
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34618 Гірництво

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 184 Гірництво

 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 34618

Назва ОП Гірництво

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 184 Гірництво

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній програмі 4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на ОП заочна, очна денна

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

Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин, Кафедра відкритих гірничих робіт, Кафедра будівельних 
геотехнологій, Кафедра маркшейдерії, Кафедра збагачення корисних копалин і хімії

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

Кафедра філософії і соціальних наук, Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, Кафедра 
інженерної педагогіки та мовної підготовки, Кафедра іноземних мов

Місце (адреса) провадження освітньої діяльності за ОП вул. Віталія Матусевича, 11, Кривий Ріг, 50027, Україна
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вул. Пушкіна, 37, Кривий Ріг, 50002, Україна
вул. Трамвайна, 15, Кривий Ріг, 50005, Україна

Освітня програма передбачає присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 30773

ПІБ гаранта ОП Калініченко Всеволод Олександрович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса гаранта ОП kaf_prrkk@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-568-22-60

Додатковий телефон гаранта ОП +38(056)-409-61-09

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Актуальність розвитку освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Гірництво та її значення у народному господарстві обумовлена необхідністю 
підвищення ефективності гірничого виробництва за рахунок розроблення та впровадження нових технологій, обладнання, програм. Криворізький басейн є найбільшим промисловим 
центром Європи з видобутку залізної руди відкритим та підземним способами, що дає можливість тісної співпраці науковців та виробничників у забезпеченні процесів розробки родовищ 
високоефективними технологіями. Раціональне споживання ресурсів при одночасному забезпеченні екологічної безпеки навколишнього середовища на сьогодні є одним із найбільш 
істотних чинників зниження собівартості та підвищення ефективності виробництва. Для розв’язання проблем гірничодобувних і збагачувальних підприємств необхідно забезпечити 
постійну підготовку наукових кадрів, здатних до масштабного мислення, які мають широкий світогляд з проблем техніки й технологій, володіють навичками застосування 
фундаментальних знань для вирішення наукових і практичних завдань. 
На основі розробленого Тимчасового стандарту вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти підготовки фахівців з галузі знань 18 Виробництво та технології зі 
спеціальності 184 Гірництво, затвердженого вченою радою Криворізького національного університету (протокол № 5 від 26.12.2018 р.) 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Tumchasoviy%20standart%20Girnuztvo.pdf), розроблено освітньо-наукову програму Гірництво. ОНП Гірництво затверджено 
вченою радою Криворізького національного університету (протокол № 5, від 26.12.2018 р.) та введено в дію наказом № 556 від «29» грудня 2018 р. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/1704/ONP%20Girnuztvo%2017%2004%202020%20-%202.pdf). 
При створенні ОНП Гірництво особливу увагу спрямовано на об’єкт дослідження здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Результати та подальшу діяльність 
здобувачів спрямовано на: керування складними організаційно-технічними об’єктами; розроблення критеріїв оцінювання якості їх функціонування; отримання повної інформації шляхом 
моделювання об’єктів і процесів гірничодобувних підприємств, а також здійснення аналізу та синтезу при розв’язанні комплексних складних завдань гірничодобувних підприємств. ОНП 
Гірництво охоплює не тільки загальнонаукові, а й спеціальні методи дослідження. Широкий спектр знань із розробки та переробки корисних копалин з урахуванням сучасних досягнень 
науки й техніки дозволить здобувачам набути необхідних актуальних навичок для організаційно-управлінської, інженерної та викладацької діяльності, а також можливість провадження 
наукових досліджень у галузі Виробництво та технології з акцентом на розробку родовищ підземним або відкритим способами з урахуванням сучасних технологій переробки корисних 
копалин.
Конкурентні переваги ОНП Гірництво забезпечені багатим науковим і освітнім досвідом викладачів з напряму Гірництво. 
 
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 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на відповідному році навчання станом на 1 
жовтня поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 2 2 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 2 2 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 4 1 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 6 3 0 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 32512 Підземна розробка родовищ корисних копалин
32513 Охорона праці в гірничому виробництві
29187 Гірництво

другий (магістерський) рівень 17258 Відкриті гірничі роботи
17257 Підземна розробка родовищ корисних копалин
17130 Охорона праці в гірничому виробництві
14603 Маркшейдерська справа
13760 Шахтне і підземне будівництво
13658 Збагачення корисних копалин

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 34618 Гірництво

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 125342 94726

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

125342 94726

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 8941 7343

 
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 ONP Girnuztvo.pdf eq5TcjT+fc1i96Bal7FczrUlnd5riEqitLfinXMEtbQ=

Навчальний план за ОП ГР-19а.pdf sDvZ/eH+CkB9XD1rTMRRmfiSQL6Qd557FQ+ERPTL4Vk=

Навчальний план за ОП ЗГР-19а.pdf rH2SGTsZpjyrgzVXTB7+H83qEfsh0qo6ACGl5wS27DA=

Навчальний план за ОП ГР-19аі.pdf ++sUMijNwKKZa45eFA6gv9YP1dWmDpySCf+XmFQwwWA=

Навчальний план за ОП ЗГР-19аі.pdf f8KxwN6p2oxbAtlQ3wd+N/bK/x2lzLaYzjwID+8m0Gk=

Рецензії та відгуки роботодавців Recenzij PivnGZK.pdf WaHLYxcNnCa/d5fQs6op8AWam+CtmpbBJ70toEkDKLM=

Рецензії та відгуки роботодавців Recenzij CGZK.pdf DXX9lzocaaPGHkPtUHRMSIMVeWlAKBQYpLTOVlWTxhw=
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Рецензії та відгуки роботодавців Recenzij Krivbasproekt.pdf EXPYZ3XvTT6uNbPvynoRlWkENWyuKM0hfXtQ1YnOZ3o=

Рецензії та відгуки роботодавців Recenzij SxidGZK.pdf GJUQq4f4sRiT+t4TEZ7VKquFRG0zZkH0Q4kR901y338=

Рецензії та відгуки роботодавців Recenzij UKRRUDPROM.pdf vzQMXBusqHKdDubaLc+lFVuvZGgNEDAC5T4eyd75z5A=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основними цілями ОНП Гірництво є: досягнення високого рівня та якості самостійної науково-дослідницької та професійної діяльності здобувачів; оволодіння здобувачами поглибленими 
знаннями в області теорії керування складними технологічними процесами при розробці родовищ корисних копалин; розвиток теоретичних та практичних навичок досліджень при 
розробленні новітніх технологій і ефективних технічних систем видобування та переробки корисних копалин; отримання здобувачами теоретичних знань, умінь, навичок та інших 
відповідних компетентностей, достатніх для продукування нових ідей із розроблення й удосконалення технологій переробки та збагачення корисних копалин; розв’язання комплексних 
завдань у царині професійної та дослідницько-інноваційної діяльності; оволодіння методологією наукової діяльності та навичками педагогічної роботи; розвиток необхідних навичок для 
виконання власного дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; підготовка до наукової та викладацької діяльності в організаціях освіти й 
науки; накопичення знань за допомогою оригінальних наукових досліджень.
Унікальність цієї ОНП полягає в набутті компетентностей з розроблення й впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворювальних знань 
та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.
Перший випуск за ОНП Гірництво на базі другого (магістерського) рівня вищої освіти очікується наприкінці 2020 р.

 

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

ОНП Гірництво є одним із елементів Стратегії розвитку Криворізького національного університету на 2019-2024 рр. Згідно з Стратегією розвитку ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» на 2019-2024 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), місією університету є підготовка конкурентоспроможних 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-просвітницька діяльність; 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.

 

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 навчалися за ОНП Гірництво, не було, оскільки перший випуск 
заплановано наприкінці 2020 року. У подальшому планується враховувати інтереси та пропозиції випускників шляхом проведення ділових зустрічей, а також вивчення кореспонденції, 
яка від них надходить на електронну пошту гаранта kalinichenko@knu.edu.ua або на випускові кафедри, що здійснюють підготовку здобувачів: kaf_prrkk@knu.edu.ua, zkk@knu.edu.ua, 
vgr@knu.edu.ua, bgt@knu.edu.ua, kaf_mark@knu.edu.ua.
Так, від здобувачів 2016 року набору (4 курс) надійшла пропозиція щодо коригування робочої навчальної програми дисципліни. Вони пропонують приділити більше часу на вивчення 
інших тем при виконанні практичних робіт (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Vidguk.pdf). 2019 році при розробці робочих навчальних програм дисциплін: Н9 
«Стратегічні напрямки подальшого розвитку гірничодобувної промисловості» та 3.В3 «Сталий розвиток гірничо-видобувних підприємств з підземним способом видобування» було 
враховано пропозиції здобувачів (засідання кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин від 20.05.2019 р. протокол № 9). Дані пропозиції було схвалено вченою радою 
гірничо-металургійного факультету від 04.09.2020 р. протокол №2. 

- роботодавці

Протягом звітного періоду пропозицій щодо зміни цілей та вдосконалення програмних результатів навчання з боку потенційних роботодавців не було.
Однак, надійшли листи від гірничодобувних підприємств, у яких керівники висловлюють подяку за підготовку висококваліфікованих фахівців, які після захисту дисертаційних робіт 
завдяки отриманим поглибленим знанням у процесі навчання в аспірантурі удосконалили роботу підприємства та дозволили отримати не тільки соціальний, але й значний економічний 
ефект.   (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Podyka.pdf). 

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти як стейкхолдера в контексті європейської інтеграції передбачають не тільки коригування цілей та програмних результатів навчання ОНП Гірництво, але й 
створення сприятливих умов для співпраці з представниками інших вітчизняних закладів вищої освіти та науково-дослідних установ (проведення конференцій, симпозіумів, форумів 
тощо), а також максимальну відповідність викладацької діяльності з метою конкретизації результатів навчання та інших визначальних складових освітніх компонент;
Протягом останніх років на кафедрах традиційними стали науково-дослідні роботи, у яких беруть участь не тільки викладачі ЗВО, але й здобувачі (http://www.knu.edu.ua/napryamy-
naukovyh-doslidzhen-universytetu).
Тематику наукових досліджень викладачів гірничо-металургійного факультету присвячено розв’язанню актуальних наукових завдань у галузі Виробництво та технології, які дозволяють не 
тільки вдосконалювати технологічні процеси, але й сприяють розвитку наукових шкіл, а також розробленню новітніх методик із урахуванням сучасного стану гірничодобувних 
підприємств.

- інші стейкхолдери

Випускові кафедри співпрацюють з іншими закладами вищої освіти (університетами, інститутами) (Дніпровська політехніка, Донецький національний технічний університет, University of 
Petroșani (Румунія), «Гірничо-геологічний інститут м. Боке» (Республіка Гвінея)), чотирма науково-дослідними та проектно-конструкторськими інститутами (ПАТ НДПІ 
«Механобрчормет», ДП «ДПІ «Кривбаспроект», ТОВ «Майнінг Інжиніринг Центр») та 14 промисловими підприємствами з трьох регіонів України (Дніпропетровська обл., Донецька обл., 
Рівненська обл.): ТОВ «АНА-ТЕМС»; МПФ Продекологія; ПрАТ «Північний ГЗК»; ПрАТ «Центральний ГЗК»; ПрАТ «Інгулецький ГЗК»; ПрАТ «Південний ГЗК»; ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг»; ПрАТ «Суха Балка»; ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»; ТОВ «НПП Укрекологія»; ДП «Східний ГЗК»; ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат». 
На щорічних міжнародних конференціях викладачі та здобувачі КНУ доповідають про результати своєї наукової діяльності. У процесі зустрічі відбуваються дискусії, завдяки яким наукові 
напрями досліджень у галузі Виробництво та технології постійно розширюються (http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-universytetu). Результати досліджень 
упроваджуються в навчальний процес при підготовці здобувачів. Завдяки таким зустрічам постійно оновлюються освітні програми зі спеціальності 184 Гірництво 
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-baza-osvitn-oi-diyal-nosti).

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

В ОНП Гірництво програмні результати навчання відповідають тенденціям розвитку спеціальності 184 Гірництво та ринку праці з урахуванням динаміки на гірничодобувних 
підприємствах та наукових установах України та Світу. Роботодавці використовують набуті випускниками компетентності та кваліфікацію в результаті освоєння ОНП Гірництво в процесі 
розробки вакансій. Формування та розвиток професійних компетентностей здобувачів відповідають окресленим цілям і базуються на впровадженні сучасних технологій у процеси 
проектування та виробництва гірничодобувних робіт, результатів міждисциплінарних досліджень у галузі видобутку, переробки та збагачення корисних копалин із використанням 
сучасного інструментарію, принципів індивідуальної та командної роботи, комунікації. 
На кафедрах регулярно проводяться науково-практичні семінари та конференції із запрошенням до участі представників гірничодобувної промисловості та збагачувального комплексу і 
спеціалістів, пов’язаних із проблемами розробки, видобутку та переробки корисних копалин, на яких здобувачі ознайомлюються з останніми досягненнями в галузі та сучасними 
тенденціями розвитку гірництва.

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

Розвиток гірничодобувних технологій України, а особливо Криворізького залізорудного басейну, базується на впровадженні сучасних інформаційних технологій у процеси проектування і 
виробництва гірничих робіт, розроблення та впровадження технологій збагачення корисних копалин, результатів міждисциплінарних досліджень в галузі видобутку, переробки та 
споживання мінеральної сировини, автоматизації виробництва, захисту навколишнього середовища. Сучасні гірничі підприємства України загалом є капіталомісткими, 
високотехнологічними складними виробничими системами, в яких застосовується обладнання вартістю десятки мільйонів доларів. У поєднанні із загостренням міжнародної конкуренції, 
стрімкими темпами розвитку технологій це призводить до зростання вимог щодо якості трудових ресурсів (особливо інженерного корпусу), необхідності безперервного оновлення знань, 
умінь і навичок. 
Із урахуванням глобального характеру позначених проблем у ОНП Гірництво поглиблено питання вивчення та освоєння інтеграційних процесів як у царині наукових досліджень із 
ключових питань розвитку гірничодобувних технологій, так і в сфері професійної гірничої освіти. Компетентності фахівців гірничої галузі відповідають компетентностям освітніх програм 
міжнародної акредитації. Програмні результати розроблено для задоволення мінливих потреб гірничої промисловості країни й усього світу випускниками, теоретично підготовленими в 
гірничій справі та здатними до швидкого прогресу при відповідному керівництві.

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

При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів ОНП Гірництво було проаналізовано та враховано освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти зі спеціальності 184 Гірництво інших вищих навчальних закладів. Аналіз навчальних планів підготовки докторів філософії зі спеціальності 184 Гірництво провідних університетів 
Європи (Краківська гірнича академія, Сілезький політехнічний університет, Польща; Технічний університет в Кошице, Словаччина; Вища національна гірнича школа Парижу (ENSMP), 
Гірничий університет (Montanuniversitet) Леобена, (Австрія), Гірничо-Металургійна Академія (AGH)  Краків, Польща), Північної Америки (Університет Британської Колумбії, Канада); 
США (Школа гірничої справи і технології Південної Дакоти, Університет Арізони, Університет Невади, Університет Кентуккі); Австралії (Університет Нового Південного Уельсу); Євразії 
(Національний гірничий університет  (Алмати, Казахстан) показав, що вони охоплюють дисципліни наукового, загальнопрофесійного та спеціального циклів. Крім того, передбачено 
вибіркові дисципліни для здобувача після попереднього опанування інших суміжних дисциплін. 
Порівняльний аналіз навчальних планів і програм вітчизняних та закордонних університетів, що готують фахівців із гірництва показав, що загальні уявлення про професійні 
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компетентності, необхідні сучасному гірничому інженерові практично однакові. Відмінність полягає в пропонованих формах, схемах навчання та час досягнення необхідного рівня 
компетентностей.

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

Національно затверджених освітніх та професійних стандартів із галузі знань 18 Виробництво та технології зі спеціальності 184 Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня  вищої освіти 
не існує.

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?

У зв’язку з відсутністю офіційного стандарту зі спеціальності 184 Гірництво, члени робочої групи на підставі вимог Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341, «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 установили: обсяг та терміни освітньої складової ОНП Гірництво; загальні й 
фахові компетентності; програмні результати; перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми.
Кожен модуль освітньої програми має визначені результати навчання, розроблені на рівні Національної рамки кваліфікацій та «Дублінських дескрипторів» з урахуванням важливості 
формування «гнучких навичок (soft skills)») та дослідницької діяльності. При формуванні результатів ОНП Гірництво та відповідних освітніх компонентів ураховано досвід визнаних 
європейських стандартів, зокрема:
– Європейська довідкова система ключових компетенцій (Key Compétences for Lifelong learning: A European Référence Framework – IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRADMING 
2010», Work programme, Working Group В «Key Compétences»), 2004;
– CWA 14925:2004 Generic ICT Skills Profiles for the ICT supply industry – a review by CEN/ISSS ICT-Skills Workshop of the Career Space work;
– CWA 15005:2004 ICT Curriculum Development Guidelines for the ICT supply industry – a review by CEN/ISSS ICT skills Workshop of the Career Space work.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

60

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)?

45

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

15

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

В ОНП Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти увагу було акцентовано на проведенні досліджень за напрямами: 
– розв’язання наукових завдань при створенні нових технологій, удосконалення наявних технологічних рішень та адаптації типових наукових положень до конкретних умов 
гірничодобувних підприємств;
– підвищення ефективності переробки рудної сировини та встановлення впливу процесу фільтрації порід на вилучення чистої руди;
– підвищення ефективності маркшейдерського забезпечення гірничих робіт за рахунок розроблення нових та вдосконалення наявних способів виконання знімальних робіт;
– розв’язання актуальних завдань проектування гірничих робіт та окремих виробничих процесів.
При формуванні дисциплін навчального плану ОНП Гірництво враховано напрями досліджень за паспортом спеціальності 184 Гірництво циклу професійної підготовки: стратегічні 
напрями подальшого розвитку гірничодобувної промисловості; математичні методи обробки результатів експериментальних вишукувань; механіка і динаміка підземних споруд; наукові 
основи глибокої та комплексної переробки мінеральної сировини природного та техногенного походження; геоінформаційні системи в маркшейдерській справі.
Також ОНП Гірництво охоплює вибіркові дисципліни здобувача, які дозволяють поглибити одну з компетентностей: К09 Здатність відокремлювати технологічні процеси або їх фрагменти, 
які консервують методи здійснення виробничих операцій і гальмують розвиток виробництва з метою розробки методів та засобів інноваційної трансформації технології і організації 
гірничих робіт за рахунок володіння методами співставлення і порівняння показників техніко-економічної ефективності процесів і операцій відносно найбільш досконалих прикладів їх 
застосування; К10 Здатність до ситуативного прогнозування й інноваційно-орієнтованого планування, наукомісткого коригування гірничих проектів та планів; К11 Здатність до аналізу 
гірського середовища, технологій будівництва підземних споруд, які пов’язані з видобутком корисних копалин, складання необхідної документації відповідно до чинних нормативів; К12 
Здатність виконувати оригінальні дослідження в галузі виробництва та технології, переробки і збагачення корисних копалин, якісно та ефективно описувати інтенсивні, глибокі й 
деталізовані результати наукової роботи, оволодівати новими знаннями зі звертанням особливої уваги до актуальних проблем/задач та використанням новітніх наукових методів; К13 
Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти з використанням геоінформаційних систем, цифрових технологій, електронних приладів, супутникових систем та сучасного 
програмного забезпечення для виконання вимірювальних, обчислювальних та графічних робіт при маркшейдерському забезпеченні гірничого виробництва 
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/navchal-ni-plany).
Реалізація компетентністного підходу є вирішальним чинником для забезпечення якості вищої освіти КНУ та створення реальної системи забезпечення.

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

Завдяки великому складу групи забезпечення спеціальності 184 Гірництво та досить широкому напряму наукових досліджень (http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-
universytetu) викладачів п’яти випускових кафедр, здобувачі вищої освіти забезпечені можливістю формувати індивідуальну освітню траєкторію згідно з Положенням про формування 
здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) відповідно до здобутих компетентностей, 
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та 
педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Розроблення здобувачем 
індивідуального власного бачення освітнього вектору виконується сумісно з науковим керівником, який визначає здатність успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну 
діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти. Здобувачам вищої освіти надано можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, яка забезпечується 
шляхом індивідуального наукового та навчального планів роботи (здобувачі складають самостійно), погоджується з науковим керівником та затверджується (розглядається, аналізується) 
Вченою радою закладу вищої освіти.

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

Індивідуальний навчальний план здобувача містить перелік вибіркових дисциплін в обсязі 25% (15 кредитів) від загальної кількості (60 кредитів) ЄКТС  
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/navchal-ni-plany). 
Після зарахування аспіранта на навчання та презентації вибіркових дисциплін відповідною кафедрою аспірант у відділі аспірантури та докторантури пише заяву щодо обраних вибіркових 
дисциплін. Дисципліни, що пропонуються на вибір здобувачеві ступеня доктора філософії, є професійно-орієнтованими, визначаються в діалоговому режимі з урахуванням мотивації та 
побажань аспіранта та з’ясовуються в ході співбесіди з урахуванням його професійних і наукових інтересів.
Персональне ознайомлення здобувачів усіх рівнів вищої освіти з вибірковими дисциплінами реалізується на консультаціях, співбесідах із науковим керівником та керівником науково-
дослідної частини університету та на підставі репозитарію дисциплін на сайті кафедр (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-baza-osvitn-oi-diyal-
nosti) й університету (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciynyy-paket).
Загальний порядок обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти здійснюється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають 
вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в Криворізькому національному університет (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf).
Реєстр містить анонси дисциплін, де вказано очікувані результати навчання за дисципліною, дисципліни-попередники та організаційні обмеження.
З метою підвищення ефективності освітнього процесу та забезпечення академічної свободи здобувачів робочі програми та ОНП Гірництво оновлюються з урахуванням опитування.

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

Змістом ОНП передбачено декілька напрямів практичної підготовки здобувачів вищої освіти, наприклад проведення викладацької практики. У навчальному плані визначено обсяг 
проведення практики (3 кредити ЄКТС). Зміст викладацької практики визначається відповідною програмою 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/інф.%20пакет/практика.pdf) та регулюється згідно з Положенням про порядок проходження 
викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/52.pdf). 
Крім того, з метою набуття необхідних компетентностей та отримання програмних результатів здобувачам пропонується декілька форм практичної підготовки: 
- проведення практичних і лабораторних занять із провідними викладачами кафедри для набуття викладацької компетентності та написання спільних методичних вказівок до спеціальних 
дисциплін;
- підготовка наукових статей і тез доповідей із досліджуваного питання на міжнародних конференціях; 
- оформлення та реєстрація патентів на винаходи й корисні моделі у відділі інтелектуальної власності Криворізького національного університету.
Після закінчення викладацької практики здобувач здає підписаний науковим керівником  звіт про її проходження до відділу аспірантури та докторантури університету.

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

Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills) в ОНП Гірництво забезпечено шляхом:
1) навички дослідження – безпосередньо в лабораторіях університету та в процесі презентації результатів досліджень на семінарах і міжнародних наукових конференціях; 2) 
міжособистісні навички – при спілкуванні з колегами, на засіданнях кафедри, у процесі взаємовідвідування лекційних, практичних, лабораторних занять; 3) гнучкістю – при впровадженні 
нових методів досліджень, удосконалених форм навчання (наприклад достанційних), залученні нового обладнання; 4) позитивним ставленням – підтримкою колег, які одержали нові 

Сторінка 4



наукові результати, допомогою молодшим колегам в оприлюдненні результатів дослідженнь; 5) командною роботою, професіоналізмом та відповідальністю – при виконанні 
держбюджетних науково-дослідницьких робіт, у процесі підготовки колективних статей, монографій, навчальних посібників. 
Оновлення ОНП Гірництво 2019 року охоплювало коригування відповідності програмних результатів універсальним компетентностям, які спрямовано на активізацію:
– спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі виробництва та технологій, наукової та/або професійної діяльності;
– презентування та обговорювання наукових результатів українською та іноземними мовами відповідно до специфіки спеціальності в усній та письмовій формах;
– формування професійної етики та загального наукового світогляду.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Наразі в Україні не існує офіційно затверджених освітніх та професійних стандартів зі спеціальності 184 Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

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

Структурні підрозділи університету ведуть постійний контроль за належним навантаженням здобувачів вищої освіти. При формуванні навчальних планів контролюються: години 
самостійної роботи за необхідним нормативом від 1/3 до 2/3 від загального обсягу дисципліни; недопущення перевантаження аудиторними заняттями за кількістю годин на тиждень; 
недопущення перебільшення запропонованих для вивчення в семестр та за рік переліку дисциплін, їх обсягу в кредитах ЄКТС; недопущення перебільшення звітностей, регламентованих у 
семестрі (заліки, екзамени). 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 розроблення та затвердження робочих програм навчальних 
дисциплін і практики.
Переважає кількість лекційних (аудиторних) годин, аніж практичних, тому що більшість часу відведено на проведення наукового дослідження, одержання результатів та їх оприлюднення. 
Розподілення компетентностей та кредитів відбувається за видами навчальної діяльності (навчальні дисципліни, практики, індивідуальні завдання тощо) і відображає кількість роботи, 
необхідної для виконання кожного компонента у зв’язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення року навчання за даною ОНП Гірництво.

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

З метою підвищення якості підготовки фахівців, зближення освіти з вимогами ринку праці, посилення ролі та впливу роботодавців на освіту, з 2019 року за спеціальністю 184 Гірництво 
другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється підготовка здобувачів за дуальною формою навчання за затвердженими навчальними планами з гірничодобувними 
підприємствами (ГВП) ТОВ «Метінвест Холдінг». Фактично ГВП здійснили замовлення Криворізькому національному університету на конкретну кількість фахівців спеціальності 
Гірництво та взяли участь у формуванні та модернізації робочих навчальних планів і програм. При цьому теоретична частина підготовки фахівця проходить на базі Криворізького 
національного університету, а практична – на гірничодобувних підприємствах. Одночасно поєднується навчання здобувачів та стажування викладачів на ГВП. На 2020-2021 рр. 
заплановано укладання договорів з ГВП регіону щодо організації дуальної освіти за першим (бакалаврським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти підготовки здобувачів 
спеціальності Гірництво за дуальною формою навчання. Так, на базі ТОВ «НВО «Ракурс» із використанням наявного в них досвіду, обладнання та програмного забезпечення організовано 
навчальні заняття з дисциплін 4 семестру ОНП Гірництво здобувача гр. Гр-18а Ніколаєнка П.К. Підприємством організовано виконання практичних робіт із залученням викладачів 
кафедр, що забезпечують ОНП Гірництво.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury

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

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 та Умов прийому на навчання в аспірантурі, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 № 1096. Правила прийому до аспірантури та докторантури КНУ 2020 року 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/Вступнику%20до%20аспірантури%20та%20докторантури/final_pravula_pr.pdf) є додатком до Правил 
прийому до КНУ. Прийом на навчання в аспірантурі здійснюється в межах ліцензованого обсягу. http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/perelik-naukovyh-special-nostey-
pasporty-special-nostey.
До аспірантури КНУ на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту за ОКР спеціаліста або ступеня магістра. Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює 
Приймальна комісія, головою якої є ректор.
З метою організації вступних випробувань до аспірантури створюється комісія (у кількості 5-7 осіб), склад якої затверджується наказом ректора. 
Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії розраховується як сума балів вступних іспитів зі спеціальності, з іноземної мови, середнього бала оцінок, 
які наведено у додатку до диплома про вищу освіту, а також додаткових балів за наукові досягнення.

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 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 зазначено у розділі XIV 
Правил прийому до Криворізького національного університету. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/Вступнику%20до%20аспірантури%20та%20докторантури/final_pravula_pr.pdf).
Особам, які здійснюють вступ на третій (освітньо-науковий) рівень зі спеціальності 184 Гірництво з іншої спеціальності, яка зазначена в дипломі магістра (спеціаліста), призначаються 
додаткові вступні випробування. 

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

Здобувачів, які навчались в інших ЗВО за ОНП Гірництво та подовжили навчання в Криворізькому національному університеті, поки ще не було. Відповідно й запитів для застосування 
відповідної практики теж не було. 
Але процедура зарахування результатів навчання, одержаних в інших ЗВО неодноразово застосовувалася на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти. З 
2018-2019 навчального року на гірничо-металургійному факультеті за спеціальністю 184 Гірництво (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) навчаються 30 студентів, які перейшли з 
інших ЗВО. Визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти відбувається згідно з Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у Державному 
вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.pdf).

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

Визнання результатів навчання, одержаних у неформальній освіті, регулюється згідно з Положенням про порядок визнання у Криворізькому національному університеті результатів 
навчання, одержаних у неформальній освіті, які розміщено на сайті університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf), та Положенням про організацію освітнього процесу для 
аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf).
Здобувач вищої освіти звертається із заявою до ректора Університету з проханням про визнання результатів навчання, одержаних в умовах неформальної освіти. До заяви можуть 
додаватися будь-які документи (сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують ті вміння, які здобувач отримав під час навчання. Для визнання результатів навчання створюється 
предметна комісія.
Предметна комісія визначає критерії оцінювання результатів навчання відповідно до навчального плану. Здобувач ознайомлюється з програмою навчальної дисципліни та переліком 
питань, які виносяться на підсумкове оцінювання. Також здобувач ознайомлюється з критеріями оцінювання та правилами оскарження результатів. 
Зміст неформального навчання повинен відповідати формуванню загальних, фахових та соціальних компетентностей, спрямованих на розвиток здобувача вищої освіти як особистості чи 
як фахівця. 

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

Формально точної відповідності практики застосування правил визнання результатів навчання, одержаних у неформальній освіті за спеціальністю 184 Гірництво, випускові кафедри, які 
здійснюють підготовку докторів філософії, не мають, але набуті знання за розглянутими формулами завжди враховуються при атестації здобувачів на підставі документованого 
оцінювання.

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, затвердженим наказом ректора  від 06.02.2020 р., протокол № 50 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19022020.pdf), освітній процес у Криворізькому національному 
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університеті здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практика, контрольні заходи, самостійна робота. Основними видами навчальних занять 
є: лекція, практичне, індивідуальне заняття, консультація.
Реалізація ОНП Гірництво передбачає використання сучасних та ефективних методів навчання, спрямованих на активне залучення здобувачів до навчального процесу й підвищення його 
самостійності та відповідальності за результати освітнього процесу. 
Здобувач наукового ступеня повинен грамотно і коректно відстоювати свою позицію при обговоренні нових ідей, висловлювати свою згоду або висловлювати негативну думку з приводу 
ухвалених рішень. Саме тому інтерактивні технології дискусійного типу активно використовуються в навчальному процесі. Організовується індивідуальна, парна та групова робота, 
використовується проектна робота, рольові ігри, здійснюється робота з документами та різними джерелами інформації. Інтерактивні методи засновано на принципах взаємодії, активності 
здобувачів, опорі на груповий досвід та обов’язковий  зворотний зв’язок. 

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?

Основним принципом є залучення здобувачів вищої освіти до процесу забезпечення якості освітніх послуг, а його метою є забезпечення вимог та очікувань здобувачів вищої освіти. 
Втілення студентоцентрованого навчання й викладання передбачає: 
- повагу й увагу до розмаїття здобувачів та їхніх потреб, уможливлюючи гнучкі навчальні траєкторії; застосування різних способів подання матеріалу, де це доречно; 
- гнучке використання різноманітних педагогічних методів; 
- регулярне оцінювання й коригування способів подання матеріалу та педагогічних методів;
- заохочення у здобувачів почуття незалежності водночас із забезпеченням належного наставництва й підтримки з боку викладача; 
- розвиток взаємоповаги у стосунках здобувача й викладача; 
- наявність належних процедур реагування на скарги здобувачів.
Якість виконання діяльності та її результат залежать від пізнавального інтересу, який пов’язаний з формуванням потреби до навчання й мотивацією особистості здобувача. Мотивація 
визначає пізнавальний інтерес, викликає цілеспрямовану активність, що визначає вибір прийомів і засобів, їх упорядкування для досягнення поставлених цілей. 
Про рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання й викладання свідчать результати опитувань.

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

Освітній процес організовано таким чином, що практично всі здобувачі виявляються залученими до процесу пізнання, вони мають можливість розуміти й рефлексувати з приводу того, що 
вони знають і думають при обговоренні питань на засіданні кафедри. Спільна діяльність здобувачів і викладачів у процесі пізнання, опанування освітнього матеріалу означає, що кожен 
робить свій особливий індивідуальний внесок, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності.
При реалізації ОНП Гірництво побудовано гнучку траєкторію навчання. Професорсько-викладацький склад використовує педагогічні методи й форми навчання залежно від специфіки 
предметів, що викладаються. Здобувачі ОНП Гірництво самостійно обирають вибіркові дисципліни, опановують навчальні курси, використовують навчально-методичні комплекси 
дисциплін, ресурси електронної бібліотеки, одержують консультації викладачів, відстежують свій академічний рейтинг тощо.
Здобувачі, як повноцінні члени академічної спільноти, активно залучаються до розроблення освітніх програм та робочих навчальних програм з дисциплін.

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

Інформацію про чинну систему оцінок здобувач одержує в першому семестрі при зустрічі з гарантом ОНП Гірництво.
Для забезпечення об’єктивності оцінювання знань і ступеня професійної компетентності здобувача існує механізм об’єктивного, точного та вичерпного оцінювання знань, умінь, навичок і 
якостей. Цей механізм реалізується через вибудовану систему оцінювання поточного контролю, проміжні й підсумкові атестації а також інші механізми оцінювання поточної успішності, 
зокрема оцінювання вхідних зрізів знань. Щорічно за затвердженим графіком проводиться моніторинг залишкових знань здобувачів із використанням спеціально розроблених 
викладачами кафедри тестів. За результатами проведеного моніторингу складаються звіти, розробляються й реалізовуються коригувальні та запобіжні дії.
Джерелами інформування здобувачів про критерії оцінювання та інші види контролю є робочі програми та силабуси з досліджуваних в академічному періоді дисциплін. Форми 
проведення екзаменів затверджує Вчена рада не пізніше місячного терміну з початку академічного періоду. Екзаменаційні питання до письмового екзамену розробляються з усіх тем 
робочої навчальної програми. Існує база тестів з дисциплін, що викладаються.

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

Під час освітнього процесу за ОНП Гірництво здобувачі вищої освіти проводять наукові (дисертаційні) дослідження в рамках виконання НДР. Відомості про наукову та науково-технічну 
діяльність КНУ за науковим напрямом Технічні науки за період з 2012 по 2019 роки наведено на сайті (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciya-pro-napryamky-
naukovyh-doslidzhen-yaki-vykonuyut-sya-v-universyteti-vidpovidno-do-special-nostey-aspirantury-ta-doktorantury).
Залучення здобувачів вищої освіти до участі в науковій роботі, а також до роботи в галузі винахідництва й патентування реалізується через їхню участь у науково-дослідницькій роботі. 
Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у міжнародних конференціях молодих учених, конкурсах наукових робіт та інших проєктах, у яких вони подають одержані результати 
досліджень у вигляді тез доповідей, статей, наукових робіт, патентів на корисну модель тощо.
Результати наукових досліджень викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти щорічно заслуховують на щорічній Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток промисловості 
та суспільства». Зв’язок між науковими дослідженнями, викладанням і навчанням за ОНП Гірництво відбувається шляхом включення до тематики професійних та вибіркових дисциплін 
деяких аспектів досліджень викладачів кафедри.
При розробленні робочих програм навчальних дисциплін професійної підготовки використано здобутки докторів та кандидатів наук з галузі знань 18 Виробництво та технології зі 
спеціальності 184 Гірництво. 

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

Згідно з Положенням про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf) та Положенням про порядок підготовки та видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/26.pdf), моніторинг стану інформаційного забезпечення освітніх компонентів здійснюють випускові кафедр і щорічно розглядає вчена рада 
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. 
Зміст освітніх компонентів розглядається на засіданнях випускових кафедр, за рішенням якої відбувається його перегляд та оновлення з урахуванням сучасних досягнень у науці й техніці. 
Ініціаторами оновлення змісту освітніх компонент виступають стейкхолдери (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Vidguk.pdf) та викладачі. Зазвичай, перегляд змісту 
освітніх компонент проводиться робочою групою відповідно до змін: законодавчих і нормативно-правових актів, застосування нових методів досліджень, збагачення та розроблення 
проектно-компонувальних рішень, з упровадженням нових сучасних технологій, машин, механізмів, матеріалів, а також результатів досліджень викладачів випускових кафедр.
Зміст переважної більшості навчальних дисциплін постійно оновлюється з урахуванням досягнень у галузі 18 Виробництво та технології зі спеціальності 184 Гірництво. 

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

Інтернаціоналізація й академічна мобільність Університету здійснюються згідно з нормативними вимогами. 
Академічна мобільність реалізується на підставі:
– міжнародних урядових договорів про співробітництво в галузі освіти й науки;
– договорів між Університетом та українськими або іноземними організаціями-партнерами чи їхніми структурними підрозділами;
– міжнародних грантів, проектів і програм;
– запрошень, які надійшли від закордонних організацій-партнерів.
Процес інтернаціоналізації вимагає збільшення фінансування, тому Університет, згідно зі Стратегією розвитку інтернаціоналізації та академічної мобільності, неодмінно співвідносить її з 
фінансовими ресурсами й можливостями для того, щоб забезпечити повноцінне здійснення інтернаціоналізації. У зв’язку з цим у Криворізькому національному університеті академічні 
освітні програми розробляються на основі компетентнісного підходу з урахуванням Національної рамки кваліфікацій і Дублінських дескрипторів, що є привабливими для роботодавців; 
проводиться рекрутинг здобувачів як в Україні, так і за кордоном; надається можливість вивчення української мови як іноземної; зміцнюються чинні міжнародні зв’язки в галузі науки, 
освіти та інновацій, примножується позитивний досвід співпраці; здобувачі та викладачі беруть участь у міжнародних проєктах; ознайомлюються з доступними різними мовами 
брошурами, проспектами про ОНП Гірництво та університет (українською, англійською мовами), сприяють просуванню досягнень університету за кордоном; постійно оновлюють 
інформацію на сайті університету.

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?

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Криворізькому національному 
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/нормативи/osvitniy%20prozes.pdf), контрольні заходи передбачають поточний та 
підсумковий контроль. 
Оцінювання якості освоєння освітньо-наукової програми охоплює поточний контроль знань і проміжну (підсумкову) атестацію здобувачів.
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: екзамен; аналітичні звіти з практичних робіт, реферати; презентації результатів виконаних завдань і 
досліджень; презентації та виступи під час захисту наукових робіт.
Навчання здобувача охоплює лекції/консультації з викладачем, роботу в групі, самостійну та дослідницьку роботу. Провідною формою активізації пізнавальної діяльності здобувачів є 
лекція, у ході якої викладач орієнтує здобувачів на творче оволодіння матеріалом, дає настанови для самостійної роботи над матеріалом. На лекції викладаються лише узагальнені вузлові 
питання навчальної дисципліни, методи й алгоритм розв’язання основних завдань. 
Практичні заняття мають на меті поглибити знання здобувачів з тем дисципліни та сприятимуть опануванню практичних умінь та навичок. Обов’язковим видом навчальної діяльності 
здобувачів є самостійна дослідницька робота, яка виконується в позааудиторний час. Самостійна дослідницька робота є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання 
актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі та оприлюднено у 
відповідних публікаціях.
Результати науково-дослідницької роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти оцінюють на основі звіту в кінці кожного семестру, який оформлюють відповідно до 
ОНП Гірництво і здають до відділу аспірантури та докторантури.
Результат виставляють в екзаменаційну відомість у терміни, зазначені в академічному календарі. Це є гарантією якості реалізації навчального процесу з дисципліни й забезпечення 
необхідного рівня сформованості компетентностей.

Сторінка 6



Протягом строку навчання в аспірантурі здобувач ступеня доктора філософії зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, 
навички та інші компетентності, достатні для реалізації нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти 
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та 
захистити дисертаційну роботу. 

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, захист практичних робіт, 
заліки та екзамени.
Прозорість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечуються їх детальним поясненням у відповідних навчально-методичних 
матеріалах, наскрізною роз’яснювальною роботою зі здобувачами вищої освіти.
Під час оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти використовується студентоцентрований підхід, що дозволяє їм виконати контрольні чи екзаменаційні завдання 
самостійно, вчасно та з дотриманням норм академічної доброчесності. 
Підсумкове оцінювання академічної успішності здобувача визначається за 100-бальною шкалою, шкалою ЄКТС і національною шкалою оцінок і виконанням індивідуального плану.
Оцінка з кредитного модуля, для якого передбачено семестрову атестацію у вигляді  екзамену, визначається з урахуванням балів за виконання контрольних заходів змістових модулів 
протягом семестру (поточної успішності навчання) та екзаменаційних балів. 
Результатом успішності навчальної роботи здобувачів із кожного кредитного змістового модуля є зарахування їм відповідної кількості кредитів. 
Об’єктами поточного контролю знань здобувачів є: активність і результативність роботи на лекціях (поточний контроль); виконання завдань для самостійного опрацювання; виконання 
індивідуальної роботи; захист практичних робіт.

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

На веб-сайті Криворізького національного університету розміщується графік освітнього процесу та розклад занять ы екзаменів здобувачів (http://www.knu.edu.ua/rozklad-zanyat-aspirantiv).
Інформація про форми контрольних заходів і критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти під час вступних лекцій, а також періодично протягом семестру.
Оцінювання результатів навчання здобувачів проводиться методами, що відповідають специфіці конкретної навчальної дисципліни. Методи оцінювання повинні забезпечити об’єктивне 
визначення рівня знань, умінь і всіх інших навчальних досягнень здобувача.
Інформація про вимоги та правила проведення оцінювання доводиться до відома здобувачів вищої освіти на початку вивчення дисципліни і в обсязі, достатньому для успішної реалізації 
програми. Існують правила повторного складання екзаменів і процедури оскарження результатів екзаменів здобувачами.
Конкретні форми та процедури поточного контролю знань, проміжної атестації з кожної дисципліни та професійного модуля розробляє робоча група ОНП Гірництво та доводить до відома 
здобувачів протягом перших двох місяців від початку навчання.
Інформація про форми контрольних заходів: 
1. Міститься у робочих навчальних програмах дисципліни або силабусах. 
2. Щосеместрово оновлюється на сайті відповідної кафедри. 
3. Кожен викладач на першій парі з дисципліни детально розповідає про форми контрольних заходів. 

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

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, створеною для проведення разового захисту, на підставі 
публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.
Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначає науковий керівник. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального 
плану.
Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії захищають дисертації в постійно діючій спеціалізованій вченій раді з відповідної спеціальності, яка функціонує у вищому навчальному 
закладі, де здійснювалася підготовка роботи до захисту.
Вчена рада вищого навчального закладу має право подати до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти документи для акредитації спеціалізованої вченої ради, 
створеної для проведення разового захисту, або звернутися з відповідним клопотанням до іншого вищого навчального закладу, де функціонує постійно діюча спеціалізована вчена рада з 
відповідної спеціальності.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими документами, розміщеними на сайті КНУ (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces):
1. Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті.
2. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Криворізького національного університету.
3. Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Криворізькому національному 
університеті.
4. Порядком оцінювання знань здобувачів у ДВНЗ «Криворізький національний університет».
5. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет».
6. Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань здобувачів в державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний 
університет».
7. Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи.
8. Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Процедури проведення контрольних заходів, кількості відведених годин та розподілення балів за кожним контрольним заходом описуються в робочих програмах навчальних дисциплін та 
силабусах.

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

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає об’єктивне оцінювання результатів навчання згідно з Положенням 
про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ "Криворізький національний університет" (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). 
Екзаменаційні матеріали для проміжної атестації розробляють випускові кафедри. За якість складання екзаменаційних матеріалів несе відповідальність завідувач кафедри й викладач-
розробник.
Екзаменаційні матеріали (тести, білети) повинні бути підготовлені не пізніше ніж за тридцять календарних днів до початку екзаменаційної сесії. Перевірку наявності екзаменаційних 
питань здійснюють фахівці навчально-методичного відділу за тиждень до початку сесії. Екзаменаційні матеріали підлягають обов’язковій експертизі експертною комісією. Процедура 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів проводиться згідно з Положенням про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності 
посадових осіб ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). Випадків оскарження результатів атестації здобувачів, а також конфлікту 
інтересів не було.

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

Порядок  повторного проходження контрольних заходів регулюється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у  Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Криворізького національного  університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf) та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). Здобувачам, 
які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання 
екзамену чи заліку допускається не більше двох разів із кожної дисципліни. Здобувачі, які мають академічну заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню. Яким є 
поважні підстави здобувачеві може бути надано академічну відпустку або можливість повторного проходження курсу.
Відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi) та 
Порядку присудження наукових ступенів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF), якщо за результатами захисту дисертації рада ухвалила рішення про відмову в 
присудженні ступеня доктора філософії, то повторно можна подати до захисту після доопрацювання не раніше ніж через один рік (крім випадків, передбачених чинним законодавством).

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

Згідно з Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Криворізького національного університету  
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf), Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза 
аспірантурою у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf), якщо здобувач одержав під час екзаменаційної сесії більше двох незадовільних 
оцінок, він підлягає відрахуванню з Університету. 
У разі оскарження здобувачем результатів проведення контрольного заходу, він звертається із заявою, яка подається особисто в день процедури проведення або оголошення результату 
контрольного заходу до відділу аспірантури та докторантури. Розпорядженням проректора з наукової роботи створюється апеляційна комісія. Апеляційна комісія розглядає заяву 
здобувача й оформляє рішення у вигляді протоколу. Під час апеляції екзамену заява на апеляцію розглядається, якщо у здобувача є письмові відповіді або тези. 
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності на ОНП 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 та процедури дотримання академічної доброчесності зафіксовано в Положенні про академічну доброчесність у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Кодекс%20академічної%20доброчесності.pdf). Повноваження з упровадження вимог Положення 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 дисертаційної роботи, усіх 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 в 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, зокрема есе, наукових журналів, статей, монографій рефератів й інших робіт, перевірка здійснюється на основі доповнення до даної 
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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 від 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 (дисертаційної роботи, 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?

У рамках дисципліни «Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії» здобувачі вищої освіти вивчають навчальний модуль з академічного письма 
та доброчесності.
Популяризація академічної доброчесності в освітньому процесі здійснюється шляхом:
- формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані в 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 і оформлення цитувань;
- оприлюднення Положення про академічну доброчесність Криворізького національного університету та інших документів щодо запобігання та виявлення плагіату на офіційному веб-
сайті Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf);
- організації постійного консультування співробітників стосовно суперечливих питань Центром забезпечення якості вищої освіти.
Також викладачі власним прикладом показують важливість академічної доброчесності, наводячи першоджерела теоретичних матеріалів у курсах лекцій, семінарів, практичних занять 
тощо.

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

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) - п.10, 
закріплює заходи й систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти. 
Згідно з Положенням про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), регламентується порядок 
відповідальності та дотримання академічної доброчесності під час здійснення освітньо-наукової діяльності.
Відповідальність за дотримання академічної доброчесності під час здійснення освітньо-наукової діяльності покладається на здобувачів вищої освіти та співробітників Університету. 
Виявлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти під час здійснення освітньо-наукової діяльності здійснюється передусім керівником здобувача; факти 
порушення академічної доброчесності співробітниками Університету виявляють передусім посадові особи. Рішення щодо академічної відповідальності за порушення академічної 
доброчесності приймає Комісія з етики та управління конфліктами Університету.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу ОНП Гірництво не виявлено.

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 КНУ 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 відбору претендент в обов’язковому порядку 
подає: інформацію щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до претендента на посаду; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання 
відповідно до профілю кафедри; список наукових праць та винаходів за останні п’ять років або за період науково-педагогічної діяльності; копії документів, що підтверджують підвищення 
кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).
Для відбору кращих викладачів на ОНП Гірництво 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

Атестацію осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснює спеціалізована вчена рада, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань. За рішенням 
вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.
КНУ співпрацює з визнаними науково-дослідним установами, провідними компаніями, які є лідерами в гірничо-металургійному комплексі України. Випускові кафедри ГМФ 
співпрацюють з ПАТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «Суха Балка», «Укррудпром», ДП ДПІ  «Кривбаспроект», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», НВП «Ракурс», «НВФ 
«Продекологія», ТОВ «Інжинірингова компанія «Інноваційні технології», а також іє відомими світовими компаніями з виробництва сучасного обладнання «Мetso Minerals», «Weir 
Minerals», «Thrane Teknikk». Зокрема, провідні фахівці залучаються до проведення консультацій та збирання необхідних матеріалів для написання дисертаційних робіт, а також спільного 
виконання науково-дослідницьких робіт та організації стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників. На базі асоціації «Укррудпром», ДП ДПІ «Кривбаспроект» і 
гірничодобувних підприємств відбувається підвищення кваліфікації викладачів.
Активність роботодавців в організації та реалізації освітнього процесу зумовлюється інтересом залучення до праці майбутніх висококваліфікованих працівників. 

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

ЗВО залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців. Начальник управління по організації та забезпеченню виробничих процесів 
ПрАТ «Суха Балка» Моргун Олександр Валентинович активно залучається до участі в щорічній Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та суспільства» до 
роботи наукової секції ПРРКК на базі КНУ, де зазвичай ділиться інформацією про проблеми гірничорудних підприємств. 
Крім того, директора ДП ДПІ «Кривбаспроект», заслуженого діяча науки й техніки України, д.т.н., проф. В.В. Перегудова активно залучають як консультанта, рецензента дисертаційних 
робіт, він є членом спеціалізованої вченої ради.
У лютому 2020 року заплановано курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з тонкого грохочення мінеральної сировини, які буде викладати керівний склад 
компанії «Thrane Teknikk» (Норвегія), а саме президент компанії Тране Нільс Кристіан, генеральні директори представництв компанії Борис М.Є, Невзоров В.В.
У поточному навчальному році для проведення практичних занять було залучено технічного експерта ДП Криворізький ЕТЦ Андрєєва М.Б.
Здобувачі сприймають подібні ініціативи професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців позитивно, що викликає жвавий інтерес та має велике практичне 
значення. Основна проблема, що простежується при залученні фахівців, це брак їхнього часу, тому погоджується компромісна дата та час проведення заходів.

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

КНУ сприяє професійному розвиткові викладачів та підвищенню їх фаховості зі спеціальності 184 Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до наказу КНУ від 
01.04.2015 № 172. Кожні 5 років викладачі проходять підвищення кваліфікації як в Україні, так і за кордоном. 
Процедури моніторингу рівня професіоналізму викладачів – це, насамперед, спостереження та оцінювання результатів освіти з подальшим їх аналізом. Професійний розвиток викладачів 
відбувається шляхом системного підходу. У даному випадку цей підхід спрямовано, перш за все, на самовиховання та вдосконалення професійної діяльності. У процесі професійного 
розвитку викладач оволодіває системою професійно важливих якостей (комунікативних, мотиваційних, характерологічних, рефлексивних, освітніх, інтелектуальних, психофізіологічних 
властивостей людини), формуються світоглядні, етичні якості, покращуються спеціальні наукові, технічні, технологічні знання, уміння, навички та здібності фахівця.
Так, д.т.н., проф. Калініченко В.О. проходив стажування у «Гірничо-геологічному інституті м. Боке» (м. Боке, Республіка Гвінея), д.т.н., проф. Ступнік М.І. проходив стажування: 
Universidad de Granada, Spain October 24-28, 2016 та Katholieke Universiteit Leuve, Campus Gent, Belgium May 29th-June 2nd 2017, к.х.н. Демчишина О.В. проходила стажування у Вищій 
лінгвістичній школі в Ченстохові (Польща) «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice / Natural Sciences. Chemistry», 01.11.2019 – 
01.02.2020 року.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заохочення здобувачів та викладачів КНУ діє згідно з 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). Дане положення закріплює умови для розгляду питання про 
надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди; наводить перелік показників, за якими оцінюються працівники, та обмеження щодо надання винагороди.
Політика університету дає змогу усвідомити працівникам університету перспективи їхньої професійної науково-педагогічної діяльності та стимулює розвиток викладацької майстерності.
2018 році диплом лауреата для обдарованих дітей та молоді у номінації «За наукові досягнення» як Відзнаку міського голови отримали викладачі кафедри збагачення корисних копалин 
та хімії Кривенко А. Ю., Олійник М. О. від 13.11.2018 № 518.

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?

Університет організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливість проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики 
наукової роботи здобувача (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до використання лабораторій, обладнання тощо), надає посилання на доступну для них 
наукову, навчальну та методичну літературу, а також на електронні ресурси та інші джерела інформації, зокрема іноземні та міжнародні, які мають дозвіл власника авторських прав на 
вільне використання в освітньому процесі (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/aprobaciya-rezul-tativ-naukovyh-doslidzhen).
Основним джерелом формування фінансових ресурсів ОНП Гірництво є Державний бюджет України. Звіти про фінансові результати розміщено на сайті http://www.knu.edu.ua/finansova.
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає вимогам до проведення лекційних і практичних занять.
Навчально-методичне забезпечення оформлено належним чином, його регулярно переглядають та оновлюють, обговорюють на засіданнях випускових кафедри, що 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.
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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 ОНП Гірництво: забезпечує необхідні 
умови для здійснення освітнього процесу; надає установлені пільги й гарантії; забезпечує участь здобувачів вищої освіти в науково-дослідницькій діяльності, конференціях, олімпіадах, 
конкурсах; надає можливість брати участь у громадському та студентському самоврядуванні, у розв’язанні питань удосконалення освітнього процесу; забезпечує право на трудову 
діяльність у позанавчальний час; збереження місця навчання на період військової служби; інші умови, зокрема для осіб з особливими потребами та соціально незахищених верств 
населення; академічну мобільність; формування індивідуального навчального плану; одержаних академічних, соціальних стипендій та матеріальної допомоги.
В університеті постійно проводяться заходи щодо вдосконалення та оновлення матеріально-технічної бази. Закуплено нове обладнання для спортивних зал, 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 гарантування безпечних умов навчання та праці для всіх учасників освітнього процесу регламентується відповідними правилами та положеннями внутрішнього розпорядку 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/dod10.PDF). Університет забезпечує належне утримання приміщень, опалення, освітлення, 
вентиляції, обладнання; організовує якісне харчування; забезпечує права здобувачів вищої освіти на: безпечні й 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 та пожежної безпеки, а також відділ з надзвичайних ситуацій, фахівці яких організовують і контролюють гарантування безпечності освітнього середовища. 
Ведеться робота з контролю за станом охорони праці у підрозділах університету спільно з комісією з охорони праці профспілкового комітету і громадськими інспекторами з охорони праці.
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.

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 ОНП Гірництво. Розвиток даних видів 
допомоги передбачено Стратегією розвитку університету на 2019-2024 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf).
Освітня допомога – реалізується шляхом забезпечення теоретичної, методичної й практичної підготовки здобувачів для здійснення практичної діяльності та передбачає: застосування 
особистісно-орієнтованого підходу; відповідність навчально-методичного забезпечення цілям і завданням ОНП Гірництво; створення сприятливого психоемоційного клімату в групі та ін.
Організаційна – полягає у забезпеченні: розуміння, урахування 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; організації 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 тощо. 
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; розв’язання протирічних і конфліктних ситуацій 
тощо).
Рекомендації щодо вдосконалення механізмів будь-якої підтримки здобувачі можуть надавати через опитування, анкетування, індивідуальну бесіду з адміністрацією, викладачами, 
представниками студентського самоврядування та профспілкового комітету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення%20про%20організацію%20та%20проведення%20опитування%20здобувачiв%20вищої%20освіти%20в%20КНУ.pdf).

Центр забезпечення якості вищої освіти університету періодично проводить анкетування здобувачів вищої 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). 

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)

У КНУ створено достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми проблемами, які навчаються за ОНП Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти.
Університет оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про правила прийому, згідно з якими створює спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для 
здобуття вищої освіти людей із особливими потребами. Для цих випадків при вступі до звичайного переліку документів додається також документ про визнання особи органами медико-
соціальної експертизи особою з інвалідністю (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury). 
У процесі навчання необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими потребами створюються шляхом супроводу (надання допомоги) та індивідуального графіка навчання.
Для надання допомоги маломобільним групам населення й особам з інвалідністю в приміщеннях університету затверджено порядок супроводу 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/інваліди/Порядок(інвалідн.)28.05.2018.pdf). Для отримання інформації необхідно звернутися до загального відділу університету, надіславши 
електронний лист на e-mail: knu@knu.edu.ua. Для таких здобувачів розробляється індивідуальна навчальна програма. 
З метою виховання в молоді толерантного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами систематично проводяться виховні заходи відповідної спрямованості. 
На теперішній час здобувачів вищої освіти за ОНП Гірництво з особливими освітніми потребами немає.

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?

У КНУ діє політика та процедури розв’язання конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОНП 
Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Освітня діяльність КНУ базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 
можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості.
Процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язані з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) регламентовано згідно з документами: Кодекс честі 
викладача Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf); Антикорупційна програма на 2018–2020 роки від 26.12.17 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf); Пам’ятка щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/pamyatka.pdf ).
Усі учасники освітнього процесу мають право на захист честі та гідності, захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; оскарження дій науково-педагогічних 
працівників та посадових осіб у порядку, визначеному законодавством. Кожен викладач і співробітник сприяє запобіганню конфліктам і створенню творчої атмосфери в колективі. Задля 
запобігання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями та із дискримінацією, можна проводити психологічне консультування, підтримку та психодіагностику аспірантів та 
викладачів. З метою запобігання випадків, пов’язаних із дискримінацією, можна розробити заходи: семінари або конференції з формування особистісної й колективної гендерної 
культури; організувати психолого-корекційну та тренінгову роботи з питань гендерної рівності або гендерної проблематики тощо.
Протидія корупції здійснюється шляхом інформування співробітників і здобувачів вищої освіти про притягнення до відповідальності в разі вчинення ними корупційних правопорушень. 
Процедура розгляду скарг, пов’язаних із корупцією, відбувається згідно з Законом України «Про запобігання корупції» та Антикорупційною програмою КНУ. Урегулювання конфлікту 
інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів у розділі 11 п.3 Антикорупційної програми: усунення працівника від виконання завдання; установлення додаткового 
контролю за виконанням працівником відповідного завдання; обмеження в доступі працівника до певної інформації; перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника; 
переведення працівника на іншу посаду; звільнення працівника. Розгляд звернень, скарг відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України 
«Про звернення громадян». Про результати розгляду скарг і звернень заявникові повідомляють письмово або усно за бажанням.
У КНУ випадків розгляду скарг, пов’язаних із сексуальними домаганнями, із дискримінацією, із корупцією в межах ОНП Гірництво, не спостерігалося.

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

Законом України «Про вищу освіту» передбачено в межах системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Університету та якості вищої освіти здійснення моніторингу та 
періодичного перегляду освітніх програм і забезпечення відкритості інформації про них. Університет на добровільних засадах організовує процедуру оцінювання освітніх програм 
незалежними установами.
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП Гірництво регулюються згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому 
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), див.п.3.1.1. та 3.1.2.
Відповідальність за повноту та своєчасність розроблення освітньої програми покладається на голову науково-методичної комісії (НМК) зі спеціальності 184 Гірництво. Голова НМК зі 
спеціальності забезпечує повноту та взаємозв’язок структурних компонентів освітньо-наукової програми. Найбільш простим, але ефективним варіантом узгодження, обговорення є 
проведення засідань у складі науково-методичних комісій.
Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОНП Гірництво відбувається згідно з процедурами внутрішнього забезпечення якості, розміщеними на сайті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна база/Навчальний процес/polozh_yakyst.pdf та нормативною базою щодо забезпечення якості вищої освіти
 http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/normatyvna-baza-shhodo-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity. 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були 
обґрунтовані?
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ОНП Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 184 Гірництво вперше розроблено на основі тимчасового стандарту згідно з внутрішніми правилами 
Університету й затверджено на засіданні Вченої ради Університету 26.04.2016 року, протокол № 8. 2018 році ОНП Гірництво переглянула група забезпечення спеціальності 184 Гірництво, 
попередньо узгодивши з представниками роботодавців, відділом аспірантури та докторантури, навчально-методичним відділом та Центром забезпечення якості вищої освіти, 
проректором, її затвердили на засіданні Вченої ради Університету (від 26.12.2018 року, протокол № 5) та ввели в дію наказом від 29 грудня 2018 р. за № 556.
Перегляд ОНП Гірництво здійснено з метою її вдосконалення, оновлення та модернізації на предмет розширення переліку дисциплін з іноземної мови та зміни структури вибіркових 
дисциплін. 
Ці зміни відбулися в ОНП для набору аспірантів 2019 року. Попередню ОНП Гірництво розміщено за посиланням (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/osvitn-o-naukovi-
prohramy). Останній перегляд ОП відбувся у 2018 році. В освітньо-науковій програмі були внесені наступні зміни: дисципліну «Іноземна мова для академічних та наукових цілей» було 
доповнено дисципліною «Іноземна мова наукової комунікації», що сприятиме покращенню знань з іноземної мови.
Підставою для оновлення ОНП Гірництво були результати моніторингу освітніх програм європейського простору, періодичний перегляд повного курсу навчання за освітньою програмою 
та анкетування здобувачів вищої освіти і стейкхолдерів у частині достатності навчального матеріалу. Змінення відбулося в блоках дисциплін нормативного циклу та в дисциплінах циклу 
самостійного вибору здобувачів вищої освіти, які затверджені рішенням вченої ради Університету. Модернізація освітньої програми мала на меті значну зміну в її змісті та умовах реалізації 
з урахуванням тенденцій, що відбулися в науковому професійному полі, у якому реалізується ОНП Гірництво, а також змін ринку освітніх послуг та ринку праці.
Моніторинг і вдосконалення програми в процесі її реалізації охоплювали такі заходи: реалізація освітньої програми та її компонентів відповідно до чіткої структури й прозорого плану 
впровадження; урахування результатів опитування учасників освітнього процесу з метою оцінювання викладання та навчання, а також вихідної інформації відповідно до показників 
успішності; використання системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання та очікуваних розробок у предметних областях із урахуванням потреб суспільства та 
наукового середовища; використання отриманої інформації для вдосконалення програми загалом та її компонентів.
Мотивами таких змін можуть бути: результати опитування роботодавців, експертів, здобувачів, стейкхолдерів, а також відстежування тенденцій в економіці та на ринку праці. Відповідно 
до змін в ОНП Гірництво відбуваються зміни в навчальних програмах окремих дисциплін.

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

Позиція здобувача вищої освіти при періодичному перегляді ОНП Гірництво враховується на підставі аналізу результатів їхнього опитування. ОНП Гірництво третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти вперше було розроблено на основі внутрішніх правил Університету й затверджено на засіданні Вченої ради (протокол № 8 від 26.04.2016 р.). 
У підготовці, затвердженні, переглядій доповненні ОПП та ОНП Гірництво всіх рівнів навчання беруть участь зацікавлені особи, які можуть надати рекомендації щодо підвищення 
ефективності навчання. 
Щороку відбувається конференція «Розвиток промисловості і суспільства» із представниками підприємств галузі, на якій обговорюються проблеми підготовки фахівців та вимоги 
роботодавців. Одержана інформація також використовується для підвищення якості ОНП Гірництво.
2018 році ОНП Гірництво переглядали й удосконалювали відповідно до стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), Європейських 
стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти. Було внесено такі зміни:
� уточнено формулювання фахових компетентностей і програмних результатів навчання;
для поліпшення рівня володіння англійською мовою здобувачам вищої освіти пропонується вивчення дисциплін: «Іноземна мова для академічних та наукових цілей» та «Іноземна мова 
наукової комунікації» з загальною кількістю кредитів 9.

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

Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП Гірництво згідно з Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих учених Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/8.pdf) від 27.02.2016 р. та Положенням про студентське самоврядування ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Колегіальні%20органи/Положення%20СР.pdf ) від 15.03.2017 р.
Положення про студентське самоврядування передбачає право органів студентського самоврядування брати участь у засіданнях вчених рад факультету та університету, у розв’язанні 
питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій; брати участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти. 
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури. 
Керівництво Університету та його структурних підрозділів сприяють створенню й підтримці оптимального соціально-економічного середовища й психологічного клімату в колективі, які 
сприяють реалізації творчого та науково-дослідницького потенціалу, спрямовуючи його на виконання основних завдань Університету.
Забезпечення якості освітньої діяльності в КНУ досягається шляхом дотримання встановлених норм та процедур за підтримки й відповідальності всіх учасників освітнього процесу.

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

ОНП Гірництво охоплює велику практичну складову, яка допомагає застосувати одержати теоретичні знання на практиці й установити необхідні професійні контакти. У процесі розробки 
компонентів освітньо-наукової програми при узгодженні з основними роботодавцями (ДП «Східний ГЗК», ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПрАТ «Інгулецький ГЗК», 
ПАТ «Південний ГЗК», ПрАТ «Полтавський ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Криворіжзалізрудком», ПрАТ «Суха Балка», ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат», 
асоциація «Укррудпром», ДП ДПІ «Кривбаспроект») запропоновано ввести до варіативної частини дисципліни, які б відображали сучасний стан розвитку технологій видобутку та 
переробки мінеральної сировини, а саме: концепції нових технологій переробки важко-збагачувальної мінеральної сировини природного та техногенного походження; способи, техніку та 
технології забезпечення екологічного відпрацювання запасів родовищ корисних копалин; методи та системи проектування геотехнологій переробки корисних копалин; наукові основи 
глибокої та комплексної переробки сировини, а також інженерно-консультаційні й нові науково-конструкторські розробки при видобутку та збагаченні корисних копалин.

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

Перший випуск освітньо-наукової програми Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відбудеться в 2020 році. Але на факультеті існує загальна практика збирання та 
врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників усіх рівнів навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Выпускники%20Гірництво.pdf). 
Проводиться моніторинг шляхом відстежування даних соціальних мереж, зокрема Instagram  та Facebook, здійснюється телефонне опитування випускників.
Центр забезпечення якості вищої освіти КНУ, а також кафедри ГМФ проводять анкетування випускників ОНП Гірництво. Результати анкетування аналізуються та, якщо необхідно, 
готуються пропозиції щодо змін у ОНП Гірництво. За сприяння КНУ проводяться щорічні «Дні Європи». Метою заходу є ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного 
зростання та кар’єрні можливості для випускників у контексті європейської інтеграції України https://euroquiz.org.ua/career-days. Одним із інструментів комунікації з випускниками є 
проведення зустрічей випускників випускових кафедр, метою яких є сприяння професійному зростанню випускників, створення умов для спілкування з викладачами. Результати 
спілкування з випускниками враховуються як пропозиції. І як наслідок, є збільшення контактів та укладання нових договорів з гірничими підприємствами.

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?

2019 році було проведено внутрішній аудит системи керування якістю університету. За результатами аудиту установлено 100% відповідність кадрового, матеріально-технічного та 
навчально-методичного забезпечення наявним ліцензійним та акредитаційним вимогам.
У ході проведення процедур внутрішнього аудиту системи забезпечення якості за час реалізації освітньо-наукової програми Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 184 Гірництво недоліків не виявлено.

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

Ефективному керуванню вдосконалення ОНП Гірництво в КНУ сприяє електронна система збирання й аналізу інформації. Складовими системи збирання та аналізу інформації є бази 
даних навчальних дисциплін, з якими можуть ознайомитися стейкхолдери на сайті КНУ й надати свої пропозиції. Крім того, виконується аналіз вимог споживачів до рівня підготовки й 
компетентності випускників із урахуванням результатів анкетування здобувачів, випускників і представників організацій-роботодавців.
Оскільки акредитація освітньо-наукової програми Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 184 Гірництво є первинною, результатів зовнішнього 
забезпечення якості вищої освіти немає. 
2018 році було успішно акредитовано шість ОПП у межах спеціальності 184 Гірництво (Підземна розробка родовищ корисних копалин, Відкриті гірничі роботи, Охорона праці в гірничому 
виробництві, Шахтне та підземне будівництво, Маркшейдерська справа, Збагачення корисних копалин) за другим (магістерським) рівнем. 
Експертні комісії дійшли висновку, що після перевірки результатів освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу КНУ та випускових кафедр зі спеціальності 184 Гірництво 
за другим (магістерським) рівнем акредитаційні справи відповідають установленим державним акредитаційним вимогам та забезпечують державну гарантію якості вищої освіти. З 
експертними висновками можна ознайомитися на сайті (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-baza-osvitn-oi-diyal-nosti).

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

Учасників академічної спільноти залучено до процедур внутрішнього забезпечення якості згідно з Положенням про управління якістю КНУ. Учасники академічної спільноти мають змогу 
бути присутніми на засіданнях методичної комісії за освітньо-науковою програмою Гірництво, а також методичній комісії факультету та брати активну участь в обговоренні ОНП 
Гірництво й давати обґрунтовані рекомендації.
Із урахуванням досвіду найкращих європейських практик, у 2020 року вперше проведено «Тиждень якості освіти», метою якого було підвищення обізнаності про важливість діяльності 
щодо підвищення якості освіти в університеті. 

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

1. ОНП Гірництво та навчальні плани розробляє робоча група. Координацію їхньої діяльності та контроль за виконанням вимог здійснює: гарант, аспірантура та докторантура, навчально-
методичний відділ університету (НМВ), проректор з наукової роботи, ректор.
Програми навчальних дисциплін розглядають на засіданні кафедри, яка забезпечує викладання відповідної навчальної дисципліни, та ухвалюють гарант, вчена рада факультету й 
затверджуює ректор.
2. Відповідальними за впровадження та виконання постійного моніторингу й перегляду відповідних освітньо-наукових програм є: випускові кафедри та робоча група, гарант ОНП 
Гірництво, вчена рада гірничо-металургійного факультету, аспірантура та докторантура, НМВ, вчена рада університету, ректор.
3. Відповідальні за впровадження та виконання якісного набору до аспірантури: кафедри, приймальна комісія, проректор з наукової роботи, ректор.
4. Відповідальні за впровадження та вдосконалення системи оцінювання знань здобувачів: кафедри, НМВ, Центр забезпечення якості вищої освіти.
5. Відповідальні за впровадження та вдосконалення практичної підготовки здобувачів: гарант, робоча група, вчена рада факультету, відділ аспірантури та докторантури, НМВ, проректор з 
наукової роботи.
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6. Відповідальні за планування, упровадження, виконання та звітування роботи науково-педагогічних працівників: завідувачі кафедр і декан факультету, проректор з наукової 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?

У КНУ основними нормативно-правовими документами, що регламентують права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є: Конституція України; закони України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»; розпорядчі нормативно-правові документи Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 
України, інших міністерств та відомств; Статут (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf); Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF); Положення з питань студентського самоврядування 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Колегіальні%20органи/Положення%20СР.pdf), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
та доктора наук Криворізького національного  університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf), Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які 
здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf) та інші нормативні 
документи, які знаходяться на офіційному сайті КНУ в розділі «Нормативна база» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza) у вільному доступі. 

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

На сайті КНУ у розділі Підготовка до вступу до аспірантури та докторантури (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury) розміщено освітню програму фахового 
випробування спеціальності 184 Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та програму співбесіди. Більш детально ознайомитися з навчальними планами можна на 
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/navchal-ni-plany).
Зовнішні та внутрішні стейкхолдери обізнані з тим, що освітні програми викладено у відкритому доступі, тому мають можливість звернутися до них, якщо необхідно. Всю інформацію за 
окремими освітніми компонентам ОНП Гірництво наведена у робочих навчальних програмах дисциплін.
Освітні програми спеціальності 184 Гірництво викладено у вільному доступі й доведено до відома всіх зацікавлених роботодавців (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy). На тепер 
зауважень до ОНП Гірництво перед затвердженням не надходило.

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

На сайті КНУ доступ до ОНП: (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy).
На сайті гірниичо-металургійного факультету освітні програми розміщено (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-baza-osvitn-oi-diyal-nosti).

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів)

У КНУ дисципліни ОНП Гірництво зі спеціальності 184 Гірництво загалом і повністю відповідають науковим інтересам здобувачів. Так, із циклу професійної підготовки нормативних 
дисциплін у «Стратегічних напрямках подальшого розвитку гірничодобувної промисловості» розглядаються основні проблеми гірничодобувної промисловості та шляхи їхнього 
розв’язання, що потребують креативності аспірантів та відповідають їхнім інтересам. Дисципліна з вільного вибору здобувачів «Сучасні методи математичного моделювання геомеханічних 
процесів при підземній розробці родовищ» відповідає інтересам аспірантів, завдяки чому вони вдало опановують нові для себе сучасні та ефективні методи математичного моделювання, 
наприклад застосування методу кінцевих елементів при проведенні підземних виробок. Дисципліна з вільного вибору «Сталий розвиток гірничовидобувних підприємств з підземним 
способом видобування» відповідає інтересам аспірантів, оскільки розвиток гірничодобувних підприємств передбачає запровадження високоефективної та продуктивної техніки на різних 
етапах розробки родовищ корисних копалин. Освітні компоненти сприяють розвитку наукового світогляду аспірантів, а завдяки вмінню ініціювати інноваційні комплексні проекти 
демонструють лідерство та повну автономність під час їх реалізації та вміння продукувати нові ідеї. Перелік варіативних дисциплін оновлюється відповідно до наукових інтересів здобувачів 
та відповідає напрямам досліджень аспірантів ОНП (http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-universytetu).

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю 
та/або галуззю

Нормативна дисципліна «Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії» формує у здобувачів розвиток творчих здібностей та забезпечення єдності 
навчального, наукового, виховного процесів для підвищення професійного рівня підготовки. Також дисципліни зі спеціальності 184 Гірництво забезпечують повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності та відповідають необхідним компетентностям, якими повинен оволодіти здобувач, а саме: 1) здатність ініціювати та виконувати 
(індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження, що призводять до одержання нових знань і розуміння фізичного всесвіту; 2) здатність виконувати оригінальні дослідження в 
галузі виробництва та технологій, оволодівати новими знаннями зі зверненням особливої уваги до актуальних проблем/завдань та використанням новітніх наукових методів; 3) здатність 
до використання наукового обладнання та технологій, що належать до напряму наукових досліджень; 4) здатність розробляти інтегровані технології розробки, видобутку та глибокої й 
комплексної переробки мінеральної сировини природного та техногенного походження з високим рівнем автоматизації керування на різних мовах програмування відповідно до потреб 
дисертаційного дослідження.
Достатність кредитів, передбачених програмою для повноцінної підготовки аспірантів до дослідницької діяльності, зумовлена необхідним переліком компетентностей, якими повинен 
оволодіти здобувач, та програмними результатами навчання.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої 
освіти за спеціальністю та/або галуззю

Дисципліни ОНП Гірництво зі спеціальності 184 Гірництво забезпечують повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності та відповідають необхідним 
компетентностям, якими повинен оволодіти здобувач, а саме: 
1) здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями, а також подавати складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно й письмово, використовуючи 
відповідну технічну лексику та методи; 
2) здатність навчати студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на практичних та лабораторних заняттях. 
Також для здобувачів є можливість одержати повноцінну підготовку до викладацької діяльності за ОНП Гірництво завдяки виконанню викладацьких обов’язків на посаді асистента 
кафедри на 0,5 ставки.
Достатність кредитів, передбачених ОНП Гірництво для повноцінної підготовки здобувачів до викладацької діяльності, зумовлена необхідним переліком компетентностей, якими повинен 
оволодіти здобувач, та програмними результатами навчання, що становить обсяг у 60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових керівників

У КНУ за ОНП Гірництво на етапі вступу при поданні та оцінюванні дослідницьких пропозицій здобувачі обирають напрямам досліджень й наукового керівника. Майбутні аспіранти 
разом з науковим керівником друкують реферат, що подаватиме план майбутнього наукового дослідження та його напрями, якщо до моменту вступу не було жодної наукової публікації. 
Якщо до вступу до аспірантури у вступника були наукові публікації до власноруч виконаної магістерської роботи, тоді вони можуть мати продовження наукового дослідження, яке було 
представлене під час захисту магістерської роботи. Також майбутній аспірант має можливість заздалегідь одержати необхідні рекомендації щодо продовження або зміни напряму 
досліджень. Доцільно одержати ухвалене рішення наукового керівника щодо вдосконалення деяких аспектів проблемних питань його дисертаційної роботи. Отже, зумовлюється 
дотичність напрямів наукових досліджень аспірантів до напрямів досліджень наукових керівників.
Наприклад, одержані результати проведених наукових досліджень аспірантів зазвичай відзначаються у відповідних звітах науково-дослідницьких робіт, якщо одержали схвальне рішення. 
Також проректор з наукової роботи в деяких випадках може порадити напрям наукових досліджень з актуальних питань, що вважаються проблемними на гірничодобувних підприємствах 
згідно з напрямамив наукових досліджень (http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-universytetu).

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і 
апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Криворізький національний університет організаційно забезпечує в межах освітньо-наукових  програм можливість для проведення й апробації  результатів наукових досліджень 
відповідно до тематики аспірантів (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/aprobaciya-rezul-tativ-naukovyh-doslidzhen).
У КНУ за ОНП Гірництво зі спеціальності 184 Гірництво на кафедрах гірничо-металургійного факультету створено сприятливі можливості та умови для забезпечення проведення наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів), а саме: 
1) можливість доступу до спеціалізованих лабораторій, обладнаних відповідним устаткуванням для проведення лабораторно-експериментальних досліджень; 
2) можливість об’єднання зусиль здобувачів денної форми навчання при проведенні наукових досліджень.
Результати наукових досліджень здобувачів апробуються шляхом: 
1) виступів, доповідей, презентацій аспірантів, наприклад на щорічній Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та суспільства»; 
2) виступу на семінарах, конкурсах проектів та (або) засіданнях кафедри; 
3) підготовки тез та (або) наукових статей для друку у фахових виданнях України та наукометричних базах даних.
Основними проблемами здобувачів вищої освіти при проведенні й апробації результатів наукових досліджень є невелика заробітна плата асистента та стипендія аспіранта, що призводить 
до погіршення умов молодих учених. 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні 
проекти та заходи

У КНУ на кафедрах гірничо-металургійного факультету забезпечено можливості для залучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти зі спеціальності 184 Гірництво шляхом 
їхньої участі в різноманітних міжнародних конференціях, наприклад, міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій 
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видобутку та переробки корисних копалин» у Петрошані (Румунія) або «Міжнародна конференція з питань сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні аспекти» 
(«The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters» – ICSF).
Зокрема, за кордоном здобувачі мають можливість брати участь у міжнародних конференціях, що проходять у країнах, включених до ЄС. Зазвичай, багато запрошень на конференції у 
країнах ЄС кафедри гірничо-металургійного факультету одержують електронною поштою, а отже, є можливість вільного вибору.
У КНУ забезпечено можливість друкування безоплатних публікацій у фахових журналах України («Розробка родовищ корисних копалин» та «Вісник Криворізького національного 
університету») та платних публікацій наукових досліджень у наукометричній базі даних Scopus (Збірник праць міжнародної конференції з питань сталого майбутнього: екологічні, 
технологічні, соціальні та економічні аспекти).

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Зі спеціальності 184 Гірництво наукові керівники здобувачів беруть участь у таких дослідницьких проєктах (http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-universytetu): 
1 «Розробка інформатизованих систем моніторингу і керування процесами взаємодії полів напруженно-деформованого стану масиву при формуванні відкритих гірничих виробок і 
штучних підземних споруд» (2014–2016 рр.).
2. «Дослідження напружено-деформованого стану гірського масиву в зоні проведення гірничих робіт, розробка алгоритму розрахунку параметрів та стійкості очисних блоків під 
заповненими камерами» (2017 р.). 
3. «Розробка технології блокового вилуговування системою спарених блоків» (АГН України, 2018 р.). 
4. «Дослідження процесів пилоутворення при русі підйомних посудин, навантажених гірничою масою, по стволу «Головний» Новокостянтинівської шахти» (АГН України, 2018 р.). З 
кожного проєкту складаються звіти, які оприлюднюються у відкритому доступі на сайті міністерства.
Зазвичай здобувачі залучаються до цих наукових проєктів або науково-дослідницьких робіт на посаді інженера.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)

У КНУ зі спеціальності 184 Гірництво реалізовано практику дотримання академічної доброчесності в науковій діяльності наукових керівників та аспірантів згідно з Положенням про 
академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf).
На всіх етапах написання наукової роботи відбувається моніторинг дотримання академічної доброчесності завдяки аналізу повного звіту подібності, який генерується системами 
виявлення та запобігання плагіату Unicheck.com та (або) StrikeРlagiarism.com.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної 
доброчесності

У КНУ випадків розгляду скарг, пов’язаних із здійсненням наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності в межах ОНП Гірництво, не спостерігалося.
Згідно з Положенням про академічну доброчесність, установлено відповідальність за порушення академічної доброчесності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та розроблено 
на допомогу молодому вченому http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Pamytka-конвертирован.pdf.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОНП Гірництво коригується та змінюється відповідно до наявних тенденцій розвитку гірничодобувної галузі. Згідно з виконаним самоаналізом, визначено сильні сторони ОНП Гірництво:
1. Стовідсоткове працевлаштування здобувачів вищої освіти при значному попиті на випускників ОНП Гірництво в гірничодобувній галузі України.
2. Комплексна підготовка здобувачів за ОНП Гірництво на підставі багатогранного вітчизняного та зарубіжного досвіду викладачів випускових кафедр.
3. Академічний потенціал кафедр забезпечується високим науковим та освітнім рівнем професорсько-викладацького складу, значним практичним досвідом викладачів та нарощується 
завдяки регулярному підвищенню кваліфікації на закордонних та вітчизняних підприємствах.
4. 32 викладачі випускових кафедр гірничо-металургійного факультету представлено в базі SCOPUS. Їх сумарний Індекс Гірша – 50.
5. На тепер 9 НПП випускових кафедр одержали сертифікати з володіння англійською мовою В2: 2016 р. – Шепель О.Л.; 2017 – Ступнік М.І.; 2018 р. – Луценко С.О.; 2019 р. –Азарян В.А., 
Григор’єв Ю.І., Швець Є.М., Бровко Д.В., Кривенко А.Ю., Демчишина О.В.
6. Підвищення кваліфікації викладачів Ступніка М.І., Калініченка В.О. та Демчишиної О.В. у зарубіжних провідних закладах вищої освіти дозволило врахувати їх досвід при створенні 
ОНП Гірництво.
7. Криворізький національний університет є учасником Центру колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика», який засновано на базі Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка». Це дозволяє реалізовувати наукові проєкти в галузі раціонального природокористування та електроенергетики на більш високому 
рівні, розвивати спільні наукові проєкти з іншими ЗВО регіону й підприємствами, а також сприяє покращенню якості підготовки інженерних кадрів.
Проте, визначено й слабкі сторони ОНП Гірництво:
1. Виникає нагальна необхідність збільшення зв’язків міжнародної академічної спільноти за спеціальністю 184 Гірництво, що дасть змогу більш повно відповідати тенденціям розвитку 
гірничодобувної галузі.
2. Відсутність у 2016–2019 роках практики навчання іноземних здобувачів (ад’юнктів).
3. У зв’язку з недостатнім фінансуванням, відсутній суттєвий прогрес у процесі покращення матеріально-технічної бази за рахунок бюджету.

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

У КНУ в межах ОНП Гірництво передбачено обов’язковий перегляд, оновлення та модернізацію програми в таких напрямах: 
1. Посилення ролі самостійної роботи із застосуванням дистанційної складової навчання.
2. Інтенсифікації набору іноземних студентів та академічної мобільності здобувачів і викладачів.
3. Оновлення профілю робочих програми разом з основними результатами навчання із залученням стейкхолдерів. 
4. Оновлення матеріально-технічного забезпечення для виконання досліджень.
КНУ планує здійснити задля реалізації цих перспектив такі заходи:
1. Розвиток власної інтегрованої системи керування освітнім процесом шляхом залучення до її складу підсистем дистанційного викладання та дистанційного оцінювання знань здобувачів.
2. Упровадження практики викладання дисциплін ОНП англійською мовою.
3. Укладання договорів з провідними промисловими підприємствами Кривбасу щодо їх участі в обговоренні наукових результатів, а також їх упровадженні на підприємствах.
4. Інтенсифікація співпраці фахівців гірничо-металургійного факультету з промисловими підприємствами для розв’язання актуальних проблем гірничодобувного виробництва на 
взаємовигідних умовах.

 

 
          
  

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.
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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

Філософія науки та 
інновації

навчальна 
дисципліна

H1 Filosofij.pdf 106yPQ+tPqrQfVVpMAURS9FZmOCvyrcCei7grT/Hkgk= 1. Мультимедійне обладнання
2. Наочні матеріали.

Геоінформаційні 
системи в 
маркшейдерській 
справі

навчальна 
дисципліна

H12 Geoіnformaczіjnі.pdf eUGKaW5ejJlXmKsdzOPuLNbmYfV5VYsFxLkHTOCP7wo= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Програмне забезпечення: Delta 
Digitals, Credo Dat, Topcon Tools, Auto 
Cad

Наукові основи 
глибокої та комплексної 
переробки мінеральної 
сировини природного 
та техногенного 
походження

навчальна 
дисципліна

H11 Naukovi.pdf Ip9Wa0GJTwoX5e14wz+nlZR6Abm5p6KVwbPUpxmaQes= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна апаратура;
3. Макет збагачувальної фабрики;
4. Інформаційні планшети, макети 
та стенди;
5. Млин кульовий та стрижньовий;
6. Шафа сушильна;
7. Дробарка щокова;
8. Аналізатор ситовий;
9. Дробарка валкова;
10. Дробарка конусна;
11. Грохот;
12. Ваги технічні;
13.Магнітний сепаратор;
14. Аналізатор трубчатий;
15. Дешламатор (2шт.);
16. Сепаратор магнітний роликовий 
(4шт.);
17. Сепаратор магнітний барабанний 
120БСЕ (3 шт.);
18. Концентраційний стіл.

Механіка і динаміка 
підземних споруд

навчальна 
дисципліна

H10 Mekhanika.pdf DFWJtODjFxLuXY857RgHxHPHz7GuN/+dbIoGsOfL6sM= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна апаратура.

Математичні методи 
обробки результатів 
експериментальних 
вишукувань 

навчальна 
дисципліна

H9 Matematichni 
metodi.pdf

35c1DtVfWGoS/iu64wIqp1WRnZyE97Omsr2vyUVR0Lg= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна апаратура.

Стратегічні напрямки 
подальшого розвитку 
гірничодобувної 
промисловості

навчальна 
дисципліна

H8 Strategichni 
naprymku.pdf

UtbWN1z59qNAHIDM2efG7rvHY7n/kfo3uf22WciHCZk= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна апаратура.
3. Інформаційні плакати;
4. Інші наочні матеріали та макети.

Іноземна мова наукової 
комунікації

навчальна 
дисципліна

H7 Inozemna mova 
naukova.pdf

TFitAPO7iNov0T9vp6B2M6m4atrmwTnystWp84XzxDs= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна апаратура;
3. Інтерактивна дошка.
4. Програмне забезпечення: Open 
Office.org; 
 MS Windows 7; NOD 32; ABBYY Lingvo 
(пакет прикладних програм)

Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

навчальна 
дисципліна

H6 Inozemna mova 
akadem.pdf

H7u2nDpCong/IKUUiIHVuMwzeeqncwynp/1N/MkO22g= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна апаратура;
3. Інтерактивна дошка.
4. Програмне забезпечення: Open 
Office.org; 
 MS Windows 7; NOD 32; ABBYY Lingvo 
(пакет прикладних програм)

Викладацька практика практика H5 Praktika.pdf E0wVAQgS2dxHqnRp2qGX8eRVY9cBI3leqbNaCVDn5Hw= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна апаратура.

Управління науковими 
проектами та 
фінансуванням 
досліджень

навчальна 
дисципліна

H4 Upravlinij 
naukovumu.pdf

BYgoM+AniNYUTJtEjHjycHT+G4iDHBl+5RxHRPEkB3I= 1. Мультимедійне обладнання для  
проведення вебінарів, презентацій та 
комп’ютерна техніка для виконання 
практичних робіт: ПК Intel Celeron 
2600 –  8 шт.;  ПК Intel Sempron 3200 
– 8 шт.;
Мультимедій-ний проектор –1 шт;
Проекційний екран – 1 шт.;
Принтер HP Laser Jet 1200 –1 шт.;
Комутатор D-Link DES-10240, SRW 
224G4- 1 шт. 
2. Програмне забезпечення: Open 
Office. org; 
MS Windows XP/7; NOD 32;  Mirosoft 
Project; ProjectLibre.

Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

навчальна 
дисципліна

H3 Suchasni 
metodyky.pdf

HXxI09EAerDmByXxrxYP9IdUXZ1s03uHtTBIVVoFAmg= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна апаратура

Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

навчальна 
дисципліна

H2 Organizacij 
realizacij.pdf

g6Q/KLG2JIJFXdvIIbNpKlNbe3eSP8VellPbQQDnJ/Y= 1. Мультимедійне обладнання для 
проведення  презентацій  та 
комп’ютерна техніка:
Моноблок НР 400 G2 20” – 15 шт.;
ПК INTEL Core i5-6400 – 1 шт.;
SMART-телевізор Philips 43” – 4 шт.;
конференц-система «ГОНГ» – 1 шт.; 
проектор EPSON EB-2040  (4200 ANSI 
Lm) – 1 шт.; проекційний екран – 1 
шт.; комутаційне обладнання для 
забезпечення роботи центру у 
бездротовому режимі; акустична 
система; 
Комплект обладнання 
використовується для проведення 
практичних занять, наочної 
демонстрації презентаційного 
матеріалу дисертацій, проведення 
тренінгів, тестування в режимі он-
лайн. Програмне забезпечення 



використовується відповідно до тем 
курсу: "Інформаційна та технічна 
підтримка досліджень аспірантів в 
університеті" - бібліотека пропонує 
доступ до електронних 
інформаційних ресурсів через:
- сайт бібліотеки (доступ до 
наукометричних баз даних Scopus, 
Web of Science та Google Scholar, 
платформи Springer Link) 
http://lib.knu.edu.ua;
- електронний каталог 
http://lib.ktu.edu.ua/?page _id=6;
- електронний архів (DSpace KNU) 
http://ds.knu.edu.ua/jspui/
для "Програми. Плагіат, 
автоплагіат"
- сервіс перевірки на плагіат 
https://unicheck.com/uk-ua;
для "Конференції, семінари. 
Підготовка виступу. Презентації."
- Open Office.org 
https://www.openoffice.org/ru/; MS 
Windows ХP/7; NOD 32;  Scilab 5.0

 
* 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 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, що 
їх викладає 

викладач на ОП 

Обґрунтування

130549 Жуков Сергій 
Олександрович

професор 0 Математичні 
методи обробки 
результатів 
експериментальних 
вишукувань 

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук зі спеціальності 184 Гірництво.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 37 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
1. С.А. Жуков. От процессов транспорта и контроля качества руды 
– к проблеме генерализованной системы управления качеством 
рудопотоков карьера / В.А. Азарян, С.А. Жуков // Збірник 
наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад 
«Національний гірничий університет», 2017 – №50. – С. 17-26. 
2. А.А. Скачков, О.В. Шапурін, С.О. Жуков. Умови та особливості 
експериментального підривання порід свердловинними зарядами, 
взаємодіючими з укосами уступів // Збірник наукових праць НГУ. 
№50, 2017. -С. 101-111.
3. А.А. Скачков, С.О. Жуков. Развитие моделирования разрушения 
породного массива при обратном взрывании рядов скважинных 
зарядов // Збірник наукових праць НГУ. №52, 2017. -С. 124-132. 
4. Азарян В.А. Обоснование периода опробования забоев карьера / 
В.А. Азарян, С.А. Жуков // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: 
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий 
університет», 2017 – №51. – С. 107-112. 
5. Азарян В.А. Системные принципы и оценочный критерий 
генерализации управления качеством рудопотоков / В.А. Азарян, 
С.А. Жуков // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний 
вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 
2017 – №52. – С. 41-46.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Жуков С.О. Математичне моделювання спрямованого 
руйнування природного каменю в субдинамічному режимі. / С.О. 
Жуков, В.І. Кляцький, С.В. Кальчук // Вісник Криворізького 
національного університету. Вип. 35. –Кривий Ріг: КНУ, -2014. –С. 
40–44.
2. Жуков С.А. Графическая интерпретация результатов 
исследования упрочнения бетонного ядра трубобетонных 
элементов. / С.А. Харченко, С.А. Жуков, А.В. Паршин, А.А. 
Паливода // Гірничий вісник. Науково-технічний збірник 
Криворізького національного університету. Вип. № 97. 2014. –С. 
43–49.
3. Жуков С.А. Напряженно-деформированное состояние массива 
горных пород карьеров блочного облицовочного камня / Жуков 
С.А., С.В. Кальчук // Научно-техническое обеспечение горного 
производства : Труды Института горного дела им. Д.А. Кунаева. – 
т. 86. ISBN 978-601-7093-28-0. – Алматы: 2014 г.  -С. 52–57.
4. Жуков С.О. Аналіз і удосконалення технологічних процесів й 
інформаційного супроводу видобування та зневоднювання 
паливного торфу / В.А. Стріха, С.О. Жуков, М.О. Наумова // 
Гірничий вісник. Науково-технічний збірник Криворізького 
національного університету. (Разработка рудных месторождений). 
– Кривой Рог: КНУ, -2016. - Вып. 100.  – С.116–121.
5. Жуков С.О. Аналітична модель процесу пасирування блоків 
каменю шпуровими методами в субдинамічному режимі 
навантаження / Жуков С.А., С.В. Кальчук // Гірничий вісник. 
Науково-технічний збірник Криворізького національного 
університету. (Разработка рудных месторождений). – Кривой Рог: 
КНУ, -2016. - Вып. 100.  – С.75–79.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:
1. Жуков С.О. Оцінка якості блочної сировини та облицювальної 
продукції з природного каменю (Частина ІІ) :  [навч. посіб.] / 
С.О.Жуков,  В.В.Коробійчук, Н.В.Зуєвська, В.В. Бойко. – Житомир: 
ЖДТУ, 2013, -152 с. (Розроблено концепцію монографії, здійснено 
загальну редакцію).
2. Стріха В.А., Жуков С.О., Мельник З.В., Соболевський Р.В. 
Енергетичні альтернативи та технологічні проблеми торфу. 
Монографія.: Рівне: НУВГП, 2017. -292 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
1. Підготовлено 1 кандидатську дисертацію (Камських О.В. – 2010).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 



філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
Завідувач кафедри відкритих гірничих робіт.
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
1.Член міжкафедрального семінару з захисту дисертаційних робіт 
зі спеціальності 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних 
копалин.
2.Член міжкафедрального семінару з захисту дисертаційних робіт 
зі спеціальності 05.15.0 – відкрита розробка родовищ корисних 
копалин.
3. Член міжкафедрального семінару з захисту дисертаційних робіт 
зі спеціальності 05.26.01– охорона праці.

6583 Олійник 
Тетяна 
Анатоліївна

завідувач 
кафедри

0 Наукові основи 
глибокої та 
комплексної 
переробки 
мінеральної 
сировини 
природного та 
техногенного 
походження

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук зі спеціальності 184 Гірництво.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 34 роки.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 
WebofScienceCoreCollection:
1. Oliіnyk Т. High-energy ultrasound using toimprove the quality of 
iron ore particles purification in the process of its enrichment / V. 
Morkun, G. Gubin, T. Oliіnyk, V. Lotous, V. Ravinskaia, V. Tron, N. 
Morkun, M. Oliіnyk // Eastern-EuropeanJournalofEnterprise 
Technologies. – 2017. – Vol. 6 № 12 (90) – P. 41-51.
2. Олейник Т.А., Мулявко В.И., Ляшенко В.И. Новые технологии и 
технические средства для сухого пылеулавливания при 
переработке железной руды // Горный журнал. – 2018. – №.2 – 
С.78-84.
10 наукових праць, кількість цитувань -20. ID: 7003861668, ID: 
36173274800http://orcid.org/0000-0002-0315-7308Індекс Гірша 
(h-індекс) за Scopus -3.
2) Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Олійник Т.А. Розробка технологій очищення залізовмісних 
концентратів від шкідливих домішок /Т.А. Олійник, Е.В. Часова, 
Л.В. Скляр, Н.В. Кушнірук, М.О. Олійник, А.Ю. Скляр // 
Збагачення корисних копалин. – Дніпропетровськ. – 2016. – Вип. 
62(103). – С. 34-44. 
2. Олійник Т.А. Специфічна адсорбція з орбітальним контролем на 
апатиті органічних сполук/ Т.А. Олійник // Збагачення корисних 
копалин. – Дніпропетровськ. – 2017. – Вип. 67(108). – С. 105-119.
3. Олійник Т.А. Особливості збагачення залізних руд / Т.А. 
Олійник, М.О. Олійник, Л.В. Скляр, А.Ю. Скляр // Збагачення 
корисних копалин. – Дніпропетровськ. – 2017. – Вип. 67(108). – С. 
88-101.
4. Олейник. Т.А. Технологияпереработкизолошлаков с получение 
малюмосиликатных микросфер./ Т.А. Олейник, Л.В. Скляр, Н.В. 
Кушнирук//Качество мінерального сырья/ Сб. науч.тр. – 
КривойРог, 2017. –т.1. - С. 98-109.
5. Олійник Т.А. Використання тонкого грохочення в умовах ПрАТ 
"ПІВНІЧОГО ГЗК" / Т.А. Олійник, Л.В. Скляр, М.О. Олійник, Н.В. 
Кушнірук, А.Ю. Скляр, І.А. Коржан //Збагачення корисних 
копалин: Наук.-техн. зб. – 2018. – Вип. 69(110). – С. 69-77.
6. Олійник Т.А. Перспективи розвитку технологій збагачення 
залізних руд/ Т.А. Олійник // Збагачення корисних копалин: 
Наук.-техн. зб. – 2018. – Вип. 69(110). – С. 32-44.
7. Олійник Т.А. Моделювання впливу ультразвукового сигналу в 
середовищі для розробки нової технології рудопідготовки 
залізорудної сировини // Моркун В.С., Губін Г.В., Олійник Т.А., 
Тронь В.В., Равінська В.О. // Збагачення корисних копалин: Наук.-
техн. зб. – 2018. – Вип. 69(110). – С. 95-109. 
8. Олійник Т.А. Підвищення якості товарної  продукції за рахунок 
використання високоенергетичного ультразвуку /Губін Г. В., 
Моркун В. С., Олійник Т. А., Тронь В.В., Равінська В. О.//Вісник 
КНУ- Вип. 46.-Кривий Ріг.-2018.- С. 169-174.
9. Олейник Т.А. 
Особенностифлотацииапатитаизрудыместорождения GARE 
AGHAJ / Олійник Т.А., Скляр Л.В., Олійник М.О., Кушнірук Н.В. 
// Збагачення корисних копалин. Науково – технічний збірник – 
Дніпро. -2018.- Вип. 71 (112).- с.69-81.  
10. Олійник Т.А. Використання математичного моделювання для 
визначення гранулометричного складу продукту дроблення руди в 
шарі під тиском / Т.А. Олійник, П.К. Ніколаєнко // Збагачення 
корисних копалин. Науково – технічний збірник – Дніпро. -2019.- 
Вип. 72 (113).- с.44-48.
3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:
1. Ніколаєнко К.В., Прилипенко В.Д., Олійник Т.А. Магнітні та 
електричні методи збагачення корисних копалин. Підручник для 
студентів вищих навчальних закладів за напрямом «Переробка 
корисних копалин» // Київ : Фенікс, 2011. – 368 с.(Гриф МОНУ 
1/11-8565 від 14 вересня 2010р.) (власний внесок -33 % - 121 с).
2. Колесников Д.В., Короленко М.К., Ступник Н.И., Удод Е.Г., 
Протасов В.П., Олейник Т.А. Повышениеизвлеченияжелеза за сет 
переработкисырья техногенних месторожденийКривбасса // 
монографія/ из-во ФЛ-П Чернявский Д.А., 2012. – 236 с / ISBN 
978-966-2775-36-5 (власний внесок -50 % - 120 с).
3. Олійник Т.А. Мала гірнича енциклопедія. т. ІII.  / за редакцією 
Білецького В.С./ Білецький В.С., Красуцький  Ф.К., Олійник Т.А. та 
інш. // Донецьк: Донбас, 2013. -.652 с.  (власний внесок -12 с).
4.  Білецький  В.С., Олійник Т.А., Смирнов В.О., Скляр Л.В. Техніка  
та технологія збагачення корисних копалин. Частина 1. 
Підготовчіпроцеси. –  КривийРіг: Видавець ФОП. Чернявський 
Д.О. – 2019 – 200 с. ISBN 978-617-7553-73-0.
5. Білецький  В.С., Олійник Т.А., Смирнов В.О., Скляр Л.В. Техніка  
та технологіязбагаченнякориснихкопалин. Частина 2. 
Основніпроцеси. –  КривийРіг: Видавець ФОП. Чернявський Д.О. 
– 2019 – 212 с. ISBN 978-617-7553-80-8.
6. Білецький  В.С., Олійник Т.А., Смирнов В.О., Скляр Л.В. Техніка  
та технологіязбагаченнякориснихкопалин. Частина 3. 
Заключніпроцеси. –  КривийРіг: Видавець ФОП. Чернявський Д.О. 
– 2019 – 230 с. ISBN 978-617-7553-97-6.
4) Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
Керівник здобувачів на присудження кандидата технічних наук– 
захищено 7 кандидатських дисертацій (Ртищев А.Б. 2003 р., 
Кравцов  Є.М. 2005 р., Скляр Л.В. 2006 р., Кушнірук Н.В. 2006 р., 



Кривенко А.Ю. 2013 р., Міхно С.В. 2014 р., Хміль І.В. 2016 р.).
7) Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти 
МОН:
1. З 2008 по 2015 роки була членом науково-методичної комісії з 
галузі знань 0503 «Розробка родовищ корисних копалин» МОН 
України.
2. Експерт Наукової ради МОН України. Секція 8.
3. 2015-2019 роки – керівник робочої групи з розроблення 
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за 
спеціальністю (184) Гірництво, освітньо-професійної програмами з 
підготовки  магістра «Збагачення корисних копалин».
4. Голова науково-методичної комісії ДВНЗ «Криворізький 
національний університет».
8) Виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 
включеного до переліку наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового видання:
1 Керівник НДР 0113U004001 «Наукове обґрунтування нових 
режимів флокуляції тонко-дисперсної сировини для розробки 
екологічно безпечної технології збагачення корисних копалин» 
(номер державної реєстрації НДР: 0113U004001). 2013-2015 рр.. 
Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за 2013-2015 роки 
993,263тис. гривень. 
2. Керівник НДР 0115 U 003053 «Дослідження впливу динамічних 
ефектів високоенергетичного ультразвуку на газові бульбашки у 
пульпі для управління параметрами її газової фази у процесі 
флотації» 2016-2017 Обсяг фiнансування : 500 тис. грн.
3.Керівник наукових госпдоговірних тем:
2017 рік.  «Дослідження технологічних режимів зневоднення та 
знепилення тонких класів» № теми 18-89-17  ДР № 0117U001447;  
«Технічне обстеження й аналіз сировинної бази ТОВ 
«Єристівський ГЗК», технологій збагачення магнетитових 
кварцитів і товарних концентратів, продуктів збагачення, відходів, 
що одержуються у результаті переробки руд » №  теми18-102-17.
2018. «Вивчення технологічних властивостей некондиційної руди 
ПАТ «СУХА БАЛКА»  з масовою часткою заліза загального 45-
47%» тема № 18-25-18. «Дослідження мінералогічного, хімічного 
складу залізних руд ПрАТ «ЗЗРК» та складання рекомендацій з 
вибору оптимальної схеми підвищення складу заліза в руді». (тема 
№ 18-20-18).
2019.Технічне обстеження й аналіз сировинної бази ТОВ 
«Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», технологій 
збагачення титано-цирконієвих пісків і отримання товарних 
концентратів, продуктів збагачення, відходів, що одержуються у 
результаті переробки», 2019.
2019.НДР  № 18-52-19 «Дослідження руди дробарної фабрики 
ПрАТ «Полтавський ГЗК» у рамках інжинірингового проекту за 
договором № 1593 від 19.06.2019 р.».
НДР  № 18-56-19 від 14.11.2019 р.«Дослідженнягранулометричного 
складу матеріалу проб кварцитового відсіву ТОВ «Овруч Стоун».
НДР  № 18-52-19 «Дослідження руди дробарної фабрики ПрАТ 
«Полтавський ГЗК» у рамках інжинірингового проекту за 
договором № 1593 від 19.06.2019 р.».
4. Відповідальний виконавець наукової теми "Визначення 
закономірностей поширення високоенергетичного ультразвуку у 
неоднорідних середовищах для оптимізації процесів збагачення 
залізної руди" 2018-2022 «Фундаментальні дослідження у вищих 
навчальних закладах та наукових установах» КПКВ 2201040.
5. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України - Збагачення корисних 
копалин: Наук.-техн. зб; Вісник КНУ; Гірничий вісник 
Криворізького національного університету, Качество 
минерального сырья.
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала 
академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів 
«Мала академія наук України»:
Керівництво школярем Мулявко Д.С., який зайняв І місце ІІ-ІІІ 
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук 
України».
10) Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 
філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
Завідувач кафедри збагачення корисних копалин і хімії (2003 – по 
теперішній час).
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 Чмилева  В.І., к.т.н. 05.15.08 захист 2009, 
вчена ради Д 08.080.02.
2. Офіційний опонент Когана Є.Ш., к.т.н. 05.15.08 захист 2009, 
вчена ради Д 08.080.02.
3. Офіційний опонент Корчевського О.М., к.т.н. 05.15.08 захист 
2010, вчена ради Д 08.080.02.
4. Офіційний опонент Серафимової Л.І., к.т.н. 05.15.08 захист 2011, 
вчена ради Д 09.052.03.
5. Офіційний опонент Полулях О.В., к.т.н. 05.15.08 захист 2011, 
вчена ради Д 08.080.02.
6. Офіційний опонент Федосєєвої С.О., к.т.н. 05.15.08 захист 2014, 
вчена ради Д 09.052.03.
7. Офіційний опонент Прядко Н.С., д.т.н. 05.15.08 захист 2016, 
вчена ради Д 08.080.02.
8. Офіційний опонент Корнієнко В.Я., д.т.н. 05,15,09., захист 2018, 
вчена рада Д 08.188.01.
9. Член спеціалізованої вченої ради Д 09.052.03 для захисту 
кандидатських і докторських дисертацій при ДВНЗ «Криворізький 
національний університет».
10. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.080.02 для захисту 



кандидатських і докторських дисертацій при ДВНЗ 
«Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ).
11. Голова семінару з розгляду докторських та кандидатських 
дисертацій при спеціалізованій вченої ради Д 09.052.03 
Криворізького національного університету.
12) Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення:
1. ДСТУ ISO 3082:200 МОD. Руди залізні. Методи відбирання і 
готування проб // Т. А. Железнова, Л. А. Зінченко, О. М. Макарова, 
Т. А. Олійник, Т. М. Павленок, В. В. Рибалка, Л. В. Скляр, І. Р. 
Чернятьєва. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 100 с.
2. ДСТУ ISO 10836:200 МОD. Руди залізні. Методи відбирання та 
готування проб для фізичних випробувань // Т. А. Железнова, Л. 
А. Зінченко, О. М. Макарова, Т. А. Олійник, Т. М. Павленок, В. В. 
Рибалка, Л. В. Скляр, І. Р Чернятьєва. – К.: Держспоживстандарт 
України, 2005. – 25 с.
3. Патент на корисну модель № 51638 UA МПК В03С 1/08 
(2006.01) ; «Відцентровий магнітний сепаратор» ; винахідники: 
Мулявко В.І., Губін Г.В., Ткач В.В., Олійник Т.А., Мулявко Д.С., 
Олійник М.О.; власник: Криворізький технічний університет. – № 
заявки u 201000613, заявл. 22.01.2010; опубл. 26.07.2010, Бюл. 
№14, 2010 р. 
4. Патент на корисну модель № 67185 UA МПК (2012.01) В03С 
1/00 ; «Пристрій для магнітної очистки рідин та газів» ; 
винахідники: Мулявко В.І., Олійник Т.А., Мулявко Д.С., 
Кириченко А.М., Олійник М.О. ; власник: Криворізький технічний 
університет. – № заявки u 201107494, заявл. 14.06.2011; опубл. 
10.02.2012, Бюл. №3, 2012 р. 
5. Патент на корисну модель № 67426 UA МПК В03С 1/14 
(2006.01) ; «Магнітний гідроциклон» ; Мулявко В.І., Губін Г.В., 
Ткач В.В., Олійник Т.А., Мулявко Д.С., Олійник М.О., Міхно С.В.; 
власник: ДВНЗ «Криворізький національний університет». – № 
заявки u 201107497, заявл. 14.06.2011; опубл. 27.02.2012, Бюл. №4, 
2012 р. 
6. Патент на корисну модель № 68638 UA МПК В03С 1/08 
(2006.01) В03С 1/26 (2006.01) ; «Багатопродуктовий магнітний 
сепаратор» ; Мулявко В.І., Олійник Т.А., Мулявко Д.С., Кириченко 
А.М., Олійник М.О., Міхно С.В.; власник: Криворізький технічний 
університет. – № заявки u 201107498, заявл. 14.06.2011; опубл. 
10.04.2012, Бюл. №7, 2012 р. 
7. Патент на корисну модель № 91470 UA МПК В03С 7/02 
(2006.01) ; «Трибоелектростатичний сепаратор»; Мулявко В.І., 
Олійник Т.А., Мулявко Д.С., Олійник М.О., Міхно С.В.; власник: 
ДВНЗ «Криворізький національний університет». – № заявки u 
201315080, заявл. 23.12.2013; опубл. 10.07.2014, Бюл. №13, 2014 р. 
8. Патент на корисну модель № 91469 UA МПК В03С 7/02 
(2006.01) В03С 1/26 (2006.01) ; «Трибоелектростатичний 
сепаратор»; Мулявко В.І., Олійник Т.А., Мулявко Д.С., Олійник 
М.О., Міхно С.В.; власник: ДВНЗ «Криворізький національний 
університет». – № заявки u 201315081, заявл. 23.12.2013; опубл. 
10.07.2014, Бюл. №13, 2014 р.
9. Патент на корисну модель № 106328 UA МПК (2016.01) В03С 
1/00; «Магнітний сепаратор для сипкого матеріалу»; Мулявко В.І., 
Олійник Т.А., Скляр Л.В., Олійник М.О., Мулявко Д.С., Кривенко 
А.Ю.; власник: ДВНЗ «Криворізький національний університет». 
– № заявки u 2015109605, заявл. 05.10.2015; опубл. 25.04.2016, 
Бюл. №8, 2016 р.
10. Патент на корисну модель UA№ 105606 «Гравітаційнй 
магнітний сепаратор» /Мулявко В.І., Олейник Т. А., Олійник М.О, 
Мулявко Д.С.// 5.10.2015. Державний департамент інтелектуальної 
власності, 2015. Опубл. 25.03.2016 бюлл 6.
11. Патент на корисну модель № U201806218 Україна. Спосіб 
визначення магнітної сприйнятливості магнетитових руд / Т.А. 
Олійник, В.Г. Кучер, А.Ю. Кривенко; заявл. 11.03.2019, Бюл. № 5, 
2019 p.
13) Наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три найменування:
Конспекти лекцій з навчальних дисциплін:
1. Науковіосновиглибокої та 
комплексноїпереробкимінеральноїсировини природного та 
техногенного походження (32).
2. Методологія наукових досліджень (18).
3. Проектування гірничо-видобувного підприємства (за фахом) 
(16).
14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу:
1. Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з «Гірництва».
2. Керівництво студентами – призерами 2015-2017 роки (Носік О., 
Компанієць Л., Ніколаєнко П., Ткаченко А.,Скляр А.).
3. Носік О. В. – І місце Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з Гірництва, 2016 р.
4. Ніколаєнко П.К. ІІ місце Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з Гірництва, 2016 р.
5. Скляр А.Ю. – І місце Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з Гірництва, 2016,2017 р.
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
1. Академік Академії гірничих наук України; член спілки 
збагачувальників України.
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 
років:
Інститут «Механобрчормет» відділ марганцевих руд, відділ 
збагачення руд кольорових   металів та феросплавної сировини. 10 
років.



18) наукове консультування установ, підприємств, організацій 
протягом не менше двох років:
1. Науковий консультант-експерт з розробки технологій 
збагачення корисних копалин в ДКЗ України.

219607 Хворост Василь 
Валерійович

доцент 0 Механіка і 
динаміка 
підземних споруд

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних наук зі спеціальності 184 Гірництво.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років.
4. 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. Khvorost V. V. Determination of reliability and justification of object 
parameters on the surface of mines taking into account change-over to 
the lighter enclosing structures / B. M. Andreev, D. V. Brovko, V. V. 
Khvorost // Concepts of professional career of future engineers-
metallurgists, Metallurgical and Mining Industry, 2015. -No12, p.p. 
378-382.
2. Khvorost V. V. Qualimetric assessment in calculation of the 
survivability level of the mine surface objects / D. V. Brovko, V. V. 
Khvorost, V. Yu. Tyshchenko  // Scientific Bulletin of the National 
Mining University. - Dnipro, 2018. - No. 4, p.p. 66-71. doi: 
10.29202/nvngu/2018-4/14.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Хворост В. В. Обеспечение безопасности объектов поверхности 
шахт путем корректировки уровней надежности / Д. В. Бровко, В. 
В. Хворост // Вісник Криворізького національного університету. – 
Кривий Ріг, 2017. – Вип. 45. – С. 89-93.
2. Хворост В. В. Дослідження конструкцій металевого арочного 
кріплення в умовах криворізького залізорудного басейну / Д. В. 
Бровко, В. В. Хворост // Геотехническая механика: Межвед. сб. 
науч. тр. - Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2015. - Вип. 123. – С. 99-
106.
3. Хворост В. В. Дослідження ефективності використання 
емульсійних вибухових речовин в підземних умовах криворізького 
залізорудного басейну / Д. В. Бровко, В.В. Хворост, А. Н. 
Прилепский // Вісник Криворізького національного університету. 
– Кривий Ріг, 2018. – Вип. 46. – С. 81-85.
4. Хворост В. В. Построение моделей возможных дефектов 
объектов поверхности шахт в виде анализа статистических данных 
их технических осмотров / Д.В. Бровко, В. В. Хворост // Вісник 
Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, 2018. – 
Вип. 47. – С. 32-38.
5. Khvorost V.V. Reliability correction when determining safe operation 
of mine surface objects related to the basic production process / D.V. 
Brovko, V.V. Khvorost, V. Yu Tyshchenko  // Гірничий Вісник 
Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, 2019. – 
Вип. 105. – С. 14-18.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:
1. Globalna aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków 
Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: 
monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, 
Częstochowa, Akademia polonijna, 2016 . – 897 s.
2. B. Andreev, D. Brovko, V. Khvorost, V. Tyshchenko Ensuring 
competitive capacity on the international security market of objects by 
implementing technological innovations. – Riga (Latuia): ISMA 
University, 2017. Mechanisms of interaction between competitiveness 
and innovation in modern international economic relations. – 
Collective monograph.- 249 c.
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. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми 
НДР 8-63-16, «Обстеження та визначення технічного стану 
будівельних конструкцій будівель і споруд ПАТ «ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА», розробка рекомендацій по продовженню терміну їх 
експлуатації та видачі на об’єкти технічної документації (2016 р.).
2. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми 
НДР  8-88-17 «Обстеження та визначення технічного стану 
будівельних конструкцій будівель і споруд ПАТ «ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА», розробка рекомендацій по продовженню терміну їх 
експлуатації та видачі на об’єкти технічної документації (2017 р.).
3. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми 
НДР  8-21-18 «Обстеження та визначення технічного стану 
будівельних конструкцій будівель і споруд ПАТ «СУХА БАЛКА», 
розробка рекомендацій по продовженню терміну їх експлуатації та 
видачі на об’єкти технічної документації (2018 р.).
4. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми 
НДР  8-19-17 «Вишукування методів щодо можливості 
комплексного промислового перероблення, повторного 
використання та утилізації промислових відходів ПрАТ «ЦГОК», 
(2018 р.).
5. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми 
НДР  8-20-17 «Дослідження можливостей комплексної 
промислової переробки, повторного використання та утилізації 
промислових відходів в умовах ПрАТ «Південний ГЗК», (2018 р.).
6. Відповідальний виконавець НР/П-04-16 «Наукове 
обґрунтування прогнозування та забезпечення надійності 
елементів будівель і споруд поверхневого комплексу в умовах 
обмеженої інформації їх технічного стану» (2016 р.).
13) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три найменування:
1. Хворост В. В. Методичні вказівки до виконання практичних 
робіт на тему «Розрахунок параметрів металевого кріплення» з 
курсу «Розрахунки та конструкції кріплень» для студентів напряму 
підготовки «Гірництво» всіх форм навчання / Д. В Бровко, В. В. 
Хворост // Вид. центр ДВНЗ «Криворізький національний 
університет»: Кривий Ріг. – 2017. – 40с.
2. Хворост В. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних 
робіт з курсу «Метрологія, стандартизація та сертифікація» для 
студентів з напряму 6.050301 «Гірництво» денної та заочної форм 
навчання / Б. М. Андрєєв, Д. В Бровко, В. В. Хворост, А. А. Сергєєва 
// Вид. центр ДВНЗ «Криворізький національний університет»: 
Кривий Ріг. – 2014. – 76с.
3. Хворост В. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт на тему «Розрахунок параметрів бетонного кріплення» з 
курсу «Розрахунки та конструкції кріплень» для студентів напряму 



підготовки «Гірництво» всіх форм навчання / Д. В Бровко, В. В. 
Хворост // Вид. центр ДВНЗ «Криворізький національний 
університет»: Кривий Ріг. – 2019. – 44 с.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу:
1. Член журі (член галузевої комісії) II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт) 2019 р.
2. Керівництво студентом, який зайняв перше місце на II етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт) в галузі «Гірництво» (студентка 
Приходько Н. Ю. - 2019 року).
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. Хворост В. В. Обґрунтування ефективності використання 
емульсійних вибухових речовин в підземних умовах криворізького 
залізорудного басейну / Д. В. Бровко, В. В. Хворост, А. Н. 
Прилепский // Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції «Розвиток промисловості та суспільства» Кривий Ріг: 
Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2018. – С. 59.
2. Хворост В. В. К вопросу эффективности использования 
эмульсионных взрывчатых веществ при строительстве подземных 
сооружений / В.В. Хворост, А. Н. Прилепский // Перспективи 
розвитку будівельних технологій: матеріали 12-ї Міжнарод. наук.-
практич. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 20 квітня 
2018 р., м. Дніпро. - Дніпро : НГУ, - С. 102-106.
3. Khvorost V.V. Safe operation of surface objects by analyzing the 
causes of emergency situations occurrence / D.V. Brovko, V.V. 
Khvorost, V. Yu. Tyshchenko // Междунар. конф. «Інноваційні 
технології в науці та освіті. Європейський досвід» ТОМ II. 21 
листопада - 24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія.
4. Хворост В. В. Дослідження конструкцій металевого шахтного 
кріплення з урахуванням його відхилення від проектного 
положення / Б. М. Андрєєв, Д. В. Бровко, В. В. Хворост, Р. О. 
Осипенко // Форум гірників – 2017: матеріали міжнар. конф., 4 – 7 
жовтня 2017 р., м. Дніпро. – Дніпро : НГУ, 2017. – С. 95-100.
5. Хворост В. В Оценка надежности технического состояния 
промышленных объектов на поверхности шахт / Д. В. Бровко, В. В. 
Хворост // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні технології розробки рудних родовищ. 
Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК» 
Кривий Ріг: Видавничий центр НДГРІ ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 31.

87853 Голівер Надія 
Олексіївна

завідувач 
кафедри

0 Іноземна мова 
наукової 
комунікації

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат педагогічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Nadiya Holiver. Modern approaches to educating creative personality 
of the new generation of specialists.- Copernicus International, 
Biblioteka Narodova (Polska) EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: 
State and Society. Fundacja im. M. Reja, ul. Nad Potokiem 20, 30-830 
Krakow, Poland Issue 3 (I), 2019. p 4-15.
2. Голівер Н.О., Бондар І.Г., Лихошерст О.Г. Навчально-
пізнавальна діяльність майбутніх фахівців у процесі вивчення 
іноземних мов на базі електронного освітнього середовища 
Moodle. Наукові записки серія: педагогічні науки випуск 173. 
Кропивницький. 2018. С. 96-100.
3. Голівер Н.О. Методологічно-діяльнісний підхід у практиці 
підготовки майбутніх інженерів. Вища освіта України у контексті 
інтеграції до Європейського освітнього простору. 2014. Вип. 31. Т. 
IV. С. 20-27.
4. Голівер Н.О. Особливості кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу в США та Україні. Міжнародні 
Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2014. Вип. 29. Т. IV. 
С. 356-362.
5. Голівер Н.О. Система «Moodle» як ефективний інструмент 
організації самостійної діяльності майбутніх інженерів. 
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2013. 
Вип. 27. Т. IІ. С. 126-136.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
1. Голівер Н.О., Костюк С.С., Куц М.О. Англійська мова для 
інженерів-електриків: навч. посіб. Кривий Ріг, 2017. 147 с.
2. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англо-український, 
українсько-англійський довідковий словник для гірничих 
інженерів. Кривий Ріг, 2016. 56 с.
3. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англійська мова для 
гірничих інженерів: навч. посіб. Кривий Ріг, 2015. 229 с.
5) участь у міжнародному науково-практичному Проекті:
Британської ради в Україні  British Council «Англійська мова для 
університетів» (2017-2018).
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / 
члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання:
1. Науковий керівник НДР «Нові форми організації самостійної та 
індивідуальної самостійної роботи студентів на основі платформи 
дистанційного навчання Moodle», (2018 рік). Держреєстрація № 
0119U002885.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 



(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 
(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
1. Завідувач кафедри іноземних мов Криворізького національного 
університету.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад):
1. Офіційний опонент 3 кандидатських дисертацій зі спеціальності 
13.00.09 – теорія навчання.
13) наявність виданих навчально-методичних вказівок/ 
рекомендацій:
1. Голівер Н.О. Інформаційні технології в навчанні: Дидактичні 
проблеми, методичні рекомендації з використання. Кривий Ріг: 
КНУ. 2020. 41 с.
2. Голівер Н.О., Шалацька Г.М. Методичні рекомендації з 
організації самостійної та індивідуальної самостійної роботи при 
вивченні дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» для студентів з усіх напрямів підготовки та форм 
навчання. Кривий Ріг: КНУ. 2020. 40 с.
3. Голівер Н.О., Бондаренко Т.Г. Методичні вказівки з курсу 
«Англійська мова професійного спрямування» для студентів III 
курсу «Професійні терміносистеми у галузі «Електротехніка». 
Кривий Ріг: КНУ. 2016. 80с.
4. Голівер Н. О., Лукаш О.Ю. Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу денної 
форми навчання механіко-машинобудівного та електротехнічного 
факультетів з дисципліни «Іноземна мова». Кривий Ріг: КНУ. 
2018. 41 с.
14) керівництво студентським науковим гуртком:
Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка 
«Високотехнологічне навчання іноземним мовам».
15) наявність науково-популярних та / або консультаційних 
(дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
1. Nadiya Holiver, Tetiana Kurbatova, Iryna Bondar Enhancement of 
esp teaching as an impact of British Council English for Universities 
project: the case of Kryvyi Rih national university. Інновації в освіті: 
сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: 
матеріали міжнар. наук-практ. конф. (27-28 вересня 2019 року), м. 
Ніжин. 2019 р.
2. Holiver N.O. Sergey Kradozhon  Research of state-of-the art issues of 
drying fine materials. Widening our horizons. The 14 International 
forum for Students and Young Researchers, (April 11-12, 2019), 
Dnipro, Dnipro University of Technology / за ред. С.І. Кострицької; 
М-во освіти і науки України; Дніпровська політехніка. Д.: ДП, 
2019. с. 89-90.
3. Holiver N.O. Mariya Shepelenko Simulation modeling of 
heterogeneous mixture separation in a centrifugal field. Widening our 
horizons. The 14 International forum for Students and Young 
Researchers, (April 11-12, 2019), Dnipro, Dnipro University of 
Technology. / за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; 
Дніпровська політехніка. Д.: ДП, 2019. с. 98-99.
4. Holiver N.O. Melizi Sofia. Academic mobility: Algerian students in 
Ukraine Діалог культур у Європейському освітньому просторі: 
матеріали IV міжнар. конф., Київський національний університет 
технологій та дизайну, м. Київ, (14 травня 2019 р.) м. Київ.
5. Holiver N.O., Shepelenko M., Analysis of apparatus for industrial air 
preparation and purification The 13th International Forum for 
Students and Young Researchers. Widening our horizons: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. Dnipro, April 19-20, 2018. 48-49.
6. Holiver N.,Shevtsiv N. Modern Android Technologies. The 13th 
International Forum for Students and Young Researchers. Widening 
our horizons: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Dnipro, April 
19–20, 2018 y.). Dnipro, 2018. P. 147.
7. Holiver N., Tutunik Y. Risk as Hazard Assessment. The 13th 
International Forum for Students and Young Researchers. Widening 
our horizons: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Dnipro, April 
19–20, 2018 y.). Dnipro, 2018. P. 65-66.
8. Голівер Н.О. Методичні аспекти формування фахової 
компетентності майбутніх фахівців у процесі іншомовної 
підготовки. Науково-дослідна робота в системі підготовки 
фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній 
галузях: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 
(Бердянськ, 13-15 вересня 2017 р.). Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 62-
63.
9. Holiver N. O., Bondar I. H. Interactive teaching English by means of 
e-learning platform «MOODLE». Професійна педагогіка і 
андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 1-2 березня 
2017 р.). Кривий Ріг, КДПУ. 2017. C. 51-52.
10. Holiver N.O., Kolosovskyi D.V., Nusinov V.Y. Innovative approach 
to motivation company management. Іноземна мова як засіб 
мобільності майбутніх фахівців: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. 1-2 березня 2017 р. Кривий Ріг: КНУ, 2017. С. 305.
11. Holiver N.O., Vusyk O. Learning foreign languages for academic 
mobility. Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 1-2 березня 2017 р. Кривий 
Ріг: КНУ. 2017. С. 59.
12. Holiver N.O., Lider M.U. Determination of the Energy Efficiency of 
Air Compression in Mine Compressor Installations. Лінгвістичні 
студії-2015: матеріали cтудентської наук.-практ. конф. Кривий Ріг: 
КНУ. 2015, C.30.
13. Holiver N.O., Shepelenko M.I., 3D Modelling in Thermal Power 
Engineering Лінгвістичні студії-2015: матеріали cтудентської наук.-
практ. конф. Кривий Ріг: КНУ. 2015, C. 43.
16) участь у професійному об’єднанні:
 «IATEFL Ukraine. Українське відділення Міжнародної асоціації 
викладачів англійської мови як іноземної».

218493 Долгіх Любов 
Володимирівна

доцент 0 Геоінформаційні 
системи в 
маркшейдерській 
справі

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних наук зі спеціальності 184 Гірництво.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 39 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
V.O. Kalіnіchenko, O.V. Dolgikh, L.V. Dolgikh, Digital survey in 



studying open pit wall deformations. E3S Web of Conferences 123, art. 
no. 01047 (2019). 
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Долгіх О.В., Долгіх Л.В. Использование нейронных сетей при 
исследовании земной поверхности, подработанной подземными 
горными работами, Сборник научных трудов «Качество 
минерального сырья». Кривой Рог, 2014,: Издательство «Дионат» 
(ФЛ-П Чернявский Д.А.). – С. 387-392.
2. Долгіх Л.В., Долгіх О.В. Дослідження способів спостереження за 
деформаціями денної поверхні, підробленої гірничими роботами. 
Гірничий вісник: зб. наук. праць. – 2016. - № 101. С. 46-49.
3. Федоренко П.Й. Долгіх О.В., Долгіх Л.В. Аналіз факторів, що 
впливають на положення реперів профільних ліній спостережної 
станції. Вісник Криворізького національного університету:  зб. 
наук. праць. – 2018. - № 47. С. 55-59.
4. Долгіх О.В., Долгіх Л.В. Використання спостережних станцій 
для дослідження деформацій земної поверхні та будівель, 
розташованих поблизу зони провалля. Гірничий вісник: науково-
техн. зб. – 2018. - № 104. С. 102-106.
5. Dolgikh A.V., Dolgikh L.V. Definition of the ground surface 
deformations and constructions in the rock breakage zone. Traditions 
and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and 
processing. Multi-authored monograph. – Petrosani, Romania: 
UNIVERSITAS Publishing, 2019, 300-309.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:
Сидоренко В.Д., Долгіх Л.В., Долгіх О.В.Фотограмметрія і 
дистанційне зондування. Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський 
Д.О., 2012. – 310 с. Гриф Міністерства освіти, молоді та спорту 
України від 29.10.2012 року за номером 1/11-16816.
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / 
члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання:
1. НДР № 7-20-14, 7-44-15, 7-65-16, 7-79-17, 7-3-18, 7-33-19 
«Дослідження зрушень земної поверхні за результатами 
спостереження деформацій реперів профільних ліній на території 
шахти ім. Орджонікідзе ПРАТ «ЦГЗК» № держреєстрації 
0114U003774, 0115U003610, 0116U001870, 0117U001451, 
0118U000380. 
2. НДР №7-33-19 «Дослідження процесу зсуву земної поверхні в 
зоні впливу гірничих робіт шахти ім. Орджонікідзе ПРАТ «ЦГЗК» 
№ держреєстрації 0119U002388 Відповідальний виконавець.
13) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 14 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три найменування:
1. Долгіх Л.В., Долгіх О.В., Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни «Математична обробка 
результатів маркшейдерських вимірювань» для студентів ІІІ курсу 
напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» професійного 
спрямування «Маркшейдерська справа» денної та заочної форм 
навчання. Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», Кривий Ріг 2014 р., 38 
с.
2. Долгіх Л.В., Долгіх О.В., Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни «Маркшейдерсько-геодезичне 
забезпечення гірничого виробництва» для студентів ІІ курсу 
напряму 6.050301 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. 
Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», Кривий Ріг 2016 р., 50 с.
3. Долгіх О.В., Долгіх Л.В., Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи з дисципліни «Маркшейдерсько-геодезичні 
прилади» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.050301 
«Гірництво» професійного спрямування «Маркшейдерська 
справа» денної та заочної форм навчання. Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», Кривий Ріг 2017 р., 28 с.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце II етапу 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (наукова 
робота Рижанкової Тетяни Ігорівни зайняла перше місце 
2015/2016 н.р.).
2. Член галузевої конкурсної комісії II етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт (ДВНЗ «КНУ», м. Кривий 
Ріг, 2014/2015 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 н.р.).
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних 
(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
1. Долгіх Л.В. Ефективність фотограмметричних методів 
спостереження деформацій.// Л.В. Долгіх// Сталий розвиток 
промисловості та суспільства : Міжнар. наук.-техн. конф., 2015 р. : 
тези доп. – Кривий Ріг: КНУ, 2015 р. С. 55.
2. Долгих Л.В. Выбор способа наблюдения за деформаціями 
земной поверхности, подработанной подземными горными 
выработками.// А.В. Долгих, Л.В. Долгих // Наука образованию, 
производству, экономике: 14 междунар. научн.-техн. конф. 2016 г.: 
тезисы докл. – Минск: БНТУ, 2016 р. С. 175.
3. Долгих Л.В. Создание наблюдательной станции на объектах 
ЧАО «ЦГОК».// Долгих А.В., Долгих Л.В. // Наука образованию, 
производству, экономике: 16 міжнар. научн.-техн. конф. 2018 г.: 
тезисы докл.– Мінськ: БНТУ, 2018 р. С.427.
4. Долгіх Л.В. Актуальність питання осучаснення деяких 
регламентованих положень спостереження за техногенними 



змінами земної поверхні.// Федоренко П.Й. Долгіх О.В., Долгіх 
Л.В.// Розвиток промисловості та суспільства: Міжнар. наук.-техн. 
конф., 2019 р. : тези доп. – Кривий Ріг: КНУ, 2019 р. С. 60.
5. Долгіх Л.В. Використання сканерів для контролю перенесення 
проектних елементів уступів кар’єру в натуру.// Долгіх О.В., Долгіх 
Л.В., Білоконова І.О.// Розвиток промисловості та суспільства: 
Міжнар. наук.-техн. конф., 2019 р. : тези доп. – Кривий Ріг: КНУ, 
2019 р. С. 64.

87853 Голівер Надія 
Олексіївна

завідувач 
кафедри

0 Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат педагогічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Nadiya Holiver. Modern approaches to educating creative personality 
of the new generation of specialists.- Copernicus International, 
Biblioteka Narodova (Polska) EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: 
State and Society. Fundacja im. M. Reja, ul. Nad Potokiem 20, 30-830 
Krakow, Poland Issue 3 (I), 2019. p 4-15.
2. Голівер Н.О., Бондар І.Г., Лихошерст О.Г. Навчально-
пізнавальна діяльність майбутніх фахівців у процесі вивчення 
іноземних мов на базі електронного освітнього середовища 
Moodle. Наукові записки серія: педагогічні науки випуск 173. 
Кропивницький. 2018. С. 96-100.
3. Голівер Н.О. Методологічно-діяльнісний підхід у практиці 
підготовки майбутніх інженерів. Вища освіта України у контексті 
інтеграції до Європейського освітнього простору. 2014. Вип. 31. Т. 
IV. С. 20-27.
4. Голівер Н.О. Особливості кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу в США та Україні. Міжнародні 
Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2014. Вип. 29. Т. IV. 
С. 356-362.
5. Голівер Н.О. Система «Moodle» як ефективний інструмент 
організації самостійної діяльності майбутніх інженерів. 
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2013. 
Вип. 27. Т. IІ. С. 126-136.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
1. Голівер Н.О., Костюк С.С., Куц М.О. Англійська мова для 
інженерів-електриків: навч. посіб. Кривий Ріг, 2017. 147 с.
2. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англо-український, 
українсько-англійський довідковий словник для гірничих 
інженерів. Кривий Ріг, 2016. 56 с.
3. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англійська мова для 
гірничих інженерів: навч. посіб. Кривий Ріг, 2015. 229 с.
5) участь у міжнародному науково-практичному Проекті:
Британської ради в Україні  British Council «Англійська мова для 
університетів» (2017-2018).
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / 
члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання:
1. Науковий керівник НДР «Нові форми організації самостійної та 
індивідуальної самостійної роботи студентів на основі платформи 
дистанційного навчання Moodle», (2018 рік). Держреєстрація № 
0119U002885.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 
(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
1. Завідувач кафедри іноземних мов Криворізького національного 
університету.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад):
1. Офіційний опонент 3 кандидатських дисертацій зі спеціальності 
13.00.09 – теорія навчання.
13) наявність виданих навчально-методичних вказівок/ 
рекомендацій:
1. Голівер Н.О. Інформаційні технології в навчанні: Дидактичні 
проблеми, методичні рекомендації з використання. Кривий Ріг: 
КНУ. 2020. 41 с.
2. Голівер Н.О., Шалацька Г.М. Методичні рекомендації з 
організації самостійної та індивідуальної самостійної роботи при 
вивченні дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» для студентів з усіх напрямів підготовки та форм 
навчання. Кривий Ріг: КНУ. 2020. 40 с.
3. Голівер Н.О., Бондаренко Т.Г. Методичні вказівки з курсу 
«Англійська мова професійного спрямування» для студентів III 
курсу «Професійні терміносистеми у галузі «Електротехніка». 
Кривий Ріг: КНУ. 2016. 80с.
4. Голівер Н. О., Лукаш О.Ю. Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу денної 
форми навчання механіко-машинобудівного та електротехнічного 
факультетів з дисципліни «Іноземна мова». Кривий Ріг: КНУ. 
2018. 41 с.
14) керівництво студентським науковим гуртком:
Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка 
«Високотехнологічне навчання іноземним мовам».
15) наявність науково-популярних та / або консультаційних 
(дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
1. Nadiya Holiver, Tetiana Kurbatova, Iryna Bondar Enhancement of 
esp teaching as an impact of British Council English for Universities 
project: the case of Kryvyi Rih national university. Інновації в освіті: 
сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: 
матеріали міжнар. наук-практ. конф. (27-28 вересня 2019 року), м. 
Ніжин. 2019 р.
2. Holiver N.O. Sergey Kradozhon  Research of state-of-the art issues of 
drying fine materials. Widening our horizons. The 14 International 
forum for Students and Young Researchers, (April 11-12, 2019), 
Dnipro, Dnipro University of Technology / за ред. С.І. Кострицької; 
М-во освіти і науки України; Дніпровська політехніка. Д.: ДП, 
2019. с. 89-90.
3. Holiver N.O. Mariya Shepelenko Simulation modeling of 
heterogeneous mixture separation in a centrifugal field. Widening our 



horizons. The 14 International forum for Students and Young 
Researchers, (April 11-12, 2019), Dnipro, Dnipro University of 
Technology. / за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; 
Дніпровська політехніка. Д.: ДП, 2019. с. 98-99.
4. Holiver N.O. Melizi Sofia. Academic mobility: Algerian students in 
Ukraine Діалог культур у Європейському освітньому просторі: 
матеріали IV міжнар. конф., Київський національний університет 
технологій та дизайну, м. Київ, (14 травня 2019 р.) м. Київ.
5. Holiver N.O., Shepelenko M., Analysis of apparatus for industrial air 
preparation and purification The 13th International Forum for 
Students and Young Researchers. Widening our horizons: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. Dnipro, April 19-20, 2018. 48-49.
6. Holiver N.,Shevtsiv N. Modern Android Technologies. The 13th 
International Forum for Students and Young Researchers. Widening 
our horizons: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Dnipro, April 
19–20, 2018 y.). Dnipro, 2018. P. 147.
7. Holiver N., Tutunik Y. Risk as Hazard Assessment. The 13th 
International Forum for Students and Young Researchers. Widening 
our horizons: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Dnipro, April 
19–20, 2018 y.). Dnipro, 2018. P. 65-66.
8. Голівер Н.О. Методичні аспекти формування фахової 
компетентності майбутніх фахівців у процесі іншомовної 
підготовки. Науково-дослідна робота в системі підготовки 
фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній 
галузях: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 
(Бердянськ, 13-15 вересня 2017 р.). Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 62-
63.
9. Holiver N. O., Bondar I. H. Interactive teaching English by means of 
e-learning platform «MOODLE». Професійна педагогіка і 
андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 1-2 березня 
2017 р.). Кривий Ріг, КДПУ. 2017. C. 51-52.
10. Holiver N.O., Kolosovskyi D.V., Nusinov V.Y. Innovative approach 
to motivation company management. Іноземна мова як засіб 
мобільності майбутніх фахівців: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. 1-2 березня 2017 р. Кривий Ріг: КНУ, 2017. С. 305.
11. Holiver N.O., Vusyk O. Learning foreign languages for academic 
mobility. Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 1-2 березня 2017 р. Кривий 
Ріг: КНУ. 2017. С. 59.
12. Holiver N.O., Lider M.U. Determination of the Energy Efficiency of 
Air Compression in Mine Compressor Installations. Лінгвістичні 
студії-2015: матеріали cтудентської наук.-практ. конф. Кривий Ріг: 
КНУ. 2015, C.30.
13. Holiver N.O., Shepelenko M.I., 3D Modelling in Thermal Power 
Engineering Лінгвістичні студії-2015: матеріали cтудентської наук.-
практ. конф. Кривий Ріг: КНУ. 2015, C. 43.
16) участь у професійному об’єднанні:
 «IATEFL Ukraine. Українське відділення Міжнародної асоціації 
викладачів англійської мови як іноземної».

208694 Моркун Наталя 
Володимирівна

завідувач 
кафедри

0 Управління 
науковими 
проектами та 
фінансуванням 
досліджень

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
Наведено 7 з 26:
1. Basis Regularities of Assessing Ore Pulp Parameters in Gravity 
Settling of solid phase particles based on ultrasonic measurements. / 
Vladimir Morkun, Natalia Morkun, Vitaliy Tron, Svitlana Hryshchenko, 
Oleksandra Serdiuk, Iryna Dotsenko. Archives of acoustics. Vol. 44. 
No.1, pp. 161-167 (2019) DOI: 10.24425/aoa.2019.126362.
2. Study of the lamb waves propagation along a plate in contact with a 
randomly inhomogeneous heterogeneous medium / V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, S. Hryshchenko. EasternEuropean Journal of 
Enterprise Technologies. 2018. № 1(5-91). P. 18-27.
3. Synthesis of robust controllers for the control systems of 
technological units at Iron ore processing plants / V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, S. Hryshchenko. EasternEuropean Journal of 
Enterprise Technologies. 2018. № 1(2-91). P. 37-47. {Sсopus}
4. Synthesis of the noise immune algorithm for adaptive control of ore 
concentration / V. Morkun, N. Morkun, V. Tron, S. Hryshchenko. 
Radio electronics computer science control. 2018. № 3. P. 183-190. 
DOI: 10.15588/1607-3274-2018-3-20 {WoS}
5. Estimation of the Crushed Ore Particles Density in the Pulp Flow 
Based on the Dynamic Effects of High-Energy Ultrasound / V. Morkun, 
N. Morkun. Archives of acoustics. 2018. № 43. P. 61-67. DOI: 
10.24425/118080. {WoS}
6. Automatic control of the ore suspension solid phase parameters 
using high-energy ultrasound / V. Morkun, N. Morkun, V. Tron. Radio 
Electronics, Computer Science, Control. 2017. № 3. P. 175-182. {WoS}
7. High-energy ultrasound using to improve the quality of iron ore 
particles purification in the process of its enrichment / V. Morkun, G. 
Gubin, T. Oliіnyk, V. Lotous, V. Ravinskaia, V. Tron, N. Morkun, M. 
Oliіnyk. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 2017. 
№ 6(12-90). P. 41-51. {Sсopus}
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. Використання 
високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів процесу 
осадження часток твердої фази пульпи. Вісник Криворізького 
національного університету: зб. наук праць. 2019. Вип. 48. С. 3-7.
2. Моркун В.С., Моркун Н. В., Тронь В. В., Сердюк О. Ю. 
Формування сепараційної характеристики процесу згущення 
рудної сировини на основі методу модельного прогнозуючого 
керування. Гірничий вісник: зб. наук праць. 2019. Вип. 105. С. 8-13.
3. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Анализ методов 
понижения размерности моделей нелинейных динамических 
процессов обогащения железорудного сырья. Вісник 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського, 2016. Кременчук. Вип. 2/2016 (97), Ч. 1. С. 63-69.
4. Моркун В.С., Моркун Н.В. Построение системы 
децентрализованного оптимального управления процессами 
обогатительного производства. Вісник Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля. Сєвєродонецьк, 2016. Вип. 
3. С. 28-32.
5. Моркун Н.В., Пикильняк А. В., Подгородецкий Н. С. 
Моделирование процесса распространения ультразвуковых волн в 
неоднородных средах методом расслоенных пространств (K-
SPACE). Вісник Криворізького національного університету. 
Кривий Ріг : КНУ, 2014. Вип. 37. С.205-212.



3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:
1. Morkun V., Morkun N., Pikilniak A. The Propagation of Ultrasonic 
Waves in Gas-containing Suspensions. Cambridge Scholars Publishing, 
UK, 2019. 130 p.
2. Моркун В.С., Моркун Н.В. Адаптивна система управління 
процесом магнітної сепарації залізної руди на базі засобів 
ультразвукового контролю. Кривий Ріг: КНУ, 2019. 159 с.
3. Моркун Н.В., Завсєгдашня І.В. Управління ІТ-проектами в 
умовах гірничо-металургійного комплексу: навч. посібник. 
Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2018. 236 с.
4. Моркун В.С., Моркун Н. В., Тронь В. В. Оптимальное управление 
процессом обогащения железной руды. LAP LAMBERT Academic 
Publishing, Saarbrucken, – Deutschland, 2015. 310 p.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 
категорії»:
1. Участь в EU ERASMUS+ 609557: «Розвиток практично 
орієнтованого студентоцентрованого навчання в області 
моделювання кібер-фізичних систем - CybPhys».
2. Участь в EU TEMPUS «Higher engineering training for 
environmentally sustainable industrial development» (HETES) 
543966-2013-BE-JPCR за програмою Темпус IV (конкурс 2013 р.).
3. Участь у міжнародному освітньо-науковому проекті 
«Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: 
Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку 
університету», група G, республіка Польща, м. Варшава 
(Варшавський університет), м. Краків (Ягелонський університет), 
04.11.2019-29.11-2019.
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти 
МОН:
1. Член галузевої експертної ради з галузі знань 15 - Автоматизація 
та приладобудування.
2. Член Експертної ради МОН проектів наукових робіт та науково-
технічних (експериментальних) розробок молодих учених, секція 
«Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, 
охорони навколишнього природного середовища, видобутку та 
переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в 
екології; раціональне природокористування».
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / 
члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання:
1. Керівник наукової роботи молодих вчених «Оптимізація процесу 
буріння свердловин на основі визначення фізико-механічних і 
хіміко-мінералогічних характеристик гірської породи». 
Держреєстрація № 0117U00719.
2. Член редакційної колегії наукового журналу «Електромеханічні 
і енергозберігаючі системи». http://ees.kdu.edu.ua/editorial-board.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 
(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
Завідувач кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій 
з 2017 року.
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів 
загальною кількістю два досягнення:
1. Патент Україна UA 132345 U МПК (2019.01) B01D 21/00 B03B 
13/00. Моркун В.С., Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. Спосіб 
автоматичного керування роботою дешламатора. - Опубл. 
25.02.2019, Бюл. №4. C.3.
2. Патент Україна UA 132692 U МПК (2019.01) Е2lВ49/00 GOlN 
27/72 (2006.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк 
Д.І., Суворов О.І. Спосіб визначення характеристик феромагнітних 
гірських порід в процесі буріння свердловин в гірському масиві. - 
Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
3. Патент Україна UA 132691 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 
47/13 (2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк 
Д.І., Сердюк О.Ю. Спосіб автоматичного контролю характеристик 
феромагнітних гірських порід в процесі буріння свердловин в 
гірському масиві. - Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
4. Патент Україна UA 132690 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 
47/0228 (2012.01) Е21В 47/13 (2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., 
Тронь В.В., Паранюк Д.І., Грищенко С.М. Спосіб керування 
процесом буріння свердловин в гірському масиві із феромагнітних 
порід. - Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
5. Патент Україна UA 132689 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00. Моркун 
В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк Д.І., Гапоненко І.А. Спосіб 
керування процесом буріння свердловин в гірському масиві із 
феромагнітних порід. - Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
6. Пат. 68706 Україна, МПКG01N 29/02. Пристрій для контролю 
параметрів твердої фази суспензії / В.С. Моркун, С.H. Барский, 
Н.В. Моркун. № 2003108907; заявл. 02.10.2003; опубл. 16.08.2004, 
Бюл. № 8. 1 c.
7. Пат. 67288 Україна, МПК В03В 13/04. Спосіб оптимального 
управління процесом магнітного збагачення залізних руд / Н.В. 
Моркун. № 2003098386; заявл. 11.09.2003; опубл. 15.06.2004, 
Бюл. № 6. 1с.
8. Пат. 70713 Україна, МПК В03В 13/00. Система автоматичного 
керування процесом збагачення рудних матеріалів / В.С. Моркун, 
С.H. Барский, Н.В. Моркун. № 20031212317; заявл. 24.12.2003; 
опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. 1 с.
9. Комп’ютерна програма серверу «Апаратно-програмного 
комплексу управління вертикально-інтегрованими системами»: 
а.с. № 44532 Україна / Н.В. Моркун, О.І. Суворов, І.Є. Григор’єв, 
О.В. Артюхов. заявл. 03.07.2012.
10. Комп’ютерна програма мобільного робочого місця «Апаратно-
програмного комплексу управління вертикально-інтегрованими 
системами»: а.с. № 44531 Україна / О.І. Суворов, О.В. Артюхов, 
Н.В. Моркун, І.Є. Григор’єв. заявл. 03.07.2012.
13) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 14 



лекцій/практикумів/методичних вказівок/ рекомендацій 
загальною кількістю три найменування:
Наведено 3 з 16:
1. Моркун Н.В., Завсєгдашня І.В. Управління ІТ-проектами в 
умовах гірничо-металургійного комплексу: навч. посібник. 
Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2018. 236 с.
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Теорія алгоритмів». Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ 
«КНУ», 2019. 42 с.
3. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Кривий Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 2019. 28 с.
15) наявність науково-популярних та / або консультаційних 
(дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Грищенко С.М., Тронь В.В., Сердюк 
О.Ю., Пилипенко О.В. Оцінка функції розподілу часток 
подрібненої руди за ступенем розкриття мінералів. Розвиток 
промисловості та суспільства: матеріали міжнар. наук-техн. конф. 
Кривий Ріг (22-24 травня 2019 року): Криворізький національний 
університет, том 2. 2019 р. С. 116.
2. Morkun V., Morkun N.,  Hryshchenko S. Method for Ultrasonic 
Control of a Particle Density Distribution of Crushed Ore. IEEE 
International Young Scientists Forum on Applied Physics and 
Engineering. 2017. Р. 92- 96. {Scopus}
3. Morkun, V., Morkun N., Pikilnyak A. Ultrasonic facilities complex for 
grinding and ore classification process control. IEEE 37th International 
Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2017. 2017. 
P. 409-413. {Scopus}
4. Bakum Z., Morkun N. Higher Educational Institution Students' 
Research Organization. Global aspects of the world economy and 
international relations in the conditions of economic instability: 
international Scientific Conference. Chenstohova, Poland. 31 March – 
01 April 2016. pp. 771-777.
5. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Формирование моделей 
Вольтерра-Лагерра нелинейных объектов обогатительного 
производства.  Розвиток промисловості та суспільства: міжнародна 
науково-технічна конференція 25–27 травня 2016 р., Кривий Ріг. 
С. 295.
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професор 0 Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

1. Основне місце роботи – КДПУ.
2. Доктор педагогічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
1. Modlo Yevhenii O., Semerikov Serhiy O., Bondarevskyi Stanislav L., 
Tolmachev Stanislav T., Markova Oksana M., Nechypurenko Pavlo P. 
Methods of using mobile Internet devices in the formation of the 
general scientific component of bachelor in electromechanics 
competency in modeling of technical objects. Augmented Reality in 
Education: Proceedings of the 2nd International Workshop (AREdu 
2019). Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019. P. 217-240. (CEUR 
Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2547). Access mode: 
http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper16.pdf
2. Striuk A.M., Semerikov S.O. The Dawn of Software Engineering 
Education. Computer Science & Software Engineering: Proceedings of 
the 2nd Student Workshop (CS&SE@SW 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, 
November 29, 2019. P. 35-57. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2546). Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-
2546/paper02.pdf
3. Markova O.M., Semerikov S.O., Striuk A.M., Shalatska H.M., 
Nechypurenko P.P., Tron V.V. Implementation of cloud service models 
in training of future information technology specialists. Cloud 
Technologies in Education: Proceedings of the 6th Workshop on Cloud 
Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 
21, 2018. P. 499-515. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 
Vol. 2433). Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper34.pdf
4. Bielinskyi A., Soloviev V., Semerikov S., Solovieva V. Detecting Stock 
Crashes Using Levy Distribution. Experimental Economics and 
Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics : 
Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference 
on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy 
(M3E2 2019), Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. (CEUR Workshop 
Proceedings, Vol. 2422). P. 420-433. Access mode: http://ceur-
ws.org/Vol-2422/paper34.pdf
5. Kiv A., Semerikov S., Soloviev V., Kibalnyk L., Danylchuk H., 
Matviychuk A. Experimental Economics and Machine Learning for 
Prediction of Emergent Economy Dynamics. Experimental Economics 
and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics: 
Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference 
on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy 
(M3E2 2019), Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. (CEUR Workshop 
Proceedings, Vol. 2422). P. 1-4. Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-
2422/paper00.pdf
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Markova O., Semerikov S., Popel M. СoCalc as a Learning Tool for 
Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of 
Mathematic Informatics. Information Technologies in Education. 
2018. № 3 (36). P. 58–70. DOI: 10.14308/ite000674.
2. Моркун В.С., Семеріков С.О., Грищенко С.М. Зміст і технологія 
навчання спецкурсу «Екологічна геоінформатика» у підготовці 
майбутніх інженерів гірничого профілю. Інформаційні технології і 
засоби навчання. 2017. № 1 (57). С. 115-125. URL: 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1549/1139
3. Модло Є.О., Єчкало Ю.В., Семеріков С.О., Ткачук В.В. 
Використання технології доповненої реальності у мобільно 
орієнтованому середовищі навчання ВНЗ. Наукові записки. Серія: 
Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 
Частина 1. 2017. Випуск 11. С. 93-100.
4. Нечипуренко П.П., Семеріков С.О., Селіванова Т.В., Шенаєва 
Т.О. Інформаційно-комунікаційні засоби формування 
дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні. 
Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. № 6 (56). С. 10-
29. URL: 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1522/111.
5. Моісеєнко Н.В., Моісеєнко М.В., Семеріков С.О. Мобільне 
інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу. 
Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2016. 
№ 11. С. 20-27.



6. Маркова О.М., Семеріков С.О., Стрюк А.М. Хмарні технології 
навчання: витоки. Інформаційні технології і засоби навчання. 
2015. Том 46. № 2. С. 29-44. URL: 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1234/916.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
1. Morkun V., Semerikov S, Hryshchenko S. Methods of Using 
Geoinformation Technologies in Mining Engineers’ Training. 
Newcastle upon Tyne, 2018. 237 p.
2. Нечипуренко П.П., Семеріков С.О., Томіліна Л.І. Теоретико-
методичні засади використання інформаційно-комунікаційних 
технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей 
старшокласників у профільному навчанні хімії: монографія. 
Кривий Ріг, 2018. Том IX. Випуск 1 (9). 350 с.
3. Теплицький О.І Теплицький І.О., Семеріков С.О., Соловйов В.М. 
Професійна підготовка учителів природничо-математичних 
дисциплін засобами комп’ютерного моделювання: соціально-
конструктивістський підхід: монографія. Кривий Ріг, 2015. Том X. 
Випуск 1 (10). 278 с.
4. Грищенко С.М., Моркун В.С., Семеріков С.О. Використання 
геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера: 
монографія. Кривий Ріг, 2015. 279 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
1. За останні 5 років підготовлено 6 кандидатських дисертацій 
(Зелінський С.С., 2016 р.; Мерзликін О.В., 2017 р.; Нечипуренко 
П.П., 2017 р.; Маркова О.М., 2019 р., Ткачук В.В., 2019 р., Модло 
Є.О., 2019 р.).
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради / 
науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН:
1. Член Наукової Ради МОН України (секція 19 «Педагогіка, 
психологія, проблеми молоді та спорту»).
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. Головний редактор наукових фахових видань України:
- Вісник Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка (Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 
http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/index/Editorial_Board).
2. Член редколегії наукових фахових видань України:
- Інформаційні технології і засоби навчання (Інститут  
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/edboard);
- Актуальні питання природничо-математичної освіти (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 
https://appmo.sspu.sumy.ua/redaktsiyna-rada/redaktsiyna-kolegiya);
- Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти 
(Донбаський державний  педагогічний університет, 
http://pptma.dn.ua/index.php/uk/redaktsijna-kolegiya).
3. Запрошений редактор випусків іноземних рецензованих 
наукових видань:
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2168. Cloud Technologies in 
Education 2017: Proceedings of the 5th Workshop on Cloud 
Technologies in Education (CTE 2017), Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 
2017. Edited by: Serhiy O. Semerikov, Mariya P. Shyshkina. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-2168/
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2292. Computer Science & 
Software Engineering 2018: Proceedings of the 1st Student Workshop 
on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2018), 
Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018. Edited by: Arnold E. Kiv, 
Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-2292/
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2393. ICT in Education, Research 
and Industrial Applications. Integration, Harmonization and 
Knowledge Transfer: Proceedings of the 15th International Conference 
on ICT in Education, Research and Industrial Applications. 
Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: 
Workshops (ICTERI-VOL-2-2019), Kherson, Ukraine, June 12-15, 
2019. Edited by: Vadim Ermolayev, Frédéric Mallet, Vitaliy Yakovyna, 
Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Artur Korniłowicz, Hennadiy 
Kravtsov, Mykola Nikitchenko, Serhiy Semerikov, Aleksander 
Spivakovsky, Vitaliy Yakovyna. ONLINE: http://ceur-ws.org/Vol-
2393/
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2422. Experimental Economics 
and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 
2019: Proceedings of the Selected Papers of the 8th International 
Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent 
Economy (M3E2-EEMLPEED 2019), Odessa, Ukraine, May 22-24, 
2019. Edited by: Arnold Kiv, Serhiy Semerikov, Vladimir Soloviev, 
Liubov Kibalnyk, Hanna Danylchuk, Andriy Matviychuk. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-2422/
- SHS Web of Conferences, Vol. 65 (2019). The 8th International 
Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent 
Economy (M3E2 2019). Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. Edited by: 
S. Semerikov, V. Soloviev, L. Kibalnyk, O. Chernyak and H. Danylchuk. 
ONLINE: https://www.shs-
conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/contents/contents.html
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2546. Computer Science & 
Software Engineering 2019: Proceedings of the 2nd Student Workshop 
on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2019), 
Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019. Edited by: Arnold E. Kiv, 
Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-2546/
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала 
академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів 
«Мала академія наук України»:
1. Підготував переможця III етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного 
центру «Мала академія наук України» А.М. Рашевська, 2016 р.).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 



(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
1. Завідувач кафедри фундаментальних і соціально-гуманітарних 
дисциплін Криворізького національного університету (2015–2016).
2. Завідувач кафедри інженерної педагогічки та мовної підготовки 
Криворізького національного університету (2016–2017).
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад):
1. Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 зі 
спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті при Інституті інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України.
2. Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 зі 
спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка».
3. Офіційний опонент 10 докторських та 20 кандидатських 
дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія і методика 
навчання (інформатика), 13.00.04 – теорія та методика 
професійного навчання, 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні 
технології в освіті.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу:
1. Підготовка двох призерів Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в освіті: Ю.О. Наготнюк, 2018 р.; А.С. 
Кулібаба, 2019 р.).
2. Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в освіті (2018-2019).

147258 Моркун 
Володимир 
Станіславович

професор 0 Організація та 
реалізація 
досліджень 
здобувача 
наукового ступеня 
доктора філософії

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 34 роки.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
Наведено 7 з 94:
1. Morkun V., Morkun N., Pikilniak A. The Propagation of Ultrasonic 
Waves in Gas-containing Suspensions. Cambridge Scholars Publishing, 
UK, 2019. 130 p.
2. Morkun V., Semerikov S., Hryshchenko S. Methods of Using 
Geoinformation Technologies in Mining Engineers Training. 
Cambridge Scholars Publishing, UK, 2018. 227 p.
3. Morkun V., Morkun N. Estimation of the crushed ore particles 
density in the pulp flow based on the dynamic effects of high-energy 
ultrasound. Archives of Acoustics. 2018. № 43(1). P. 61-67. {Scopus, 
WoS}
4. Morkun V., Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. Study of the lamb 
waves propagation along a plate in contact with a randomly 
inhomogeneous heterogeneous medium. EasternEuropean Journal of 
Enterprise Technologies. 2018. № 1(5-91). P. 18-27. {Scopus}
5. Morkun V., Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. Synthesis of robust 
controllers for the control systems of technological units at Iron ore 
processing plants. EasternEuropean Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 1(2-91). P. 37-47. {Scopus}
6. Morkun V., Morkun N., Tron V. Automatic control of the ore 
suspension solid phase parameters using high-energy ultrasound. 
Radio Electronics, Computer Science, Control. 2017. № 3. P. 175-182. 
{WoS}
7. Morkun V., Gubin G., Oliіnyk T., Lotous V., Ravinskaia V., Tron V., 
Morkun N., Oliіnyk M. High-energy ultrasound using to improve the 
quality of iron ore particles purification in the process of its 
enrichment. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 
2017. № 6(12-90). P. 41-51. {Scopus}
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. Використання 
високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів процесу 
осадження часток твердої фази пульпи. Вісник Криворізького 
національного університету: зб. наук праць. 2019. Вип. 48. С. 3-7.
2. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Сердюк О.Ю. Формування 
сепараційної характеристики процесу згущення рудної сировини 
на основі методу модельного прогнозуючого керування. Гірничий 
вісник: зб. наук праць. 2019. Вип. 105. С. 8-13.
3. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Анализ методов 
понижения размерности моделей нелинейных динамических 
процессов обогащения железорудного сырья. Вісник 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського, Кременчук. 2016. Вип. 2 (97). Ч. 1. С. 63-69.
4. Моркун В.С., Моркун Н.В. Построение системы 
децентрализованного оптимального управления процессами 
обогатительного производства. Вісник Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля. Сєвєродонецьк. 2016. Вип. 
3.  С. 28-32.
5. Morkun V., Morkun N., Tron V. Clustering results dimension 
reduction of iron or e raw materials characteristics in the process 
control of its processing. Metallurgical and Mining Industry. 2016. №1. 
С. 6-9.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В. Адаптивна система управління 



процесом магнітної сепарації залізної руди на базі засобів 
ультразвукового контролю. Кривий Ріг: КНУ, 2019. 159 с.
2. Morkun V., Morkun N., Pikilniak A. The Propagation of Ultrasonic 
Waves in Gas-containing Suspensions. Cambridge Scholars Publishing, 
UK, 2019. 130 p.
3. Morkun V., Semerikov S., Hryshchenko S. Methods of Using 
Geoinformation Technologies in Mining Engineers’ Training. 
Cambridge Scolars Publishing, 227 p., 2018.
3. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Оптимальное управление 
процессом обогащения железной руды. Saarbrucken: LAMBERT 
Academic Publishing, Deutschland, 2015. 321 p.
4. Голик В.И., Комащенко В.И., Моркун В.С. Механохимические 
процессы извлечения металлов из некондиционных руд. LAP 
LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2015. 140 
с.
5. Грищенко С.М., Моркун В.С., Семеріков С.О. Використання 
геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера: 
монографія. Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. 
280 с.
6. Моркун В.С., Тронь В.В., Гончаров С.А., Подгородецкий Н.С. 
Энергоэффективное автоматизированное управление процессом 
обогащения руды с распознаванием ее технологических 
різновидностей. Кривой Рог, 2014. 326 с.
7. Моркун В.С., Бакум З.П., Хоцкіна С.М., Ткачук В.В. Підготовка 
гірничого інженера: школа – ВНЗ – підприємство. Кривий Ріг: 
Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. 244 с.
8. Підготовка і захист дисертації на здобуття наукового ступеня у 
галузі технічних наук: Інформ.-довідк. посіб. / Автори-
упорядники: д-р техн. наук, проф. В.С. Моркун, д-р техн. наук, 
проф. М.І. Ступнік, канд. техн. наук В.В. Тронь. Кривий Ріг: КНУ, 
2014. 128 с.
9. Вілкул Ю.Г., Моркун В.С., Шеховцов А.В. Моделювання руху 
населення та програмно-технічне забезпечення виборчих процесів 
і референдумів в Україні на основі інтерактивних інформаційних 
технологій: монографія. Кривий Ріг - Херсон. ТОВ 
«ВКФСтар»ЛТД, 2012. 504 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
1. Підготовлено 6 кандидатських дисертацій (Подгородецький 
М.С., 2011 р.; Гончаров С.А., 2014 р.; Харламенко В.Ю., 2014 р.; 
Радіонов В. М., 2014 р.; Пікільняк А.В., 2014 р.; Грищенко С.М., 
2015).
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 
категорії»:
1. Рецензент наукового журналу «Engineering Science and 
Technology, an International Journal» (видавництво Elsevier).
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:
Наведено 5 з 10:
1. НДР № 30-108-18  період виконання 2018-2020. «Визначення 
закономірностей поширення високоенергетичного ультразвуку у 
неоднорідних середовищах для оптимізації процесів збагачення 
залізної руди». Держреєстрація № 0118U000119.
2. НДР № 30-104-16 період виконання 2016-2017 «Ідентифікація 
нелінійних динамічних технологічних об'єктів збагачувального 
виробництва на основі ядерних операторів». Держреєстрація 
№0116U001518.
3 НДР № 30-100-15 період виконання 2015-2017 «Дослідження 
впливу динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку на 
газові бульбашки у пульпі для управління параметрами її газової 
фази у процесі флотації». Держреєстрація№  0115U003031.
4. НДР № 30-93-13 період виконання 2013-2014 «Розроблення 
системи енергоефективного керування транспортною та 
виробничою структурами гірничого підприємства на основі моделі 
його еколого-економічного розвитку». Держреєстрація № 
0013U004003.
5. НДР № 30-88-12 період виконання 2012-2014. «Дослідження 
процесів перетворення гамма-випромінювання, ультразвукових 
об’ємних і поверхневих хвиль на межах гетерофазних середовищ 
для оптимізації збагачувальних технологій». Держреєстрація 
№0112U000359.
6. Член редакційної колегії Науково-технічного збірника «Вісник 
Криворізького національного університету», що внесений до 
Переліку фахових видань (наказ Міністерства освіти і науки 
України № 455 від 15.04.2014 р.).
7. Член редакційної колегії Науково-технічного збірника 
«Гірничий вісник», що внесений до Переліку фахових видань 
(наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15.04.2014 
р.).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 
(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
1. Проректор з наукової роботи Криворізького національного 
університету з 2013 року.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад):
1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 09.052.03 зі спеціальності 
05.13.07 – автоматизація процесів керування при ДВНЗ 
«Криворізький національний університет».
2. Член спеціалізованої вченої ради К 29.051.13 зі спеціальності 
05.13.07 – автоматизація процесів керування при ДВНЗ 
«Східноєвропейський університет економіки і менеджменту».
3. Офіційний опонент 3 кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів 
загальною кількістю два досягнення:
Наведено 5 з 88:
1. Патент Україна UA 132345 U МПК (2019.01) B01D 21/00 B03B 
13/00. Моркун В.С., Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. Спосіб 
автоматичного керування роботою дешламатора. - Опубл. 
25.02.2019, Бюл. №4.  C.3.
2. Патент Україна UA 132692 U МПК (2019.01) Е2lВ49/00 GOlN 
27/72 (2006.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк 
Д.І., Суворов О.І. Спосіб визначення характеристик феромагнітних 



гірських порід в процесі буріння свердловин в гірському масиві. 
Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
3 Патент Україна UA 132691 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 
47/13 (2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк 
Д.І., Сердюк О.Ю. Спосіб автоматичного контролю характеристик 
феромагнітних гірських порід в процесі буріння свердловин в 
гірському масиві. Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
4. Патент Україна UA 132690 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 
47/0228 (2012.01) Е21В 47/13 (2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., 
Тронь В.В., Паранюк Д.І., Грищенко С.М. Спосіб керування 
процесом буріння свердловин в гірському масиві із феромагнітних 
порід. Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
5. Патент Україна UA 132689 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00. Моркун 
В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк Д.І., Гапоненко І.А. Спосіб 
керування процесом буріння свердловин в гірському масиві із 
феромагнітних порід. Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
15) наявність науково-популярних та / або консультаційних 
(дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Грищенко С.М., Тронь В.В., Сердюк 
О.Ю., Пилипенко О.В. Оцінка функції розподілу часток 
подрібненої руди за ступенем розкриття мінералів. Розвиток 
промисловості та суспільства: матеріали міжнар. наук-техн. конф. 
(22-24 травня 2019 року). Кривий Ріг : Криворізький національний 
університет, том 2. 2019 р. С. 116.
2. Morkun V., Tron, V., Ravinskaia О. Optimization of high-energy 
ultrasound source parameters for cavitation disintegration of ore 
floccules before floatation. IEEE International Young Scientists Forum 
on Applied Physics and Engineering. 2017. P. 96-99.
3. Morkun V., Morkun N., Pikilnyak A. Ultrasonic facilities complex for 
grinding and ore classification process control. IEEE 37th International 
Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2017. 2017. 
P. 409-413. {Scopus}
4. Morkun V., Morkun N., Tron V. Forming Control over Distributed 
System of Technological Aggregates of Concentrated Ore Line. IEEE 
International Young Scientists Forum on Applied Physics and 
Engineering YSF-2017. Book Of Abstracts. October 17-20, 2017. Lviv, 
Ukraine. P. 7-11.
5. Morkun V., Semerikov S., Hryshchenko S., Slovak K. Environmental 
geo-information technologies as a tool of pre-service mining engineer's 
training for sustainable development of mining industry. CEUR 
Workshop Proceedings 1844. 2017. P. 303-310.
6. Моркун В.С., Бакум З.П., Цвіркун Л.О. Проблеми формування 
проектно-конструкторської компетентності гірничого інженера в 
процесі графічної підготовки. Science and education a new 
dimension. Pedagogy and psycholоgy. II(8), Issue 16, 2014. P. 105–110.

147197 Капіца 
Володимир 
Федорович

завідувач 
кафедри

0 Філософія науки та 
інновації

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор філософських наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 41 рік.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Капіца В.Ф. Креативно-онтологічний вимір ноосферного 
розуміння світу та розвиток ноо-мислення в процесі світоглядної 
трансформації. Вісник Львівського університету. Серія 
філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 20. С. 46-52.
2. Капіца В.Ф. Розвиток ноосферного світорозуміння і мислення в 
процесі світоглядної трансформації ментальної рефлексії творчих 
суб’єктів. Актуальні проблеми філософії  та соціології. 2017. Вип. 
20. С.37-41.
3. Капіца В.Ф. Ноосферогенезис буття  та онтологічна структура 
ноосферної реальності як культуросфери і креатосфери 
ноосферного світорозуміння. Актуальні проблеми філософії  та 
соціології (науково-практичний журнал). 2016. Вип. 14. С.52-57.
4. Капіца В.Ф. Ноосферно-епістемологічна реальність наукового 
знання, ноосферного мислення і ноо-пізнання. Вісник Львівського 
університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2019. Вип.27.
5. Капіца В.Ф. Ноосферна епістемологія та ноо-методологія 
представлення знання і здійснення пізнання на засадах ноо-науки. 
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні 
студії. 2020. Вип.28.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
Наведено 8 із 21:
1. Капіца В.Ф. Філософія: терміни, поняття. Енциклопедичний 
словник-довідник: навч.-довід. видання / Наук. ред. докт. філософ. 
н., проф. В.Л. Петрушенко. Львів, 2019. 520 с.
2. Капіца В.Ф. Філософія і методологія ноо-науки: дослідні 
програми з ноосферних технологій та їх НТ-праксіси в проектних 
ноо-інноваціях: монографія. Книга 4. Кривий Ріг, 2019. 939 с.
3. Капіца В.Ф. Філософія науки як ноосфера інноваційного 
мислення і ноо-пізнання: монографія. Книга 2. Кривий Ріг, 2018. 
797с.
4. Капіца В.Ф. Філософія науки: інноваційна методологія та 
епістемологія ноосферного зросту знань: монографія. Книга 3. 
Кривий Ріг, 2018. 731 с.
5. Капіца В.Ф. Філософія науки і ноосферо-наукові інновації в 
мисленні і пізнанні: монографія. Книга 1. Кривий Ріг, 2016. 623с.
6. Капіца В.Ф. Творча самореалізація та успіх у професійній 
діяльності: монографія. Книга 3. Кривий Ріг, 2015. 745 с.
7. Капіца В.Ф. Філософія буття і онтологія ноонауки: монографія. 
Книга 3. Кривий Ріг, 2015. 754 с.
8. Капіца В.Ф. Інноваційні моделі молодого фахівця та їх 
реалізація в успішній професійній діяльності: монографія. Кн. 2. 
Кривий Ріг, 2014. 523 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
1. Підготовлено 2 кандидатських дисертації (Веденєєв В.О., 2004 
р.; Моргун О.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. Науковий керівник НДР «Розвиток ноосферного світорозуміння 
і мислення, створення ноосферно-інноваційних засад ноонауки і 
пізнання, ноо-методології з розробки ноосферних технологій і 
НТ-програмування» (2016-2019рр). Держреєстрація № 
0119U002885.
2. Науковий керівник НДР «Дослідження ноосферних 
пізнавальних онтологій і ноо-гносеометрики епістемологічного 
зросту знань та створення освітніх ноо-технологій в гуманізованих 



НТ-праксісах і логономосах ноосферного мислення та 
інноваційного навчання» (2020-2022рр). Держреєстрація №  
0120U002165.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 
(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
Завідувач кафедри філософії і соціальних наук Криворізького 
національного університету.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників / 
посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 
навчання, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок 
/ рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Капіца В.Ф. Структурно-конспективна розробка базових тем 
лекцій з основоположень філософії науки та інновацій для 
аспірантів технічних вузів. Кривий Ріг, 2020. 180 с.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу:
Керівнк постійно-діючого студентського наукового гуртка 
«Філософські студії»
15) наявність науково-популярних та / або консультаційних 
(дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
Наведено 5 із 14:
1. Капіца В.Ф. Конструктивна номонологія ноосферного мислення 
та імпрінтінг логономосів дослідних програм в ноосферних 
технологіях з НТ-виробництва ноо-інновацій. Розвиток 
промисловості та суспільства.: матеріали наук.-прак. конф. 
(Кривий Ріг, 27 травня 2019 р.). Кривий Ріг: видавництво КНУ, 
2019. С. 172.
2. Капіца В.Ф. Створення стандартизованих ноосферних програм з 
розробки ноо-кібернетичних технологій. Розвиток промисловості 
та суспільства: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Кр. Ріг, 23-25 
травня 2018 р.). Кривий Ріг, 2018. Т. 2. С. 201.
3. Капіца В.Ф. Професійно-світоглядні методи навчання на основі 
інтерактивних методик навчального партнерства. Розвиток 
інтерактивних світоглядних практик та впровадження 
інноваційних методів навчального партнерства: матеріали міжвуз. 
студ. конф. (Кривий Ріг, 25 травня 2017 р.). Кривий Ріг. 
Видавн.цент ДВНЗ «КНУ», 2017. 386с. С. 11-52.
4. Капіца В.Ф. Ноосферна епістемологія та інноваційно-ноосферна 
методологія представлення знання та значення пізнання на 
засадах філософії ноо-науки. Інновації філософії науки і 
подолання антигуманних тенденцій в розвитку сучасного 
суспільства: матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. (Кривий Ріг, 11 
квітня 2017 р.). Кривий Ріг, Видавн.центр ДВНЗ «КНУ», 2017. С. 
27-50.
5. Капіца В.Ф. Ноосферно-технологічне проектування розвитку 
науки  і суспільства на гуманістичній основі епістемологічного 
ноосферогенезису знань. Інновації філософії науки і подолання 
антигуманних тенденцій в розвитку сучасного суспільства: 
матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. (Кривий Ріг, 11 ківтня 2017 
р.). Кривий Ріг, Видавн.центр ДВНЗ «КНУ», 2017. С. 76-115.
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1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук зі спеціальності 184 Гірництво.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 32 роки.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
1. Stupnik, M., Kalinichenko, V., Fedko, M., Kalinichenko, O., 
Pukhalskyi, V., Kryvokhin, B. (2019). Investigation of the dust 
formation process when hoisting the uranium ores with a bucket. 
Mining of Mineral Deposits, 13(3), 96-103.
2. Stupnik, M., Kalinichenko, O., Kalinichenko, V., Pysmennyi, S., 
Morhun, O. (2018). Choice and substantiation of stable crown shapes 
in deep-level iron ore mining. Mining of Mineral Deposits, 12(4), 56-
62.
3. Stupnik, M., Kalinichenko, O. (2018) Investigation of muck drawing 
in blocks with trapezoid sills. E3S Web of Conferences, 60, art. no. 
00021.
4. Stupnik, M., Tarasiutin, V., Fedorenko, P. (2018) Parameters of 
selective martite ores disintegration in structured ore bodies deposits 
by borehole hydraulic monitors. E3S Web of Conferences, 60, art. no. 
00032.
5. Stupnik, M.I., Kalinichenko, V.O., Fedko, M.B., Kalinichenko, O.V. 
(2018). Investigation into crown stability at underground leaching of 
uranium ores. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho 
Universytetu, 6, 20–25s.
6. Stupnik, M.I.., Kalinichenko, V.O., Pysmennyi, S.V., Kalinichenko, 
O.V. (2018). Determining the qualitative composition of the equivalent 
material for simulation of Kryvyi Rih iron ore basin rocks. Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 21–27.
7. Stupnik, M., Kalinichenko, V., Pysmennyi, S., Fedko, M., 
Kalinichenko, O. (2016). Method of simulating rock mass stability in 
laboratory conditions using equivalent materials. Mining of Mineral 
Deposits, 10(3), 46-51.
8. Stupnik, M., Kalinichenko, V., Kalinichenko, O., Muzyka, I., Fedko, 



M., Pysmennyi, S. (2015). Information technologies as a component of 
monitoring and control of stress-deformed state of rock mass. Mining 
of Mineral Deposits, 9(2), 175-181.
9. Zhuravlev, F.M., Lyalyuk, V.P., Stupnik, N.I., Chuprinov, E.V., 
Lyakhova, I.A. (2016). Improved iron-ore pellets for blast furnaces. 
Steel in Translation, 46(12), 860-867.
10. Stupnik, N., Kalinichenko, V., Pismennij, S., Kalinichenko, Е. 
(2015). Features of underlying levels opening at “ArsellorMittal Kryvyic 
Rih” underground mine. New Developments in Mining Engineering 
2015: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining, 
39–44.
11. Timchenko, R.O., Popov, S.O., Stupnik, M.I., Krishko, D.A. (2015). 
Accounting for the effects of properties of rocks on their geomechanical 
processes of displacement. International Journal of GEOMATE, 9(1), 
1380-1385.
12. Stupnіk M.І., Kalіnіchenko V.O., Kalіnіchenko O.V., Muzika І.O., 
Fed'ko M.B., Pismennyi S.V. (2015). The research of strain-stress state 
of magnetite quartzite deposit massif in the condition of mine "Gigant-
Gliboka" of central iron ore enrichment works (CGOK). Metallurgical 
and mining industry, 7, 377-383.
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Дослідження стійкості оголень камерних систем розробки при 
відпрацюванні складноструктурних покладів залізних руд 
Криворізького басейну / З.Р. Маланчук, М.І. Ступнік, М.Б. Федько, 
С.В. Письмений, В.О. Колосов, С.А. Курносов // Вісник НУВГП, 
№3(83), 2018. - С. 162-175.
2. Проблеми розкриття та підготовки рудних родовищ на глибоких 
горизонтах шахт Кривбасу / М.І. Ступнік, М.Б. Федько, С.В. 
Письмений, В.О. Колосов, С.А. Курносов, З.Р. Маланчук // Вісник 
Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – 
Кривий Ріг. – 2018. – Вип. 47. – С. 3-8.
3. Дослідження трансформації напружено-деформованого стану 
масиву при відпрацюванні покладу камерними системами 
розробки з закладкою камер відходами гірничого виробництва / 
Ступнік М.І., Калініченко В.О., Калініченко О.В. // Гірничий 
вісник: Науково-технічний збірник. – Кривий Ріг. – 2019. – Вип. 
105 – С. 3-8.
4. Випуск руди з малорухомої зони на лежачому боці покладу 
похилим очисним вибоєм / Ступнік М.І., Калініченко В.О., 
Калініченко О.В., Грищенко М.А. // Гірничий вісник: Науково-
технічний збірник. – Кривий Ріг. – 2018. – Вип. 104. – С. 3-8.
5. Визначення товщини стелин при підземному вилуговуванні 
уранових руд з їх відпрацюванням спареними по висоті блоками / 
Ступнік М.І., Калініченко В.О., Федько М.Б., Маліновський Ю.О., 
Калініченко О.В., Пухальський В.М., Кривохін Б.І. // Вісник 
Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – 
Кривий Ріг. – 2018. – Вип. 46. – С.3–9.
6. Моделювання напружено-деформованого стану гірського 
масиву шахти «Гігант-Глибока» при застосуванні технології з 
твердіючою закладкою / Ступнік М.І., Калініченко В.О., 
Калініченко О.В., Письменний С.В., Федько М.Б. // Геотехнічна 
механіка: міжвідомчий збірник наукових праць. – Дніпро.– 2017. – 
Вип. 135. – С. 229– 238.
7. Удосконалення методики визначення параметрів буровибухових 
робіт з урахуванням напружено-деформованого стану масиву при 
його обваленні на похиле оголення / М.І.Ступнік, В.О. 
Калініченко, М.Б.Федько, І.О.Музыка, С.В.Письмений, 
О.В.Калініченко // Гірничий вісник: Науково-технічний збірник. – 
Кривий Ріг. – 2017. – Вип. 102. – С. 84–87.
8. Розробка та дослідження технології відпрацювання запасів 
блоків із застосуванням комбінованого високоефективного 
випуску руди / Ступнік М.І., Калініченко В.О., Калініченко О.В., 
Хівренко О.Я., Грищенко М.А., Теляпньов В.О. // Вісник 
Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – 
Кривий Ріг. – 2016. – Вип. 43. – С.3–7.
9. Підвищення ефективності технологічного процесу випуску і 
доставки руди на базі використання самохідної навантажувально-
доставочної техніки в складних геомеханічних умовах шахт 
Кривбасу / Ступнік М.І., Калініченко В.О., Тарасютін В.М., 
Хівренко О.Я., Косенко А.В. // Вісник Криворізького 
національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг. – 2016. 
– Вип. 41. – С.141-147.
10. Обоснование параметров очистной камеры параболической 
формы при отработке железных руд в неустойчивых породах / 
Ступник Н.И., Калиниченко В.А., Письменный С.В., Федько М.Б., 
Музыка И.О., Калиниченко Е.В. // Гірничий вісник: Науково-
технічний збірник. – Кривий Ріг. – 2016. – Вип. 101. – С. 7–12.
11. Інформаційні технології - складова процесів моніторингу та 
керування  напружено-деформованим станом масиву / Ступнік 
М.І., Калініченко В.О., Калініченко О.В. Музика І.О., Федько М.Б., 
Письменний С.В. // Розробка родовищ 2015: щорічний науково-
технічний збірник/ редкол.: В.І.Бондаренко та ін.– Д: Літограф, – 
2015. – С. 175–183.
12. Інформаційні технології - складова процесів моніторингу та 
керування  напружено-деформованим станом масиву: Ступнік 
М.І., Калініченко В.О.,  Калініченко О.В., Музика І.О., Федько М.Б., 
Письменний С.В. - Розробка родовищ 2015: щорічний науково-
технічний збірник/ редкол.: В.І.Бондаренко та ін.– Д: Літограф, – 
2015. – С. 175–183.
13. Дослідження напружено-деформованого стану гірського 
масиву покладу магнетитових кварцитів в умовах шахти «Гігант-
Глибока» ПАТ «ЦГЗК»: Ступнік М.І., Калініченко В.О.,  
Калініченко О.В., Музика І.О., Федько М.Б., Письменний С.В. - 
Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015.– № 5. 
– С. 85-89.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:
1. Ступнік М.І.  Розширення сировинної бази підземного Кривбасу 
за рахунок залучення до видобутку магнетитових кварцитів / М.К. 
Короленко, М.І. Ступнік, В.В. Перегудов, В.П. Протасов. – Кривий 
Ріг: Діоніс, 2012. – 284 с. Власний внесок: участь у написанні 
розділів; обробка виробничої та довідникової інформації; 
виконання основних технологічних креслень.
2. Н.И. Ступник Н.И. Эффективная отработка руд в условиях 
техно-генеза надр / Б.Н. Андреев, Д.В. Колесников, А.Е. Грицина, 
А.П.Левицкий, Н.И. Ступник. – Кривой Рог: Дионис, 2012. – 233 с. 
Власний внесок: розробка ефективних технологічних рішень 
видобутку залізних руд.
3. Ступнік М.І. Основи підземної розробки рудних родовищ:  
[навч. посіб.] / В.О. Калініченко, В.О. Колосов, М.І Ступнік. – 
Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. – 323 с.
4. Е.V. Kalinchenko, N.I. Stupnik. Substantiation of stable crown 
shapes in iron ore mining. Topical issues of resource-saving 



technologies in material mining and processing. Multi--authored 
monograph. – Petrosani, Romania, UNIVERSITAS Publishing, 2018. – 
269 p. (27-39).
5. Stupnik N.I., Kalinichenko V.A., Fedko M.B., Kalinchenko Е.V. 
Technology of underground block leaching at underground mines of 
“vostgoc”. Resource and resource-saving technologies in mineral 
mining and processing. Multi--authored monograph. – Petrosani, 
Romania, UNIVERSITAS Publishing, 2018. – 363 p. (4-16).
6. Stupnik N.I., Kalinichenko V.A., Fedko M.B., Kalinchenko Е. V. 
Possible use of uranium ores bucket hoisting in “glavnyi” shaft of 
novokonstanti-novskaya underground mine at se “Vostgok”. 
Sustainable development of resource-saving technologies in mineral 
mining and processing. Multi-authored monograph. - Petroșani, 
Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. - 400 р. (6-16).
7. Stupnik  M.,  Kalinichenko  V.,  Pysmennyi  S.,  Kalinichenko  O. The 
resourse-saving  technology  of  mining  complex  structured  iron  ire  
deposits. Traditions and innovations of resource-saving technologies in 
mineral mining and processing. Multi-authored monograph. - 
Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. - 424 р. (4-21).
8. Ступнік М.І., Калініченко В.О. Підземна розробка рудних 
родовищ під налягаючими глиновмісними породами. – Кривий 
Ріг: КНУ, 2018. – 240 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
1. Підготовлено 2 кандидатських дисертацій (Цариковський Вал.В. 
– 2010, Янов Є.К. – 2012).
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 
включеного до переліку наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового видання:
1. Науковий керівник НДР «Розробка інформатизованих систем 
моніторингу і керування процесами взаємодії полів напруженно-
деформованого стану масиву при формуванні відкритих гірничих 
виробок і штучних підземних споруд» (2014-2016 рр.).
2. Науковий керівник НДР:
«Визначення закономірностей трансформації  напружено-
деформованого стану порушеного виробками гірського масиву з 
метою створення ресурсозберігаючих технологій видобутку руд».
Термін виконання проекту: з  1 січня 2017р. по 31 грудня 2019 р. 
3. Член редакційної колегії збірника «Розробка родовищ 2015: 
щорічний науково-технічний збірник/ редкол.: В.І. Бондаренко та 
ін. – Д.: Літограф, 2015. – 546 с.
4 Головний редактор:
1. Вісник КНУ ISSN 2306-5451., ДВНЗ “Криворізький 
національний університет”.
2. Гірничий вісник ISSN-L: 2306-5435 Криворізького 
національного університету., ДВНЗ “Криворізький національний 
університет”.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 
філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
1. Ректор КНУ з 2016 р.
2. Голова спеціалізованої вченої ради Д 09 052 02. згідно наказу 
Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. №374 до 
31.12.2019 р.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад):
1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 08.052.02 за спеціальністю 
05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин.
2. Член спеціалізованої вченої ради  ДВНЗ «Дніпро. Політехнка» 
за спецальністю - підземна розробка родовищ корисних копалин.
3. Офіційний опонент Дичковського Романа Омеляновича 
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 
(2013 р.).
4. Офіційний опонент Мальцева Дмитра Валерійовича дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (2013 р.).
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення:
1. Спосіб розробки крутоспадних рудних покладів із застосуванням 
самохідної техніки / Патент України № 109836, МПК Е21С 41/16 
(2006.01), Е21С 41/22 (2006.01) // Ступнік М.І., Калініченко В.О., 
Хівренко О.Я., Федько М.Б., Калініченко О.В., Грищенко М.А., 
Тєляпньов В.О. - Опубл. Бюл. № 17 від 12.09. 2016 р.
2. Спосіб розробки крутоспадних потужних рудних покладів / 
Патент України № 118117, МПК (51), Е21С 41/16 (2006.01) // 
Ступнік М.І., Калініченко В.О., Федько М.Б., Калініченко О.В., 
Хівренко О.Я. - Опубл. Бюл. № 14 від 25.07. 2017 р.
3. Спосіб розробки крутоспадних потужних рудних покладів / 
Патент України № 121395, МПК (51), Е21С 41/22 (2006.01) // 
Ступнік М.І., Калініченко В.О., Хівренко О.Я., Федько М.Б. - Опубл. 
Бюл. № 23 від 11.12. 2017 р.
4. Спосіб розробки потужних покладів  стійких руд зі 
слабостійкими оточуючими породами/ Ступник М.І., Калініченко 
В.О., Кушнерьов І. П., Тарасютин В. М., Письменний С. В., 
Калініченко О.В., Кривенко О.Ю.// Патент України №128454. 
Заявл.u2017 10774, опубл. 25.09.18. Бюл.№18.
13) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три найменування:
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
«Проектування гірничо-видобувного підприємства (за фахом)» 
для студентів спеціальності 184 «Гірництво» ОПП «Підземна 
розробка родовищ корисних копалин» усіх форм навчання», 
Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг. – 2017.
2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу 
«Стратегічні напрямки подальшого розвитку гірничодобувної 
промисловисті» для студентів спеціальності 184 «Гірництво», 
галузі знань 18 «Виробництво та технології» усіх форм навчання», 
Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг. – 2017.
3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу 
«Особливості технології та комплексної механізації підземної 
розробки в основних регіонах світу» для студентів з напряму 
підготовки 184 «Гірництво» ОПП «Підземна розробка родовищ 
корисних копалин» усіх форм навчання, Видавничий центр ДВНЗ 



«КНУ», м. Кривий Ріг. – 2017.
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. Письменний С.В. Комбіновані способи подальшої розробки 
залізорудних родовищ Криворізького басейну / М.І. Ступнік, С.В. 
Письменний // Гірничий вісник: Науково-технічний збірник. – 
2012. – № 95(1). – С. 3-7. (Index-h Google Академия – 14).
2. Stupnik, N.I., Kalinichenko, V.A., Kolosov, V.A., Pismenniy, S.V., 
Fedko, M.B. (2014). Testing complex-structural magnetite quartzite 
deposits chamber system design theme. Metallurgical and mining 
industry, (2), 89–93. (Index-h: Scopus – 14, Google Академия – 23).
3. Stupnik, N., Kalinichenko, V. & Pismennyi S. (2013). Pillars sizing at 
magnetite quartzites room-work. Annual Scientific-Technical 
Collection – Mining of Mineral Deposits, 11-15. (Index-h: Scopus – 11, 
Google Академия – 21). 
4. Письменный С.В. Перспективные технологические варианты 
дальнейшей отработки железорудных месторождений системами с 
массовым обрушением руды / Н.И. Ступник, С.В. Письменный // 
Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – № 30. 
– С. 3-7. (Index-h Google Академия – 16).
5. Stupnik, N., Kalinichenko, V., Kolosov, V., Pismennyi, S. & Shepel A. 
(2014). Modeling of stopes in soft ores during ore mining. 
Metallurgical and mining industry, (3), 32–36. (Index-h: Scopus – 11, 
Google Академия – 22).
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 
Член міжкафедрального семінару з захисту дисертаційних робіт зі 
спеціальності 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних 
копалин.

 
 

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

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми та методи оцінювання

Філософія науки та інновації

ПР01. Володіння загальнонауковими 
філософськими знаннями та знаннями 
сучасних методів проведення наукових 
досліджень зі спеціальності Гірництво, 
необхідними для розуміння впливу технічних 
рішень у суспільному, економічному й 
соціальному контексті та формулювання 
наукового світогляду, професійної етики та 
культурного кругозору.

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

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

Геоінформаційні системи в маркшейдерській справі

ПР11. Формування у здобувачів системи 
необхідних умінь і навичок з використання 
геоінформаційних систем, сучасного 
програмного забезпечення, супутникових та 
цифрових технологій для ефективного 
маркшейдерського забезпечення гірничих 
робіт.

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

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

ПР07. Ухвалювати рішення в складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів й прогнозування 
в умовах недостатньої інформації і 
суперечливих вимог.

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

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

ПР08. Застосовувати сучасне програмне 
забезпечення наукової, інноваційної, 
проектної та експлуатаційної діяльності в 
сфері гірництва й реалізувати інноваційні 
заходи щодо вдосконалення та підвищення 
технічного рівня систем і технологій 
гірництва, забезпечення їх 
конкурентоспроможності.

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

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

ПР09. Вміння ініціювати інноваційні 
комплексні проекти, демонструвати 
лідерство та повну автономність під час їх 
реалізації та вміння продукувати нові ідеї.

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

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

ПР12. Формування у здобувачів системи 
необхідних умінь і навичок зі створення 
геоінформаційних систем на об’єкти 
гірничого підприємства, що охоплює 
побудову цифрових моделей об’єктів, та 
формування баз даних, необхідних для 
ефективного управління виробництвом 
видобутку корисних копалин.

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

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

ПР13. Представляти та обговорювати наукові 
результати державною й іноземними мовами 
в усній і письмовій формі.

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

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

ПР18. Виконувати оригінальні наукові 
дослідження в межах гірничодобувних 
підприємств на відповідному фаховому рівні, 
досягати наукових результатів, що 
створюють нові знання, для розв’язання 
актуальних проблем.

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

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

ПР04. Демонструвати уміння формулювати 
шляхи та засоби для досягнення позитивних 
інноваційних зрушень у процесах та 
операціях гірничого виробництва.

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

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

Наукові основи глибокої та комплексної переробки мінеральної сировини природного та техногенного походження

ПР16. Аналізувати фундаментальні та сучасні 
праці провідних зарубіжних та вітчизняних 
учених у вибраній області дослідження, 
формулювати мету та завдання власного 

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен



наукового дослідження як складові 
загальноцивілізаційного процесу.

моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

ПР14. Співпрацювати фахівцями з різних 
галузей у рамках наукових проектів, зокрема 
міжнародних, щодо розробки та дослідження 
технологічних систем і технологій, 
використовуючи принципи професійної 
етики та навички професійної етичної 
поведінки.

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен

ПР13. Представляти та обговорювати наукові 
результати державною й іноземними мовами 
в усній і письмовій формі.

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен

ПР09. Вміння ініціювати інноваційні 
комплексні проекти, демонструвати 
лідерство та повну автономність під час їх 
реалізації та вміння продукувати нові ідеї.

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен

ПР18. Виконувати оригінальні наукові 
дослідження в межах гірничодобувних 
підприємств на відповідному фаховому рівні, 
досягати наукових результатів, що 
створюють нові знання, для розв’язання 
актуальних проблем.

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен

ПР10. Вміння встановлювати взаємозв’язок 
структурного, речовинного та фазового 
складу корисних копалин з його 
технологічними властивостями; виявлення 
закономірностей розділення мінералів на 
підставі різниці в їх фізичних, фізико-
механічних і хімічних властивостей; 
обґрунтування та розробки технологій, 
апаратів, які в сукупності забезпечують 
найбільш ефективне перетворення 
мінеральних ресурсів у продукти з високими 
споживчими якостями для подальшого 
використання в різних галузях 
промисловості.

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен

ПР19. Управляти науковими проектами та 
/або готувати пропозиції на фінансування 
наукових досліджень.

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен

ПР08. Застосовувати сучасне програмне 
забезпечення наукової, інноваційної, 
проектної та експлуатаційної діяльності в 
сфері гірництва й реалізувати інноваційні 
заходи щодо вдосконалення та підвищення 
технічного рівня систем і технологій 
гірництва, забезпечення їх 
конкурентоспроможності.

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен

ПР02. Розробляти моделі, критерії і методи 
для синтезу адаптивного керування 
складними організаційно-технічними 
системами у гірничодобувній галузі з 
підземним та відкритим способами 
видобутку.

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен

ПР04. Демонструвати уміння формулювати 
шляхи та засоби для досягнення позитивних 
інноваційних зрушень у процесах та 
операціях гірничого виробництва.

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен

ПР01. Володіння загальнонауковими 
філософськими знаннями та знаннями 
сучасних методів проведення наукових 
досліджень зі спеціальності Гірництво, 
необхідними для розуміння впливу технічних 
рішень у суспільному, економічному й 
соціальному контексті та формулювання 
наукового світогляду, професійної етики та 
культурного кругозору.

Неігрові імітаційні методи; ігрові імітаційні 
методи; індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання, 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів), 
Інтерактивне навчання (компютерні 
програми для моделювання та візуалізації)

Усне опитування, комп’ютерне тестування; 
перевірка самостійної роботи; екзамен

Механіка і динаміка підземних споруд

ПР08. Застосовувати сучасне програмне 
забезпечення наукової, інноваційної, 
проектної та експлуатаційної діяльності в 
сфері гірництва й реалізувати інноваційні 
заходи щодо вдосконалення та підвищення 
технічного рівня систем і технологій 
гірництва, забезпечення їх 
конкурентоспроможності.

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

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

ПР04. Демонструвати уміння формулювати 
шляхи та засоби для досягнення позитивних 
інноваційних зрушень у процесах та 
операціях гірничого виробництва.

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

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

ПР07. Ухвалювати рішення в складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів й прогнозування 
в умовах недостатньої інформації і 

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

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



суперечливих вимог.
Математичні методи обробки результатів експериментальних вишукувань 

ПР01. Володіння загальнонауковими 
філософськими знаннями та знаннями 
сучасних методів проведення наукових 
досліджень зі спеціальності Гірництво, 
необхідними для розуміння впливу технічних 
рішень у суспільному, економічному й 
соціальному контексті та формулювання 
наукового світогляду, професійної етики та 
культурного кругозору.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; частинно-пошуковий 
(евристичний) метод; групова дискусія.

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

ПР02. Розробляти моделі, критерії і методи 
для синтезу адаптивного керування 
складними організаційно-технічними 
системами у гірничодобувній галузі з 
підземним та відкритим способами 
видобутку.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; частинно-пошуковий 
(евристичний) метод; групова дискусія.

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

ПР05. Використовувати регресійний, 
кореляційний та експериментальні методи 
оцінки ефективності гірничих робіт та 
оптимізації технологічних параметрів при 
пошуку нових технічних рішень.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; частинно-пошуковий 
(евристичний) метод; групова дискусія.

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

ПР06. Вміння оперативно й компетентно 
орієнтуватися в матеріалах інноваційних 
гірничих програм і проектів й 
удосконалювати їх складові, розробляючи 
окремі авторські рішення та планувати й 
координувати науково спрямовану діяльність 
виконавців.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; частинно-пошуковий 
(евристичний) метод; групова дискусія.

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

ПР07. Ухвалювати рішення в складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів й прогнозування 
в умовах недостатньої інформації і 
суперечливих вимог.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; частинно-пошуковий 
(евристичний) метод; групова дискусія.

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

ПР08. Застосовувати сучасне програмне 
забезпечення наукової, інноваційної, 
проектної та експлуатаційної діяльності в 
сфері гірництва й реалізувати інноваційні 
заходи щодо вдосконалення та підвищення 
технічного рівня систем і технологій 
гірництва, забезпечення їх 
конкурентоспроможності.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; частинно-пошуковий 
(евристичний) метод; групова дискусія.

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

ПР16. Аналізувати фундаментальні та сучасні 
праці провідних зарубіжних та вітчизняних 
учених у вибраній області дослідження, 
формулювати мету та завдання власного 
наукового дослідження як складові 
загальноцивілізаційного процесу.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; частинно-пошуковий 
(евристичний) метод; групова дискусія.

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

ПР18. Виконувати оригінальні наукові 
дослідження в межах гірничодобувних 
підприємств на відповідному фаховому рівні, 
досягати наукових результатів, що 
створюють нові знання, для розв’язання 
актуальних проблем.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; частинно-пошуковий 
(евристичний) метод; групова дискусія.

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

Стратегічні напрямки подальшого розвитку гірничодобувної промисловості

ПР02. Розробляти моделі, критерії і методи 
для синтезу адаптивного керування 
складними організаційно-технічними 
системами у гірничодобувній галузі з 
підземним та відкритим способами 
видобутку.

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

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

ПР04. Демонструвати уміння формулювати 
шляхи та засоби для досягнення позитивних 
інноваційних зрушень у процесах та 
операціях гірничого виробництва.

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

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

ПР03. Розробляти методи, моделі і критерії 
для визначення ступеня відповідності 
технологічного процесу або його параметрів 
основним трендам трансформації 
гірничодобувної промисловості.

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

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

ПР12. Формування у здобувачів системи 
необхідних умінь і навичок зі створення 
геоінформаційних систем на об’єкти 
гірничого підприємства, що охоплює 
побудову цифрових моделей об’єктів, та 
формування баз даних, необхідних для 
ефективного управління виробництвом 
видобутку корисних копалин.

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

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

ПР11. Формування у здобувачів системи 
необхідних умінь і навичок з використання 
геоінформаційних систем, сучасного 
програмного забезпечення, супутникових та 
цифрових технологій для ефективного 
маркшейдерського забезпечення гірничих 
робіт.

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

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

Іноземна мова наукової комунікації

ПР15. Демонструвати володіння 
професійними мовнокомунікативними 
вміннями діалогового спілкування 
українською та іноземною мовами з 
широкою науковою спільнотою, зокрема у 
межах міждисциплінарного та/або 
міжнародного експертного середовища, у 
процесі презентації матеріалів та результатів 
наукового дослідження у вигляді наукових 
статей, доповідей, мультимедійних 
презентацій відповідно до вимог стандартів і 
професійного співтовариства.

Пояснювально-ілюстративні; ділова гра; 
інформаційно-комп’ютерні саморозвивальні

Усне опитування; перевірка самостійної 
роботи; екзамен



Іноземна мова для академічних та наукових цілей

ПР13. Представляти та обговорювати наукові 
результати державною й іноземними мовами 
в усній і письмовій формі.

Пояснювально-ілюстративні; ділова гра; 
інформаційно-комп’ютерні саморозвивальні

Усне опитування; перевірка самостійної 
роботи; залік

Викладацька практика

ПР13. Представляти та обговорювати наукові 
результати державною й іноземними мовами 
в усній і письмовій формі.

Проектні; пояснювально-ілюстративні; 
інформаційно-комп’ютерні саморозвивальні; 
індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання; 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів),

Перевірка звіту; диф. залік

ПР17. Застосовувати науково-педагогічні 
технології, формулювати зміст, цілі 
навчання, способи їх досягнення, форми 
контролю, нести відповідальність за 
ефективність навчального процесу.

Проектні; пояснювально-ілюстративні; 
інформаційно-комп’ютерні саморозвивальні; 
індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання; 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів),

Перевірка звіту; диф. залік

ПР20. Розробляти програми спеціальних 
курсів, готувати плани-конспекти лекцій, 
семінарів, практичних і лабораторних робіт, 
проводити ці заняття зі студентами у 
закладах вищої освіти.

Проектні; пояснювально-ілюстративні; 
інформаційно-комп’ютерні саморозвивальні; 
індивідуальні навчальні траєкторії; 
компетентносно-орієнтоване навчання; 
мультимедійне навчання (презентації; 
моделювання та симуляція об’єктів),

Перевірка звіту; диф. залік

Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень

ПР14. Співпрацювати фахівцями з різних 
галузей в рамках наукових проектів, зокрема 
міжнародних, щодо розробки та дослідження 
інформаційних систем та технологій, 
використовуючи принципи професійної 
етики та навички професійної етичної 
поведінки.

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

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

ПР19. Управляти науковими проектами та 
/або готувати пропозиції на фінансування 
наукових досліджень.

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

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

Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі

ПР17. Застосовувати науково-педагогічні 
технології, формулювати зміст, цілі 
навчання, способи їх досягнення, форми 
контролю, нести відповідальність за 
ефективність навчального процесу.

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

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

Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії

ПР16. Аналізувати фундаментальні та сучасні 
праці провідних зарубіжних та вітчизняних 
вчених у вибраній області дослідження, 
формулювати мету та завдання власного 
наукового дослідження як складові 
загальноцивілізаційного процесу.

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

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

ПР18. Виконувати оригінальні наукові 
дослідження інформаційних систем та 
цифрових сервісів на відповідному фаховому 
рівні, досягати наукових результатів, що 
створюють нові знання, для розв’язання 
актуальних проблем.

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

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

 


