.В. 
Питання актуальності 
самооборони в 
нашому суспільстві, 
використання 
елементів статистики 
при проведенні 
дослідження / М.В. 
Домнічев, О.В. 
Нестеренко, О.Ю. 
Близнюкова, В.В. 
Білаш, Ю.В. 
Сердюкова // ІІ 
Всеукраїнська наукова 
конференція «ОСВІТА 
І НАУКА В УМОВАХ 
ГЛОБАЛЬНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ» 
Дніпровський 
національний 
університет ім. Олеся 
Гончара. – Дніпро, 
2018. – 254-255.
3. Нестеренко О.В. 
Сучасні проблеми 
викладання 
вибухобезпеки / О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев, В.В. Білаш 
// Соціально-
гуманітарні науки та 
сучасні виклики: 
матеріали ІІ 
всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ, 
2017. – С. 32-34.
4. Нестеренко О.В. 
Вибухонебезпечні 
предмети сучасності, 
особливості навчання 
населення / О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // 
«Актуальні проблеми 
моделювання ризиків 
і загроз виникнення 
надзвичайних 
ситуацій на об’єктах 
критичної 
інфраструктури»: 
матеріали ІІ 
міжнародної науково-



практичної 
конференції. – Київ, 
2016. – С. 162-172.
5. Нестеренко О.В. 
Підготовка студентів з 
охорони праці / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // Україна в 
гуманітарних і 
соціально-
економічних вимірах: 
матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ, 
2016. – С. 102-105.

149130 Курбатова 
Тетяна 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
030502 

Англійська та 
німецька мови, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030124, 
виданий 

30.06.2015, 
Атестат 

доцента AД 
001220, 
виданий 

23.10.2018

19 Ділова 
іноземна мова

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Tetiana Kurbatova, 
Basic features of 
conceptual sphere 
“Geopolitics” in modern 
English-speaking 
worldview. At the 
crossroads: Challenges 
of foreign language 
learning. Piechurska-
Kuciel E., Szymanska- 
Czaplak E., Szyszka M. 
(Eds). Springer 
International 
Publishing, 
Switzerland, 2017, pp. 
37-53. (SCOPUS)
2. Nadiia Holiver, 
Tetiana Kurbatova, 
Iryna Bondar, Blended 
learning for sustainable 
education: Moodle - 
based English for 
Specific Purposes 
teaching at Kryvyi Rih 
National University. 
The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Kryvyi 
Rih, Ukraine, May 20-
22, 2020.
S. Semerikov, S. 
Chukharev, S. Sakhno, 
A. Striuk, V. Osadchyi, 
V. Solovieva, T. 
Vakaliuk, P. 
Nechypurenko, O. 
Bondarenko and H. 
Danylchuk (Eds.). E3S 
Web Conf., Volume 166, 
2020. Retrieved: 
https://icsf.ccjournals.e
u/2020/#speakers 
(SCOPUS)



2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Kurbatova T.V. 
Peculiarities of English-
speaking political 
world-view. Наукові 
записки. – Випуск 154. 
Серія: Філологічні 
науки (мовознавство) 
– Кропивницький: 
Видавець Лисенко 
В.Ф., 2017. – С. 128-131.
2. Курбатова Т.В., 
Бондар І.Г. 
Особливості 
словотворення 
номінацій сучасної 
англійськомовної 
геополітичної 
картини світу. Наукові 
записки. – Випуск 165. 
Серія: Філологічні 
науки (мовознавство) 
– Кропивницький: 
Видавництво «КОД», 
2018. – С. 385-389.
3. Курбатова Т.В. 
Особливості 
вербалізації концепту 
СВІТОВА ВЛАДА в 
сучасній англомовній 
картині світу. Нова 
філологія. Збірник 
наукових праць. – 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2017. – No 72. – С. 92-
96.
4. Курбатова Т.В., 
Ліхошерст О.Г. 
Лінгвокогнітивне 
моделювання змісту 
концепту ПРОСТІР в 
сучасній 
англійськомовній 
картині світу. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Філологія. Випуск 41, 
том 2. Видавничий 
дім «Гельветика», 
2019. – С. 45-48.
5. Курбатова Т.В., 
Ліхошерст О.Г. 
Доцільність 
дотримання 
термінологічної 
послідовності при 
перекладі технічних 
текстів. Нова 
філологія. Збірник 
наукових праць. – 
Запоріжжя: ЗНУ, 
2019. – С. 49-53.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального
посібника або 
монографії:
1. Англо-український, 
українсько-
англійський 
довідковий словник 
для гірничих 
інженерів // Н.О. 



Голівер, Т.В. 
Курбатова, В.О. 
Турський. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 56 с.
2. Англійська мова 
для гірничих 
інженерів: 
Навчальний посібник 
// Н.О. Голівер, Т.В. 
Курбатова, В.О. 
Турський. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2015. – 229 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. Kurbatova T.V., 
Bondar I.H. Cognitive 
metaphors verbalizing 
conceptual sphere 
GEOPOLITICS in 
modern English-
speaking worldview. 
Збірник матеріалів 
ІІІ-ї Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Мови 
професійної 
комунікації: 
лінгвокультурний, 
когнітивно-
дискурсивний, 
перекладознавчий та 
методичний аспекти». 
– Київ: Національний 
технічний університет 
«Київський 
політехнічний 
університет», 2016. – 
С. 96-98.
2. Kurbatova T.V. 
Cognitive metaphors in 
modern English of 
politics. Іноземна мова 
як засіб мобільності 
майбутніх фахівців. 
Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 1-2 бер. 
2017 р. – Кривий Ріг. 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С. 115-118.
3. Verastiuk O., 
Kurbatova T. V. 
Technogenous crisis in 
Kryvi Rih Ore mining 
region // Іноземна 
мова як засіб 
мобільності майбутніх 
фахівців. Збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 1-2 бер. 
1917р. – Кривий Ріг, 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
P. 200-202.
4. Holiver N.O., 



Kurbatova T.V., Bondar 
I.H. Enhancement of 
ESP teaching as an 
impact of British 
Council English for 
universities project: 
case of Kryvyi Rih 
national university. 
Матеріали VII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інновації в освіті: 
сучасні підходи до 
професійного 
розвитку вчителів 
іноземних мов». – 
Ніжин: Видавець ПП 
Лисенко М.М., 2019. – 
С.114-116.
5. Голівер Н.О., 
Курбатова Т.В., 
Бондар І.Г. 
Використання 
навчально-
моніторингової 
платформи MOODLE 
для вивчення 
іноземної мови на 
немовних факультетах 
ВНЗ України. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Філологічні й 
педагогічні студії у 
вітчизняній та 
зарубіжній науці ХХІ 
сторіччя», 23 червня 
2020р. Режим 
доступу: 
http://www.ppstudies.k
yiv.ua/index.php/conf2
020/conf2020/paper/vi
ew/35
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Українське відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної (Інд. код 
20041426).

217419 Янова 
Людмила 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

KH 008102, 
виданий 

08.06.1992, 
Атестат 

доцента AP 
005992, 
виданий 

26.02.1998

29 Інтелектуальна 
власність

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. 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. Study of the influence 
of properties of dusty 
ferromagnetic additives 
on the increase of 
cement activity 
(SCOPUS) / S. Sakhno, 
L. Yanova, O. 
Pischikova, S. 



Chukharev // EDP 
Sciences. Міжнародна 
конференція «ICSF-
2020: The 
International 
Conference on 
sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic 
Matters». Institute of 
Information 
Technologies and 
Learning Tools of NAES 
of Ukraine 20-
22.05.2020 р.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Янова Л.О. Аналіз 
вітрових навантажень 
на елементи 
малоповерхових 
будівель із двосхилим 
дахом методом 
обчислювальної 
гідрогазодинаміки. / 
С.І. Сахно, Є.В. 
Люльченко, Л.О. 
Янова, О.В. Пищикова 
// Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, КНУ, № 
107. – 2020. – С. 26-32.
2. Янова Л.О. Суттєві 
помилки в ДБН В.2.6-
161:2017 «Дерев'яні 
конструкції основні 
положення» та їх 
можливі наслідки» / 
С.І. Сахно, Л.О. Янова, 
О.В. Пищикова // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 105. – С. 127-132.
3. Янова Л.О. 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.
4. Янова Л.О. 
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.
5. Янова Л.О. 
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.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Янова Л.О. 
Інтелектуальний 
словник термінів з 
безпеки 
життєдіяльності, 
охорони праці та 
цивільного захисту: 
навчальний посібник 
/ Л.О. Янова, О.В. 
Пищикова, О.Ю. 
Блізнюкова, М.В. 
Худик – Кривий Ріг: 
Видавець Р.А. Козлов, 
2021. – 208 с.
2. Янова Л.О. 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.
3. Yanova L. 
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.
4. Янова Л.О. 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)).
5. Янова Л.О. Аудит 



управлінської 
діяльності: 
адміністративного 
менеджменту, бізнес-
адміністрування, 
корпоративного 
управління, 
менеджменту 
підприємництва 
(показники оцінки 
результатів, їх облік та 
прогнозування): 
монографія / Л.О. 
Янова та ін. – Кривий 
Ріг: ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 300 с.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Відповідальний 
виконавець НДР 30-
106-17 «Визначення 
закономірностей 
трансформації 
напружено-
деформаційного стану 
порушеного 
виробками гірського 
масиву з метою 
створення 
резурсозберігаючих 
технологій видобутку 
руд»
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Янова Л.О. 
Методичні вказівки до 
виконання та 
оформлення 
магістерської 
випускної роботи для 
здобувачів вищої 
освіти денної та 
заочної форм 
навчання за 
спеціальністю:184 
«Гірництво» 
(спеціалізація – 
«Охорона праці в 
гірничому 
виробництві»), 263 
«Цивільна безпека» 
(спеціалізація – 
«Охорона праці») // 
Швагер Н.Ю., 
Пищикова О.В., Янова 
Л.О., Худик М.В. – 



Кривий Ріг: ВЦ ДВНЗ 
«КНУ», 2020. – 81 с.
2. Янова Л.О. 
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.
3. Янова Л.О. 
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.
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 
конференціяEAS«Безп
ека 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 
конференціяEAS«Безп
ека людини в 
сучасних умовах». – 



Харків: НТУ 
«Харківський 
політехнічний 
інститут», 2018. – С. 
186-188.
3. Проблеми у сфері 
забезпечення 
дорожнього руху в 
Україні / Янова Л.О., 
Пищикова О.В. // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету 
(Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства»). – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». – 2018. – Вип. 
46. – С. 174-180.
4. Актуальні проблеми 
надання майбутнім 
фахівцям у ВНЗ 
освітніх послуг з 
цивільного захисту / 
Янова Л.О., Пищикова 
О.В. // Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Цивільна безпека як 
чинник розвитку 
виробничої та 
невиробничої сфер 
суспільства». – 
Луцький 
національний 
технічний університет, 
2018. – С. 96-99.
5. Профілактика 
виробничих стресів 
серед водіїв 
транспортних засобів 
/ Янова Л.О., 
Пищикова О.В. // 
Збірник наукових 
праць науково-
практичної 
конференції «Новітні 
шляхи створення 
технічної 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів» 
06-09 вересня 2016 р. 
– Миколаїв: ВНЗ 
«Міжнародний 
технологічний 
університет 
«Миколаївська 
політехніка», 2016. – 
С. 69-72.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Член Товариства 
Червоного Хреста 
України (Членський 
квиток №18-0006048 
red-cross).

215750 Пищикова 
Олена 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

010104 

20 Управління 
охороною 
праці

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



Професійне 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030768, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

019712, 
виданий 

03.07.2008

включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. O Pischikova. Study 
of the influence of 
properties of dusty 
ferromagnetic additives 
on the increase of 
cement activity / S. 
Sakhno, L. Yanova, O. 
Pischikova, S. 
Chukharev // E3S Web 
of Conferences. – 
Kryvyi Rih, 2020. – 
Volume 166, 06002. – 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660600
2
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Пищикова О.В. 
Аналіз вітрових 
навантажень на 
елементи 
малоповерхових 
будівель із двосхилим 
дахом методом 
обчислювальної 
гідрогазодинаміки. / 
С.І. Сахно, Є.В. 
Люльченко, Л.О. 
Янова, О.В. Пищикова 
// Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2020. – № 
107. – С. 26-32.
2. Пищикова О.В. 
Суттєві помилки в 
ДБН В.2.6-161:2017 
«Дерев'яні конструкції 
основні положення» 
та їх можливі 
наслідки» / С.І. Сахно, 
Л.О. Янова, О.В. 
Пищикова // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 105. – С. 127-132.
3. 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.
4. 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.
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. 
Інтелектуальний 
словник термінів з 
безпеки 
життєдіяльності, 
охорони праці та 
цивільного захисту: 
навчальний посібник 
/ Л.О. Янова, О.В. 
Пищикова, О.Ю. 
Блізнюкова, М.В. 
Худик – Кривий Ріг: 
Видавець Р.А. Козлов, 
2021. – 208 с.
2. 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.
3. 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.
4.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)).
5. 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 
наукового 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 та 
оформлення 
магістерської 
випускної роботи для 
здобувачів вищої 
освіти денної та 
заочної форм 
навчання за 
спеціальністю 184 
«Гірництво» 
(освітньо-професійна 
програма «Охорона 
праці в гірничому 
виробництві»), 263 
«Цивільна безпека» 



(освітньо-професійна 
програма «Цивільна 
безпека») / Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Пищикова, Л.О. 
Янова, М.В. Худик. – 
Кривий Ріг: ВЦ КНУ, 
2020. – 81 с.
2. 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.
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» (галузь 
знань: 27 
«Транспорт»; 
спеціальність: 274 
«Автомобільний 
транспорт») / О.В. 
Пищикова, Л.О. 
Янова. – Кривий Ріг: 
ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 36 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. 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).
2. Член 
Європейського 
Співтовариства з 



охорони праці 
(ESOSH) з 2019 року. 
Сертифікат № 
1382000105.

213514 Домнічев 
Микола 
Володимиро
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

070801 
Екологiя та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060331, 
виданий 

01.07.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
042702, 
виданий 

30.06.2015

12 Цивільний 
захист

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. М. Domnichev, 
Substantiation of 
efficiency of the 
contextual approach to 
teaching in the 
universities of the 
mountain profile / T. 
Komisarenko, N. 
Schwager, О. 
Nesterenko, М. 
Domnichev // 
Науковий журнал 
«ScienceRise», 
Педагогічна освіта. 
НВП ПП 
«Технологічний 
центр». – Харків, 
2016. – С. 44-47.
2. Домнічев М.В. 
Аналіз способів і 
засобів гасіння 
рудникових пожеж / 
Швагер Н.Ю., 
Нестеренко О.В., 
Комісаренко Т.А., 
Домнічев М.В. // 
Науковий журнал 
«ScienceRise», НВП 
ПП «Технологічний 
центр». – Харків, 
2018. – С. 44-47.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Домнічев М.В. 
Скорочення виносу 
пилу з поверхонь 
автодоріг та складів 
сипучих матеріалів 
ПАТ 
«КРИВБАСЗАЛIЗРУД
КОМ» / М.В. 
Домнічев, О.В. 
Нестеренко, О.Ю. 
Близнюкова, Я.В. 
Маленко, О.М. 
Скакальський // 
Екологічний вісник 
Криворіжжя. – 
Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 4. – С. 98-103.
2. Домнічев М.В. 
Аналіз способів та 
засобів гасіння 
рудникових пожеж / 
Н.Ю.Швагер, Т.А. 
Комісаренко, О.В. 
Нестеренко, М.В. 



Домнічев // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2018. – 
Вип. 46. – С.131-137.
3. Домнічев М.В. 
Огляд респіраторів, 
що використовуються 
в гірничорудній галузі 
/ Н.Ю.Швагер, О.В. 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев, І.А. 
Нестеренко // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 
Кривий Ріг, 2017. – 
Вип. 45. – С.103-109.
4. Домнічев М.В. 
Исследование по 
пылеподавлению на 
щебеночной дороге / 
Нестеренко, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев // 
ScientificJournal 
«ScienceRise». – 
Харків, 2017. – № 
11(40). – С. 53.
5. Домнічев М.В. 
Связываниечастицпы
ли мостиками 
жидкости при 
еезагущении/ О.В. 
Нестеренко, Н.Ю. 
Швагер, Т.А. 
Комісаренко, М.В. 
Домнічев, І.А. 
Нестеренко // 
Гірничий вісник. – 
Кривий Ріг, 2016. – 
Вип. 101. – С. 153-157.
8) Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
1. Керівництво 
ініціативною науково-
дослідною роботою 
«Розробка методики 
закріплення пилу в 
умовах ПАТ «КЗРК».
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент на корисну 
модель № 142414 
Україна, МПК А61L 
17/00, А61В 17/12, 
А61В 17/128 (2006.01). 
Джгут кровоспинний 
/ М.В. Домнічев, О.Ю. 
Блізнюкова, О.В. 
Нестеренко, Д.П. 
Заікіна; заявник і 
власник М.В. 
Домнічев. –№ 
u201909941; заявл. 
23.09.2019; опубл. 
10.06.2020, Бюл. № 
11.
2. Патент на корисну 
модель № 116406 
Україна, МПК С09К 
3/22 (2006.01). Спосіб 



закріплення сухих 
поверхонь діючих 
хвостосховищ / Д.П. 
Заікіна, М.В. 
Домнічев, Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Нестеренко; заявник і 
власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». –№ 
u201609411; заявл. 
12.09.2016; опубл. 
25.05.2017, Бюл. № 10.
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. Домнічев М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Перша 
невідкладна допомога 
при пораненнях» з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, О.Ю. 
Близнюкова]. – 
Кривий Ріг: ВЦ КНУ, 
2020. – 15 с.
2. Домнічев М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Розрахунки 
протипожежного 
водопостачання та 
евакуації персоналу» з 
дисципліни «Охорона 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
Криворізький 
національний 
університет; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, О.Ю. 
Близнюкова]. – 
Кривий Ріг: ВЦ КНУ, 
2020. – 22 с.
3. Домнічев М.В. 
Методичні вказівки до 
виконання практичної 
роботи «Оцінка 
радіаційної 
обстановки в 
надзвичайних 
умовах» з дисципліни 
«Цивільний захист» 
для студентів 
електротехнічного 
факультету денної та 
заочної форм 
навчання / 
Криворізький 



національний 
університет; [уклад.: 
О.В. Нестеренко, М.В. 
Домнічев, О.Ю. 
Близнюкова]. – 
Кривий Ріг: ВЦ 
ДВНЗ«КНУ», 2020. – 
13 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. Науковий керівник 
лауреата ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук 
2017-2018 рр. за 
напрямом «Охорона 
праці», ст. гр. ОПГ-15 
Білаш В.В.
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. Домнічев М.В. 
«Зоозахист» як 
загроза для 
біорізноманіття / М.В. 
Домнічев, О.В. 
Нестеренко, Я.В. 
Маленко // 
Філософсько-
світоглядні та 
культурологічні 
контексти 
неперервної освіти: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 12-13 
квітня 2019 р., м. 
Дніпро. – Дніпро: 
СПД «Охотнік», 2019. 
– 390 с.
2. Домнічев М.В. 
Актуальність 
самооборони для 
молоді. Використання 
елементів 
статистичного 
дослідження / М.В. 



Домнічев, Л. Макарук 
// «ЕКОЛОГІЯ 
ЗДОРОВ’Я»: збірник 
матеріалів 
регіональної науково-
практичної 
конференції 
Автотранспортного 
коледжу ДВНЗ 
«КНУ». – Кривий Ріг, 
2018. – С. 46-48.
3. Домнічев М.В. 
Сучасні проблеми 
викладання 
вибухобезпеки / О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев, В.В. Білаш 
// Соціально-
гуманітарні науки та 
сучасні виклики: 
матеріали ІІ 
всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ, 
2017. – С. 32-34.
4. Домнічев М.В. 
Вибухонебезпечні 
предмети сучасності, 
особливості навчання 
населення / О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // 
«Актуальні проблеми 
моделювання ризиків 
і загроз виникнення 
надзвичайних 
ситуацій на об’єктах 
критичної 
інфраструктури»: 
матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Київ, 
2016. – С. 162-172.
5. Домнічев М.В. 
Підготовка студентів з 
охорони праці / Т.А. 
Комісаренко, Н.Ю. 
Швагер, О.В. 
Нестеренко, М.В. 
Домнічев // Україна в 
гуманітарних і 
соціально-
економічних вимірах: 
матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 
– Дніпропетровськ, 
2016. – С. 102-105.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Співзасновник 
Первинної 
профспілкової 
організації 
«Незалежна 
профспілка 
працівників силових 
структур».
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Науковий 
консультант 
спортивного клубу 
«Цунамі» (з 2016 р.) 
та КСЗШ № 20 (з 2019 



р.).

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН-20 – 
розробляти заходи 
та засоби 
протипожежного 
захисту 
підприємств

Пожежна безпека 
виробництв

Пояснювально-
ілюстративні; мозковий 
штурм; проблемні лекції; 
аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; робота 
в парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

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

Організація пожежної 
безпеки підприємств

Пояснювально-
ілюстративні; мозковий 
штурм; проблемні лекції; 
аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; робота 
в парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

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

ПРН-19 – доносити 
професійні знання, 
власні 
обґрунтування і 
висновки до 
фахівців аварійно-
рятувальних служб 
та формувань і 
широкого загалу

Цивільний захист Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

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

ПРН-18 – 
спілкуватися 
іноземною мовою в 
науковій, 
виробничій та 
соціально-
суспільній сферах 
діяльності. 
Володіти 
навичками 
публічних 
виступів, дискусій, 
проведення занять

Ділова іноземна мова Пояснювально-
ілюстративні; ділова гра; 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Усне опитування; перевірка 
самостійної роботи; залік

ПРН-17 – 
виконувати та 
захищати техніко-
економічні 
розрахунки заходів 
щодо підвищення 
безпеки

Оцінка ефективності 
працеохоронних 
заходів

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

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

ПРН-16 – 
застосовувати 

Управління охороною 
праці

Пояснювально-
ілюстративні; ділова гра; 

Усне опитування, 
контрольні питання 



нові підходи для 
вироблення 
стратегії 
прийняття рішень 
у складних 
непередбачуваних 
умовах

проблемні лекції; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; робота 
в парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Проектування 
організаційно-
технічної складової 
охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; проектні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

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

ПРН-15 – 
демонструвати 
обізнаність щодо 
новітніх принципів 
та методів 
захисту населення, 
території, 
навколишнього 
природного 
середовища та 
майна від 
надзвичайних 
ситуацій, 
створювати 
моделі нових 
систем захисту

Методи і засоби 
захисту від 
небезпечних і 
шкідливих 
виробничих факторів

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

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

ПРН-14 – 
оцінювати рівень 
небезпеки під час 
виникнення 
надзвичайної 
ситуації (аварії) 
та можливості 
підрозділів, 
створених для 
виконання завдань 
у сфері цивільного 
захисту відповідної 
функціональної 
спрямованості

Цивільний захист Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

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

ПРН-13 – володіти 
основами 
проектування, 
експертно-
аналітичної оцінки 
та виконання 
досліджень

Проектування 
організаційно-
технічної складової 
охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; проектні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

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

ПРН-12 – 
проводити аналіз 
правових, 
організаційних, 
технічних та 
інших заходів, з 
питань цивільного 
захисту, охорони 
праці та 
техногенної 
безпеки

Оцінка ефективності 
працеохоронних 
заходів

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

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

Практика науково-
технологічна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

ПРН-11 – 
аналізувати стан 

Цивільний захист Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 

Усне опитування, 
контрольні питання 



та можливі 
причини 
виникнення 
надзвичайної 
ситуації, 
нещасного випадку 
на виробництві, 
аварії та 
оцінювати їх 
наслідки

лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Державне соціальне 
страхування від 
нещасних випадків та 
професійних 
захворювань на 
виробництві

Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; робота 
в парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

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

Проектування 
організаційно-
технічної складової 
охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; проектні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

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

ПРН-8 – знати 
сучасні методи та 
інструментальні 
засоби досліджень 
та прогнозів 
виникнення ризиків 
та можливих 
джерел 
надзвичайних 
(аварійних) 
ситуацій

Методи і засоби 
захисту від 
небезпечних і 
шкідливих 
виробничих факторів

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

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

Системи контролю 
небезпечних та 
шкідливих 
виробничих факторів

Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; робота 
в парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

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

Атестація та 
паспортизація 
робочих місць

Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; робота 
в парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

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

ПРН-9 – 
передбачати та 
визначати зони 
підвищеного 
техногенного 
ризику і 
забруднення

Безпека потенційно 
небезпечних 
технологій і 
виробництв та їх 
ідентифікація

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

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

Техногенна та 
екологічна безпека в 
умовах господарської 
діяльності

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

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

ПРН-7 – Дослідження та Пояснювально- Усне опитування, 



демонструвати 
здатність до 
організації 
колективної 
діяльності та 
реалізації 
комплексних 
проектів, 
спрямованих на 
регулювання 
техногенної та 
природної безпеки, 
збереження 
здоров’я та 
працездатності 
людини в 
трудовому процесі, 
з урахуванням 
наявних ресурсів 
та часових 
обмежень

визначення 
параметрів 
виробничого 
середовища

ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; екзамен

ПРН-6 – уміння 
самостійно 
планувати 
виконання 
дослідницького 
та/або 
інноваційного 
завдання та 
формулювати 
висновки за його 
результатами, 
розробляти та 
представляти 
наукові статті, 
тези доповідей, 
реферати, звіти

Магістерська випускна 
робота

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат; 
публічний захист

Практика науково-
технологічна

Проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

Перевірка звіту; залік

Інтелектуальна 
власність

Пояснювально-
ілюстративні; ділова гра; 
мозковий штурм; 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

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

ПРН-5 – знати 
правові та етичні 
норми для оцінки 
професійної 
діяльності, 
розроблення та 
реалізації 
соціально-
значущих проектів, 
спрямованих на 
регулювання 
техногенної та 
природної безпеки, 
збереження 
здоров’я та 
працездатності 
людини в 
трудовому процесі

Оцінка ефективності 
працеохоронних 
заходів

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

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

Міжнародне 
законодавство з 
охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; робота 
в парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

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

ПРН-4 – 
інтегрувати 
знання з різних 
галузей для 
вирішення 
теоретичних 
та/або 
практичних 
завдань і проблем

Дослідження та 
визначення 
параметрів 
виробничого 
середовища

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

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

ПРН-3 – знати 
основні концепції 
цивільного захисту 
та охорони праці

Цивільний захист Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

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



ПРН-2 – уміти 
використовувати 
фундаментальні 
закономірності у 
професійній 
діяльності

Проектування 
організаційно-
технічної складової 
охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; проектні; робота в 
парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

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

ПРН-1 – знати та 
розуміти 
фундаментальні і 
прикладні аспекти 
наук, пов’язані з 
техногенною та 
природною 
безпекою

Техногенна та 
екологічна безпека в 
умовах господарської 
діяльності

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

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

ПРН-10 – 
визначати 
ймовірність 
виникнення, 
тенденції і 
динаміку розвитку 
надзвичайних 
ситуацій, аварій, 
інших небезпечних 
подій

Безпека потенційно 
небезпечних 
технологій і 
виробництв та їх 
ідентифікація

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

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

Цивільний захист Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання

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

 


