
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34616 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 34616

Назва ОП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

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 очна денна, заочна

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

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті

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

Кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій, кафедра іноземних мов, кафедра електромеханіки, 
кафедра філософії і соціальних наук.
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https://naqa.gov.ua/


Місце (адреса) провадження освітньої діяльності за ОП вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Освітня програма передбачає присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 95916

ПІБ гаранта ОП Сінчук Олег Миколайович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

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

Контактний телефон гаранта ОП +38(056)-409-17-30

Додатковий телефон гаранта ОП +38(096)-387-65-59

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Тимчасовий стандарт і освітньо-наукова програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за даною спеціальністю було розроблено 2016 року (протокол вченої ради 
університету № 8 від 26.04.2016 р.) і введено в дію наказом ректора ДВНЗ «Криворізький національний університет» від 10.05.2016 № 204. У 2018 рокці відбувся черговий перегляд 
освітньо-наукової програми (протокол вченої ради університету № 5 від 26.12.2018 р.), уведеної в дію наказом ректора ДВНЗ «Криворізький національний університет» від 29.12.2018 № 
556. Ліцензований обсяг щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з даної спеціальності затверджено наказом МОН України від 12.06.2019 № 826-л 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/відомості/відомість_станом на 23.10.19.pdf).
Актуальність розвитку проблемної області освітньо-наукової програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та її 
народногосподарське значення для Криворізького регіону обумовлені впровадженням та експлуатацією потужного енергетичного та електротехнічного обладнання на гірничо-
металургійних підприємствах міст України: Кривого Рогу, Марганцю, Орджонікідзе, Кропивницького, Полтави й ряду інших, а також для закордонних фірм. Підготовка наукових кадрів 
для розв’язання завдань розробки, експлуатації енергоефективних видів обладнання, забезпечення якості електричної енергії в мережах живлення, оптимізації режимів роботи потужних 
електроенергетичних, електротехнічних і  електромеханічних систем для цих підприємств здійснюється на матеріальній і кадровій базі кафедри автоматизованих електромеханічних 
систем в промисловості та транспорті Криворізького національного університету та у відповідних філіях кафедри на ряді підприємств регіону. Окрім того, кафедра готує відповідних 
фахівців для провідних науково-дослідних організацій та ЗВО регіону.
Створення на науковій основі електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем для технологічних механізмів підвищує якість і ефективність усіх ланок складного 
гірничо-металургійного виробництва. Для реалізації усіх етапів життєвого циклу новітніх виробництв у сфері розроблення, проектування, упровадження й експлуатації важливою є 
підготовка наукових кадрів, котрі мають достатній світогляд з проблем сучасної техніки й технологій, які володіють навичками застосування фундаментальних знань для розв’язання 
наукових і практичних завдань і можуть бути корисними в різних структурах та ланках підприємств залізорудного регіону як Кривбасу, так й інших рудних та металургійних районів, де 
відбувається видобуток, переробка корисних копалин і виробництво металопродукції. Це підтверджують відгуки підприємств і організацій, на яких працюють випускники третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура/відгуки/).
 
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 1 1 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 3 2 0 1 0

3 курс 2017 - 2018 4 4 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 2 1 1 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 29184 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

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

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 34616 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

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

 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 34616_OP_2018.pdf XoVux8Qkb9PRFPkagDlYoHC3QP2r/pB1aD2Ayy7Ts70=

Навчальний план за ОП 34616_NavPlan_2018_och.pdf Yg4l3YetNEjw8DLXHXQlirx1ZfVAbe9mpPI9xpLFngI=

Навчальний план за ОП 34616_NavPlan_2018_zaoch.pdf M8ZTtEYfjTopQ4LSWnSA57ffinZG5v3Lir+coMO/PhE=

Навчальний план за ОП 34616_NavPlan_2018_och_inost.pdf P+ehzPHyxUph9xGtn3kDEzoQk+N8xMp73DAv2h23wic=

Навчальний план за ОП 34616_NavPlan_2018_zaoch_inost.pdf uA3EFFTo937rLDj+apHvMGCVzx7JUlmbdJfS6G+18hs=

Рецензії та відгуки роботодавців 34616_recenz_2.pdf oxtP00WfmRe/WC9+ldi7l7R0fVl0TkHZCVTPju9FXdQ=

Рецензії та відгуки роботодавців 34616_recenz_3.pdf yZjBvx3+bJaTo5wUankGeiNp6O1brsjBZDoaGnuIrJc=

Рецензії та відгуки роботодавців 34616_recenz_4.pdf CkVaLnSNBocm7FtjrP5NtPrRiwJSBiqCFQx+tfoeUtY=

Рецензії та відгуки роботодавців 34616_recenz_5.pdf FcfCDDjLN8S2cqePcw3Sm/QfeWOZ+djvKNnsji22HQk=
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Рецензії та відгуки роботодавців 34616_recenz_1.pdf doqwCjV3yZ37YUvP3VeC/3aQ0//9Wz2R8a3/QEv0vpg= 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Мета ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – підготовка кваліфікованих професіоналів наукового ступеня доктора філософії в галузі «Електрична інженерія», які 
володіють сучасним науковим мисленням, теоретичними знаннями та прикладними навичками, здатні розв’язувати складні різнопланові завдання, опанувати компетентності, достатні 
для генерування нових ідей, ухвалення обґрунтованих управлінських рішень щодо розв'язання комплексних організаційно-технологічних проблем на підприємствах, в установах та 
організаціях, перш за все гірничорудних та металургійних, у галузі електричної інженерії.
Основними цілями ОНП є: 1) надання здобувачам поглиблених знань у галузі електричної інженерії та у виробничій сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що 
відповідає рівню професійної підготовки наукових кадрів, здатних розв’язувати науково-технічні завдання й використовувати результати в освітньому процесі; 2) досягнення здобувачами 
необхідного рівня самостійності в розробленні методології проведення науково-дослідницької діяльності при розв’язуванні наукових проблем регіонального характеру; 3) підготовка кадрів 
до науково-дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої освіти та наукових установах із поєднанням освітньої, наукової та інноваційної діяльності; 4) створення умов для 
подальшого розвитку Університету як провідного регіонального суспільного науково-освітнього центру з підготовки наукових кадрів і персоналу управління в сфері електротехніки та 
електромеханіки.

 

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

Згідно зі «Статутом Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), метою освітньої діяльності є забезпечення умов всебічного розвитку осіб, 
які навчаються в даному закладі вищої освіти, необхідних для здобуття ними вищої освіти, формування моральних принципів та норм поведінки особистості, громадської свідомості, 
забезпечення сфер діяльності кваліфікованими фахівцями.
Місія і стратегія ЗВО визначаються документом «Стратегія 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 необхідним рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі 
ефективного використання науково-педагогічного потенціалу; упровадження європейських і світових стандартів якості освіти. Стратегією діяльності Університету є утвердження його в 
ролі як провідного регіонального суспільного науково-освітнього центру; розвиток інтелектуального потенціалу та конкурентоспроможності; створення сучасної інфраструктури для 
науково-педагогічної діяльності здобувачів та науковців. Таким чином цілі ОП відповідають місії і стратегії ЗВО.
Фокусом освітньо-наукової програми є набуття здобувачем необхідного рівня дослідницьких навичок для наукової кар'єри, викладання спеціальних дисциплін в галузі «Електрична 
інженерія», навичок в  організаційно-управлінської та інженерної діяльності.

 

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

На засіданнях робочої групи з перегляду освітньо-наукової програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для третього (освітньо-наукового) рівня в присутності 
представників здобувачів та випускників кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті (аспіранти Дозоренко О.В., Лоташ П.В., Горшков В.В, Сіянко 
Р.В.) було запропоновано посилити вивчення іноземної мови та розширити обсяги дисциплін для вибіркового блоку як за даною ОНП, так і зі складу інших ОНП. Пропозиції здобувачів 
вищої освіти відображені в їхніх анкетах опитування та враховуються при формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП. 
(http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура/опитування/).

- роботодавці

На засіданнях робочої групи з розроблення й перегляду ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для третього (освітньо-наукового) рівня беруть участь представники 
основних  роботодавців  регіону Кривбасу та інших прилеглих регіонів: ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг», ТОВ «Промфактор», ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ 
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Кривбасзалізрудком», ТОВ «Криворіжелектромонтаж», НВО «Ракурс», які формують свої пропозиції щодо покращення 
результатів підготовки фахівців третього рівня вищої освіти (перелік роботодавців регіону за посиланням - http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-
i-vypusknykiv/robotodavci):
- здатність до оцінювання стану як закордонних, так і вітчизняних наукових досліджень у сфері електротехніки та електромеханіки;
- здатність до формулювання наукових завдань, які необхідно розв’язувати в галузі;
- здатність застосовувати комплексний підхід до вирішення експериментальних завдань із застосуванням засобів інформаційно-вимірювальної техніки та прикладного програмного 
забезпечення;
- здатність керувати проектами та контролювати якість їх виконання.
Запропоновані пропозиції щодо формулювання цілей та програмних результатів навчання було враховано в ОП (спеціальні компетентності СК4,СК6,СК12) 
(http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура/відгуки/).

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти як стейкхолдерів ураховано при формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП, при визначенні нормативних і варіативних компонент ОНП 
та створенні сприятливих умов для співпраці з представниками інших вітчизняних закладів вищої освіти та науково-дослідних установ (проведення конференцій, симпозіумів, форумів 
тощо). Під час розроблення ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з метою забезпечення умов академічної 
мобільності проводиться обговорення та погодження цілей і програмних результатів навчання здобувачів вищої  освіти за ОП із колегами інших університетів України: Інститут 
електродинаміки Національної академії наук України, відділ транзисторних перетворювачів ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», інститут енергозбереження та енергоменеджменту, кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами 
(http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура/відгуки).
Тематику наукових досліджень і публікацій викладачів кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті й здобувачів ОНП  «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» присвячено розв’язанню актуальних наукових завдань у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки з урахуванням регіонального 
контексту (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/напрямки/electroenergetuka.pdf).

- інші стейкхолдери

Викладачі кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті є колективними членами Української Асоціації інженерів-електриків (УАІЕ), діяльність якої 
спрямована на забезпечення інформацією з питань дослідження, розроблення, виробництва, експлуатації систем промислового електроприводу, їх компонентів і супровідної апаратури, а 
також оцінювання пріоритетних науково-технічних напрямків розвитку автоматизованого електроприводу. Результати науково-дослідницької роботи викладачів та здобувачів ОНП 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» використовуються при проектуванні та алгоритмічному забезпеченні систем автоматичного керування енергетичними процесами 
на гірничих підприємствах, у навчальному процесі на кафедрі автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті при підготовці фахівців та при проведенні 
лекційних, практичних та лабораторних робіт. Основні положення освітньо-наукової програми було обговорено й погоджено з представниками УАІЕ.
Запропоновані пропозиції щодо формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП, які було викладено у відгуку Голови Асоціації інженерів-електриків – Клепікова В.Б., було 
враховано при редагуванні ОНП (http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура/відгуки). До переліку інших стейкхолдерів можна віднести участь представників ТОВ «ДЕК АЛЬТЕРА» 
(Криворізьке представництво), які також надали свої зауваження та пропозиції до ОНП.

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

Цілі та програмні результати навчання ОНП формувалися згідно з тенденціями розвитку спеціальності та ринку праці. Регіони Кривого Рогу, Нікополя і Марганцю насичені потужними 
електроспоживачами технологічних механізмів і установок: металургійні прокатні стани, шахтні вентиляторні, компресорні й підйомні установки, гірничо-збагачувальні механізми й 
установки та іншими. Тематика НДР викладачів і здобувачів орієнтована на розв’язання завдань цих підприємств. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та 
докторантура/напрямки/electroenergetuka.pdf).
Регіональний контекст відіграє важливу роль у процесі підготовки фахівців для гірничо-видобувної та металургійної промисловості. Більшість пунктів програмних результатів навчання 
освітньо-наукової програми враховують тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, зокрема ПР07-ПР09, ПР11,ПР14,ПР16,ПР20. За прогнозами Державної служби зайнятості 2020 
року, потреба у працівниках сфери електричної  інженерії становитиме близько 8–15 % від існуючої кількості. Згідно з даними Державної служби зайнятості України, дефіцит кадрів 2018 
року становив 49,8 тис. осіб, 2019 року – 165,2 тис. осіб, 2020 року за прогнозом може становити 164,2 тис. осіб. Запити роботодавців – https://jobs.ua, http://work.ua, http://rabota.ua. 
Плинність кадрів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» значно менша, ніж у робітників інших професій, але вона також є. Отже, цілі ОП та ПРН 
відповідають тенденціям розвитку як спеціальності, так і ринку праці.

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

Тенденції розвитку спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» обумовлені провідною її роллю в розв’язанні питань енергозбереження й 
енергоефективності електрообладнання промислових підприємств в умовах підвищення тарифів на електроенергію. Випускники спеціальності обіймають відповідні, зокрема керівні, 
посади на підприємствах і установах регіону Кривбасу (http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура/відгуки/). Для формування та розвитку професійних компетентностей кафедра 
автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті погоджує цілі та програмні результати навчання з провідними підприємствами та виробниками 
електрообладнання (http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/стейкхолдери/). 
З березня 2010 року на базі кафедри відкрито офіційний тренінг-центр компанії OMRON, який має право здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації фахівців із виробничих 
підрозділів підприємств гірничо-металургійного комплексу України в галузі розроблення систем керування промислових електромереж на основі програмованих логічних контролерів. 
Цілі ОП та ПРН відповідають тенденціям розвитку як спеціальності, так і галузі.

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

При розробленні ОП спеціальності враховано досвід вітчизняних освітніх програм ряду ЗВО:
- ОП підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Запорізької державної інженерної академії 
(http://www.zgia.zp.ua/gazeta/%D0%9E%D0%9D%D0%9F_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_141_%D0%95%D0%95%D0%95.pdf);

Сторінка 3



- ОП підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Приазовського державного технічного університету (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2017/07/141-Elektroenergetika-
elektrotekhnіka-ta-elektromehanіka.pdf);
- ОП підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  Національного університету «Львівська політехніка» 
(http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2016/4222/programa_phd_141.pdf).
Також ураховано досвід іноземних фірм і навчальних закладів: 
The PhD programme (doctoral education), Trondheim Electric Power Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Norwegian  (https://www.ntnu.edu/studies/phelkt); 
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering (Ph.D.) The George Washington University - School of Engineering & Applied Science, Washington, USA (https://www.phdstudies.com/PhD/Electrical-
Engineering/); 
The PhD program in electrical engineering, Arizona State University, USA (https://ecee.engineering.asu.edu/).
Аналіз наведених програм дозволив урахувати їхній досвід, компетенції, обґрунтувати та сформулювати цілі й програмні результати навчання ОНП.

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

Натепер Науково-методичною комісією № 9 з інженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України розроблено тільки проект стандарту зі 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для ступеня вищої освіти доктора філософії,  який опубліковано 5 лютого 2019 року й поки що не затверджено.

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

При розробленні ОНП ураховано вимоги 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, і встановлено обсяг та терміни освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, загальні компетентності, фахові 
компетентності, програмні результати навчання, перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми; вимоги до структури навчальних дисциплін 
тощо. За компетентнісним змістом ОНП відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню або 9 рівню НРК (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12).
Кожен модуль освітньої програми має визначені результати навчання, які розроблено на рівні Національної рамки кваліфікацій та «Дублінських дескрипторів» із урахуванням важливості 
формування «гнучких навичок (soft skills)» та дослідницької діяльності. Розподілення результатів навчання реалізовано за модулями освітньої програми відповідно до міжнародних 
результатів навчання, представлених у SDIО Syllabus. При формуванні результатів ОНП та відповідних освітніх компонентів ураховано досвід визнаних європейських стандартів.
Аналіз складу освітньо-наукової програми  2016 року показав, що програмні результати навчання відповідають вимогам НРК таким чином: знання та розуміння – 5 (ПРН-1, ПРН-2, ПРН-9, 
ПРН-11, ПРН-12), уміння – 3 (ПРН-3, ПРН-4, ПРН-8), комунікація – 3 (ПРН-6, ПРН-7, ПРН-15), автономність та відповідальність – 4 (ПРН-5, ПРН-10, ПРН-13, ПРН-14).
Аналіз складу освітньо-наукової програми  2018 року показав, що програмні результати навчання відповідають вимогам НРК наступним чином: знання та розуміння – 3 (ПР01- ПР03), 
уміння – 14 (ПР04 – ПР17), комунікація – 2 (ПР18, ПР19), автономність та відповідальність  – 3 (ПР20 – ПР22).
Програмні результати навчання, визначені освітньою програмою,  відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій щодо сукупності компетентностей за дев’ятим рівнем, який 
відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

48

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)?

36

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

12

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

Об’єктами вивчення та діяльності здобувачів третього рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є  процеси виробництва, розподілення та 
споживання електричної енергії електроприймачами гірничих, металургійних та інших видів підприємств; процеси перетворення електричної енергії в електромеханічних системах; 
аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання; засоби інформаційно-
вимірювальної техніки; методи вимірювань, контролю, випробувань та діагностування; нормативна документація, пов’язана з процесами виробництва, передачі, розподілення та 
споживання електричної енергії; інформаційні технології експериментальних досліджень.
При формуванні дисциплін навчального плану ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за основу було взято напрями досліджень здобувачів згідно зі 
спеціальностями групи «Електротехніка», за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів: 05.09.01 – Електричні машини й апарати, 05.09.03 – Електротехнічні 
комплекси та системи, 05.09.05 – Теоретична електротехніка, 05.09.12 – Напівпровідникові перетворювачі електроенергії, 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси, 05.14.02 – 
Електричні станції, мережі і системи, 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії.
Виходячи з потреб підприємств регіону, ОНП охоплює також вибіркові дисципліни здобувача, а саме: 
- Електромеханічні системи з відновлювальними джерелами енергії.
- Електропостачання та електробезпека електрообладнання потужних технологічних і технічних комплексів. Проблеми, перспективи.
- Електромехатронні, робототехнічні системи.
- Керування мехатронними системами.
- Системи діагностики, контролю та захисту.
- Компенсація реактивної потужності та електромагнітна сумісність електротехнічного обладнання.
- Автономні системи електроживлення стаціонарних та рухомих об’єктів.
- Гнучкі виробничі комплекси з різними видами сучасних електромеханічних систем.
- Мережі електропостачання з розподіленою генерацією.
- Дисципліна з іншої освітньої програми.
Ці дисципліни введено в ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» згідно з напрямами сучасних наукових досліджень і за необхідності можуть додаватися або бути 
скорегованими залежно від напрямів наукових досліджень здобувачів. Також у навчальному плані реалізується можливість вибору здобувачем дисциплін з інших освітніх програм.
Взаємопов'язаність освітніх компонентів ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з програмними результатами окремих дисциплін відображено в структурно-
логічній схемі підготовки фахівців, що є складовою освітньо-наукової програми.
Зміст освітньо-наукової програми відповідає предметній області Тимчасового стандарту вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
(http://aespt.knu.edu.ua/тимчасові-стандарти/).

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

Вибір дисциплін здобувачами здійснюється згідно з вимогами Положення про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). В основу системи формування індивідуальної освітньої траєкторії в межах ОП покладена можливість обирати освітні компоненти із 
переліку навчальних дисциплін вільного вибору (не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС) та формувати на підставі цього індивідуальний навчальний план здобувача вищої 
освіти. Аналіз змісту вибіркових дисциплін вказує на їхню багатовекторність і важливість для вибору їх відповідно до теми дисертаційної роботи. Формування індивідуальної освітньої 
траєкторії здійснюється за результатами анкетування здобувачів згідно з Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf).
Навчальний план та програмні результати освітньо-наукової програми є основою для формування здобувачем індивідуального навчального плану та плану наукової роботи. 
Індивідуальний план наукової роботи погоджується з науковим керівником та затверджується Вченою радою Університету впродовж двох місяців з дня зарахування аспіранта до 
Університету.

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

Згідно з вимогами Положення про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання,  
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf)  здобувач освіти має можливість вибору: 
▪ із вибіркової складової навчального плану освітньої програми, за якою здобувач навчається;
▪ із вибіркової складової навчального плану іншої освітньої програми того самого освітнього рівня;
▪ навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти при реалізації здобувачем права на академічну мобільність.
Реалізація вільного вибору дисциплін здобувачами передбачає вибір дисциплін із переліку на відповідний навчальний рік. Здобувачеві може бути відмовлено в реалізації його вибору та 
запропоновано здійснити новий вибір, якщо: 
▪ кількість кредитів за обраними дисциплінами є меншою за необхідну для присвоєння академічної кваліфікації; 
▪ наслідком його вибору навчальної дисципліни є перевищення встановленого максимуму кількості навчальних дисциплін, які здобувач може опановувати одночасно, і/або кількості 
підсумкових (семестрових) форм контролю;
▪ результати навчання за обраними дисциплінами за рівнем не відповідають дескрипторам того рівня Національної рамки кваліфікацій України, на який орієнтована програма; 
▪ здобувач не володіє необхідними для успішного навчання знаннями та вміннями.
Університет залишає за собою право рекомендувати здобувачеві нові навчальні курси, які містять результати наукових досліджень викладачів університету, отримали високу оцінку 
роботодавців або формують у здобувачів додаткові компетенції, що підвищують конкурентоспроможність на ринку праці. Перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік 
може змінюватись.
Гарант програми та науковий керівник дають роз'яснення суті можливих альтернативних дисциплін для того, щоб допомогти здобувачеві обрати необхідний напрямок одержання 
додаткових поглиблених знань відповідно до напрямку власного наукового дослідження. Загальна процедура інформування здобувачів всіх рівнів вищої освіти про дисципліни, що 
пропонуються на вибір складається з бесід на консультаціях та репозитарію на сайті університету (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciynyy-paket). 
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Загальноуніверситетський банк вибіркових дисциплін містить анотації дисциплін, де вказано очікувані результати навчання за дисципліною, пререкізити для вивчення дисципліни та 
організаційні обмеження.

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

Змістом ОНП і навчальним планом передбачено практичні заняття (зокрема на підприємствах) з навчальних дисциплін і проходження викладацької практики, що нормується 
Положенням про порядок проходження викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/52.pdf) та Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому національному  
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf). Викладацька практика є невід’ємною частиною навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора 
філософії та видом практичної діяльності у вищій школі, охоплюючи викладання спеціальних дисциплін, для здобуття вмінь і навичок практичної викладацької діяльності. Викладацьку 
практику здобувачі проходять на кафедри, де працює науковий керівник.
Проходження викладацької практики передбачено на другому році навчання й охоплює підготовку здобувача до проведення лекцій та практичних занять.
Контроль за проходженням практики здобувача покладено на завідувача кафедри. Викладацька практика здобувача дає змогу сформувати такі компетенції, як СК10,СК19, СК20, та 
отримати програмні результати навчання – ПР20, ПР21.
Залік з викладацької практики передбачає диференційовану оцінку, яку виставляє науковий керівник. 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

Підготовка здобувачів згідно з ОНП дає змогу сформувати у них такі компетентності, як:  К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до формування системного 
наукового світогляду, професійної етики та загального культурного світогляду, К03. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших 
галузей, широким академічним товариством та громадськістю) українською та однією з іноземних мов європейського простору, К05. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, К06. 
Навички суворого дотримання професійної етики, К07. Прагнення до постійного розширення загального культурного світогляду, СК17. Здатність здійснювати організацію робочих місць, 
їх технічне оснащення, організацію та планування роботи колективу виконавців, прийняття керівних рішень в умовах різнорідних думок та професійної дискусії, СК18. Здатність 
формулювати і коректно ставити завдання та керувати технічним персоналом; узгоджувати роботу технічних та управлінських підрозділів організації, а також брати активну участь у 
навчанні персоналу. Набуттю соціальних навичок сприяє те, що в університеті сформовано механізм студентського самоврядування, функціонують наукові товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених, які займаються питаннями організації та проведення наукових і культурних заходів. Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) 
упродовж періоду навчання в аспірантурі відповідають цілям та результатам навчання ОП.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійного стандарту немає, але ОНП враховує європейські стандарти вищої освіти в галузі інженерії, зокрема:
- Європейська довідкова система ключових компетенцій (Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for LifeLong Learning, Brussels, 2018 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0014&from=EN);
- TUNING Educational Structures in Europe (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів (http://www.unideusto.org/tuningeu/).
Випускник ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього рівня вищої освіти – це фахівець високого рівня, який може виконувати професійну діяльність на 
підприємствах і в організаціях металургійної, гірничо видобувної та інших галузей промисловості.
Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання, наразі в Україні відсутні. На наш погляд, доктор філософії зі спеціальності 141  «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» повинен володіти системою поглядів на фундаментальні засади та стратегії розвитку сучасної електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 
та повинен бути спроможним виконувати науково-дослідницькі, науково-організаційні, науково-видавничі, професійно-педагогічні, фахові аналітичні, експертно-консультативні, 
організаційно-управлінські та організаційно-проектні функції у сфері своєї діяльності. 

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), навчальний день не повинен 
перевищувати 9 академічних годин, а навчальний тиждень – не більше 45 годин. Аналіз навчального плану показує, що кількість кредитів ЄКТС складає 12 на семестр, а середня тривалість 
навчального дня коливається для 4-х семестрів від 2,4 до 3,4 академічних годин, а навчального тижня – від 12 до 17 академічних годин. Кількість екзаменів не перевищує чотирьох у 
семестрі, заліків – не більше двох.
На самостійну роботу визначається не менше 1/3 і не більше 2/3 від загальної кількості годин на дисципліну. Додаткова завантаженість здобувачів в період навчаннявиникає за рахунок 
консультацій з практичних занять, консультацій у досесійний та після -сесійний період у частині дисертаційного дослідження, підготовки та написання статей і тез. Основними заходами, 
які ЗВО вживає на даній ОП для їх оптимізації, є: сприяння творчій співпраці керівника та здобувача, складання оптимального графіка й розкладу навчання здобувачів вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та докторантура/Розклад/графік навч. процесу.pdf; http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/rozklad). Анкетування 
здобувачів дозволяє також оцінити завантаженість здобувачів ЗВО та вжити необхідних заходів.

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

У ЗВО надана інформація про наказ МОН України від 15.10.2019 № 1296 «Щодо запровадження пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за 
дуальною формою здобуття освіти» (http://www.knu.edu.ua/dualna-osvita).
У даний час дуальна форма освіти для підготовки докторів філософії зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» не застосовується. Підготовка здобувачів 
вищої освіти за дуальною формою освіти може бути застосована не тільки для ступенів бакалавра і магістра, але і для доктора філософії. Необхідно враховувати, що така форма для 
доктора філософії буде необхідною тоді, коли роботодавцем будуть виступати науково-дослідна організація, навчальний заклад, провідні підприємства галузей, яким необхідні доктори 
філософії та які створюють умови для їх підготовки, а в подальшому залучають їх до роботи в себе з відповідним матеріальним і житловим заохоченням. Дисципліни циклів професійної 
підготовки в нормативних і вибіркових дисциплінах упродовж 1 і 2-го років навчання можуть бути предметом розгляду та погодження на предмет організації дуальної освіти в регіоні. 
Також у процесі перемовин із зацікавленими працедавцями може бути розглянуто й питання зміни дисциплін у навчальному плані підготовки докторів філософії.

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/aspirantura-ta-doktorantura/vstupnyku-do-aspirantury-ta-doktorantury

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

Вступ здобувачів на третій рівень за спеціальністю  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України (http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Типові умови прийому/умови_2020_юстовані.pdf),  та Правил прийому до 
аспірантури та докторантури (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та докторантура/Вступнику до аспірантури та докторантури/final_pravula_pr.pdf). Правила 
прийому до аспірантури діють протягом відповідного календарного року.
Для проведення вступних випробувань для третього рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» створюються предметні екзаменаційні комісії.  
Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Програми вступних іспитів розроблено головами відповідних предметних комісій і затверджено Головою 
приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Вступні випробування проводяться предметними комісіями у складі трьох-п’яти осіб. До складу 
предметних комісій входять особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, та доктора наук, які проводять наукові дослідження за визначеною спеціальністю.
Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії розраховується як сума балів вступних іспитів зі спеціальності, з іноземної мови, і середнього бала оцінок, 
які наведено в 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?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf). Особам, які здійснюють вступ на третій рівень за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з іншої галузі 
знань (спеціальності), яка зазначена в дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування.
Вчена рада Університету має право ухвалити рішення про визнання набутих здобувачем в інших ЗВО компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити 
ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Підготовка іноземних громадян здійснюється на підставі міжнародних договорів України; програм та договорів, укладених КНУ з юридичними та фізичними особами.
Особа, яка здійснює вступ на третій рівень за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», надала диплом, виданий іноземним ЗВО, допускається до 
вступних випробувань нарівні з іншими особами. Процедура визнання іноземного документа про освіту й академічної довідки здійснюється компетентним органом до початку другого 
семестру першого року навчання. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється ЗВО протягом навчального року. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/нормативи/osvitniy%20prozes.pdf).

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

На даній ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня підготовки поки що не було запитів для застосування відповідної практики.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
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(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19022020.pdf) та Положенням про порядок визнання в Криворізькому 
національному університеті результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20визнання%20результатів%20неформальної%20освіти.pdf), які передбачають 
вимоги до наданого здобувачем вищої освіти документа, у якому повинні обов’язково міститися конкретно названі вимірювані результати навчання. Здобувачеві необхідно надати докази 
результатів навчання, а не витраченого часу або досвіду роботи. Докази участі в курсах, навчання без визнаної кредитної цінності, багаторічного досвіду роботи або посади не будуть 
прийняті самі по собі. 
ЗВО може визнати результати навчання неформальної освіти в обсязі не більше 10% від загального обсягу з конкретної ОП. Здобувач вищої освіти після завершення такого навчання 
звертається із заявою про визнання його результатів до ректора. Для визнання результатів навчання у неформальній освіті створюється розпорядженням декана предметна комісія. 
Здобувач вищої  освіти заяву з відповідними візами надає завідувачу аспірантури та докторантури. За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол, у якому міститься 
висновок про зарахування чи незарахування відповідної дисципліни.

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

Вказані правила зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» не застосовувалися, оскільки таких випадків не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Відповідно до 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), підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:   
 - в аспірантурі: очною (денною) і заочною формами навчання;
- поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в Університеті).
Освітній процес за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  здійснюється за такими формами: лекція, практичне заняття; індивідуальне заняття; 
консультація. 
Основні методи навчання: словесне навчання (інтеграція різних видів діяльності аспірантів: навчальної, наукової, практичної; створення умов, максимально наближених до реальних); 
практичне навчання (використання методик розрахунку параметрів обладнання та перевірка методами фізичного й математичного моделювання); наочне навчання (використання 
лабораторного обладнання та електрообладнання промислових підприємств). Як форми та методи навчання, викладання за ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання, 
наведено в таблиці 3 даного самооцінювання.
Система оцінювання охоплює атестацію результатів такими методами:
- усний метод (усне опитування на заняттях та співбесідах);
- письмовий метод (тестування, розв’язання наукових та прикладних завдань);
- практичний метод (виконання практичного завдання). 

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

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

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

Для здобувачів і науково-педагогічних працівників під час реалізації освітнього процесу за ОНП забезпечується академічна свобода, яка полягає в самостійності та незалежності учасників 
освітнього процесу під час провадження науково-педагогічної та наукової діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення 
наукових досліджень і використання їхніх результатів.
Принципи академічної свободи відображено в Статуті Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) та в Кодексі честі викладача Державного 
вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf).
Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету мають право: на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом; на захист 
професійної честі та гідності; брати участь у керуванні Університетом, зокрема обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради Університету чи його 
структурного підрозділу; обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу.
Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання їм права вільно обирати вибіркові дисципліни навчального плану, теми та варіанти практичних завдань, тематику 
дисертаційної роботи та її керівника.

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

Інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів висвітлено в робочих програмах навчальних 
дисциплін та силабусах. 
Здобувачі можуть ознайомитися із силабусами навчальних дисциплін ОП на сайті кафедри (http://aespt.knu.edu.ua/силабуси/). 
Також інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається на першому занятті з дисципліни. Лектор надає здобувачам вищої 
освіти вичерпну інформацію стосовно компетентностей, які вони здобудуть за результатами вивчення дисципліни та її компонентів, форм та методів навчання, методів оцінювання, 
максимальної кількості балів за кожен компонент дисципліни тощо. Здобувачі мають можливість отримати інформацію від лектора й поставити запитання, а також звернутися в разі 
необхідності на сайт університету, доповнити свої знання та формувати свою траєкторію вивчення дисципліни відповідно до своїх особистих цілей.
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів 
навчання для окремого освітнього компонента. 
У закладі вищої освіти  чітко та зрозуміло визначено політику, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього 
процесу під час реалізації освітньої програми.

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

Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» в КНУ здобувачі вищої освіти залучаються до науково-дослідницьких робіт по кафедрі під час освітнього процесу за ОНП.
Робочий навчальний план за ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» передбачає освітню та наукову складову навчального процесу. Термін навчання за ОНП 
складає чотири роки, з яких перші два роки відводяться для проведення наукових досліджень та засвоєння освітніх компонентів та проведення наукових досліджень, а третій та четвертий 
рік – для поглиблення наукових досліджень, написання та захисту дисертаційної роботи. 
Результати наукових досліджень здобувача Дозоренка О.В. упроваджуються в освітню складову ОНП при викладанні дисципліни «Електромеханічні системи з відновлювальними 
джерелами енергії».
Під час освітнього процесу за ОНП здобувачі вищої освіти проводять наукові дослідження в рамках виконання НДР. Відомості про наукову та науково-технічну діяльність КНУ 
(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) за науковим напрямом «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за період з 2012 по 2019 роки.
Здобувачі залучаються до участі в заходах з освітньої, наукової, науково-дослідницької діяльності, що проводиться на кафедрі. Також здобувачі мають можливість займатися науковою 
діяльністю як в Україні, так і за її межами. Здобувачі залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи. Як правило, під час освітнього процесу за ОНП здобувачі вищої 
освіти проводять наукові дослідження при виконанні НДР, реєстр яких представлений на сайті http://www.knu.edu.ua/naukova-struktura-universytetu/naukovo-doslidna-chastyna/tematychni-
plany-ndr. Зв’язок між науковими дослідженнями викладачів кафедри та здобувачів, які навчаються за ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», мають підтримку 
стейкхолдерів шляхом замовлення за темами НДР «Розроблення комплексу заходів по енергозбереженню на підприємствах залізорудної промисловості» № 30-98-14, «Розробка та 
впровадження технічних заходів щодо зниження аварійних виходів з ладу тиристорних та транзисторних електроприводів технологічних цехів» (Договір між ДВНЗ КНУ та ПрАТ 
«Північний гірничо-збагачувальний комбінат» №737/19-99-17 від 14.06.17). Результати спільних наукових досліджень здобувачів і їхніх наукових керівників публікуються у фахових 
виданнях, збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, у числі яких: Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства» КНУ, Академія гірничих 
наук України, Кривий Ріг, Україна; International research and practice conference «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences», Radom, 
Republic of Poland; Всеукраїнська науково-практична конференцію «Актуальні питання гірничо-металургійного виробництва»: Кривий Ріг: КНУ. 

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

В Університеті оновлення контенту освітніх компонентів відбувається перед початком навчання з ініціативи наукового керівника конкретного здобувача з урахуванням наукових інтересів 
останнього. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), перегляд змісту 
освітніх компонентів щорічно обговорюється на засіданнях кафедри, з подальшим схваленням їх Вченою радою факультету та університету, та затверджується ректором КНУ. На основі 
принципу академічної свободи науковий керівник (викладач) визначає, які наукові досягнення та сучасні практики слід пропонувати здобувачам під час навчання. Викладачі, які входять 
до складу групи забезпечення спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,  володіють достатніми напрямами практичних наукових досліджень, зокрема: 
Ініціативна науково-дослідна робота РК№ 0118U006520 «Аспекти теорії та практики оцінки електроенергетичної конкурентоспроможності залізорудних підприємств», термін виконання: 
вересень 2018 - серпень 2020, «Розробка засобів моніторингу для підвищення якості електричної енергії в мережах підприємств»: договір між КНУ та ПрАТ «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат» №185/19-39-19 від. 19.02.19. Зміни компонентів проводяться за результатами  проведення наукових та науково-методичних семінарів. Публікується значний 
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обсяг наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях (Сінчук О.М., Бойко С.М., Шмельов Ю.М. Особливості визначення потенціалу відновлювальних джерел енергії в умовах 
залізорудних підприємств/ Мікросистеми, Електроніка та Акустика. Науково-технічний журнал. Том 23, №2(103), 2018 м. Київ-56 КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 25-29 с.,  Sinchuk О.,  
Kozakevych І. Control system of double-rotor induction motors for hybrid vehicles/«Науковий вісник» Національного гірничого університету № 2 НТУ «ДП» 2019. – 69-78 c.). Видаються 
підручники, навчальні посібники, монографії (Філіпп Ю.Б.  Автоматизований електропривод гірничо-металургійного виробництва/ Кременчук: ЧП Щербатих А.В. – 2018.- 236 c., O.M. 
Sinchuk, S.M. Boiko, I.O. Sinchuk, F.I. Karamanyts, I.A. Kozakevych, M.L. Baranovska, O.M. Yalova Aspects of the problem of applying distributeted energy in iron ore enterprises’ electricity supply 
systems/ Multi – Authored monograph.Warsaw: iScience Sp. z o. o. – 2018. – 77 p.).
Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, мають та налагоджують зв‘язки з країнами близького та далекого зарубіжжя. За 
результатами наукової роботи та при спілкуванні з провідними фахівцями виробничих підприємств оновлюється зміст освітніх компонентів ОП. Такий порядок оновлення компонентів 
було використано для ОНП у 2018 року зі змінами в блоці мовної підготовки для вітчизняних і іноземних здобувачів та вибіркових дисциплін із додаванням дисциплін інших освітніх 
програм.

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

Університет підписав низку угод про академічну мобільність викладачів і здобувачів вищої освіти з іноземними ЗВО, здобувачі та викладачі у межах ОП мають можливість брати участь у 
різних програмах обміну.
Кафедра працює в напрямку заохочення до навчання іноземних здобувачів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». В історії кафедри є приклад 
захисту дисертаційних робіт здобувачами – громадянами закордонних держав. Якщо необхідно здобувачам  надається можливість для стажування за кордоном (наприклад, у Вищій Школі 
Лінгвістичній (Польща)). Також у Криворізькому національному університеті існує практика подвійних дипломів, які несуть значну користь для реалізації програм навчання. Наприклад, 
діє Угода з Люблінською Політехнікою (Польща) (http://doir.knu.edu.ua/sacwcff). Вища Школа Лінгвістична організовує підготовку та складання екзамену з польської, англійської, 
німецької мов відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (http://doir.knu.edu.ua/програма-в2/).
Значна увага в Університеті приділяється мовній підготовці здобувачів та викладачів, тому при відділі міжнародних зв’язків створено курси з вивчення та підвищення рівня володіння 
іноземними мовами. Уведено в дію Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf).
Щороку університет, зокрема кафедру АЕСПТ, відвідують різноманітні делегації університетів-партнерів та інших освітніх установ та організацій.

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?

– В ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» наведено перелік компонентів, необхідних для повного засвоєння її здобувачами. Кожен із цих компонентів має на меті 
досягнення певних загальних, спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання. 
– Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за такими системами: 100-бальною (рейтинговою), шкалою ЄКТС, національною 4 бальною.
– Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.
– Освітньо-наукова програма визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї освітньо-наукової програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти аспірант вищої освіти ступеня 
доктора філософії в межах певної спеціальності. 
– Контрольні заходи передбачають поточний та підсумковий контроль. 
– Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача до виконання конкретної роботи. 
Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять, система оцінювання рівня знань, виявлення рівня якості самостійної роботи здобувача визначаються відповідною 
кафедрою. 
– Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів при вивченні навчальних дисциплін, розподілення балів за темами, терміни проведення контрольних заходів 
визначаються відповідною кафедрою, висвітлюються в робочій навчальній програмі та в силабусі. 
– Визначення кількості балів за видами роботи при вивченні кожної теми здійснює викладач та доводить до відома здобувачів перед початком роботи над навчальною дисципліною. При 
виставленні балів з теми викладач враховує види навчальної та навчально-дослідної роботи, такі як: участь у вивченні та обговоренні питань теми під час навчальних занять, виконання 
індивідуальних, контрольно-модульних, науково-дослідницьких завдань, а також завдань самостійної роботи. 
– За всі види робіт із конкретної дисципліни протягом семестру здобувач може одержати від 0 до 100 балів. 
– Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача. 
– Основною формою семестрового контролю є заліки, диференційовані заліки й екзамени. Усі екзамени й заліки здобувачі повинні складати в повній відповідності до навчальних планів і 
в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою навчальної дисципліни.
– Для визначення оцінки на екзамені за основу береться рівень засвоєння здобувачами матеріалу, передбаченого робочою програмою відповідної навчальної дисципліни. 
При проведенні семестрових екзаменів викладачі мають дотримуватись єдиних вимог до оцінювання навчальних досягнень здобувачів з метою створення умов для опанування дисциплін 
навчального плану як системи професійної підготовки фахівців.

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів прописано та визначено згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому 
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), 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), ОНП «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» та робочими програмами навчальних дисциплін, які висвітлюються на сайті кафедри (http://aespt.knu.edu.ua/робочі-програми).
Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується через детальне розроблення календарного плану контрольних заходів, ретельні та вичерпні пояснення, за що саме дається та або 
інша кількість балів. При розробленні критеріїв оцінювання значну увагу приділялось усуненню елементів суб’єктивності через надання чітких формулювань та понять, критеріїв 
оцінювання контрольних заходів. Об'єктивність забезпечується модульно-рейтинговою системою оцінювання з використанням загальноуніверситетської 100-бальної шкали. Кожний 
викладач на початку семестру ознайомлює здобувачів вищої освіти зі змістом, структурою, формами контрольних та підсумкового контролю, а також із критеріями оцінювання.

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

Загальна інформація про форми контрольних заходів (поточний, семестровий підсумковий контроль) та критерії оцінювання безпосередньо доводиться викладачами до здобувачів вищої 
освіти кожного семестру на першому лекційному занятті на початку вивчення нової дисципліни. Також цю інформацію зафіксовано у робочій програмі кожної навчальної дисципліни, що 
передбачено ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» яка знаходяться у постійному відкритому доступі на сайті кафедри (http://aespt.knu.edu.ua/робочі-програми).
Графік проведення екзаменаційної сесії надається здобувачеві вищої освіти на початку чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Про умови та 
критерії проходження поточного контролю здобувачів інформують на першому практичному занятті, про проходження рубіжного контролю (виконання модульної роботи) здобувачів 
попереджають за тиждень до планової дати виконання модульної роботи. Про деталі критеріїв оцінювання при семестровому контролі викладач нагадує здобувачам на консультації 
напередодні екзамену чи заліку.
 На веб-сайті Криворізького національного університету розміщено графік освітнього процесу та розклад занять і екзаменів здобувачів (http://www.knu.edu.ua/rozklad-zanyat-aspirantiv).

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

Стандарт вищої освіти відсутній. Форма наукової атестації здобувача регулюється 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). Здобувач двічі на рік (у березні – проміжний звіт, у вересні – звіт за навчальний рік) 
атестується науковим керівником і звітує про виконання індивідуальних планів на засіданні кафедри (у березні – проміжний звіт, у вересні – звіт за навчальний рік). За результатами звіту 
кафедра ухвалює рішення щодо стану виконання здобувачем індивідуальних планів і формулює рекомендації для подальшої навчальної та наукової роботи. Атестація здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії здійснюється спеціалізованою вченою радою, створеною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі 
дисертації. Стан готовності дисертації здобувачів до захисту визначається науковим керівником (або обопільним рішенням двох керівників). 
Обов’язковою умовою до захисту дисертаційної роботи є успішне виконання здобувачем його індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу  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), Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому 
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів, розподілення балів за темами та 
змістовними модулями, терміни проведення контрольних заходів визначаються відповідною кафедрою чи розкладом екзаменів, висвітлено в кожній робочій навчальній програмі та 
силабусі, з якими здобувач може ознайомитися на сайті кафедри (http://aespt.knu.edu.ua/робочі-програми).
За кожною освітньою програмою розроблено  навчальний план, який затверджено рішенням Вченої ради університету та є основою для складання розкладу занять і розкладу екзаменів 
здобувачів, що затверджується керівництвом КНУ, і який відображає календарні терміни окремих етапів освітнього процесу, зокрема контрольних заходів.
Ці документи розміщено у вільному доступі на сайті університету за посиланням  http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/rozklad.

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

Згідно з Положенням про академічну доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), прозорість, неупередженість оцінювання досягнень здобувачів є одним із принципів 
забезпечення якості освітнього процесу. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає об’єктивне оцінювання 
результатів навчання. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, механізм 
підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями оцінювання, оприлюдненням термінів складання контрольних заходів. Також установлено 
єдині правила перескладання контрольних заходів, оскарження результатів атестації.
Основною процедурою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у навчальному процесі на здобуття вищої освіти доктора філософії є формування комісії для здійснення 
останнього контрольного заходу. В Криворізькому національному університеті аспіранти, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати 
заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзамену чи заліку допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, 
другий – комісії, про що видається відповідне розпорядження.
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів ОП, а також конфлікту інтересів на кафедрі не було.

Сторінка 7



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

Відповідно до 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 в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf). 
Здобувачі, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволено ліквідувати заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання 
екзамену чи заліку допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – комісії, про що визначено відповідним розпорядженням. Підставою для 
розпорядження є доповідна записка  завідувача відповідної кафедри, із дисципліни якої здобувач отримав незадовільну оцінку.
Якщо здобувач не з’явився на екзамен, у відомість успішності викладач робить помітку «не з’явився». Якщо здобувач не з’явився на екзамен без поважних причин (до наступного екзамену 
не подав відповідних виправдних документів), його оцінка вважається незадовільною. Присутність на екзаменах і заліках сторонніх осіб не дозволяється.

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

Семестрові екзамени з навчальних дисциплін здобувачів денної та заочної форм навчання складають за єдиним розкладом відповідно до навчального плану. Оцінка, яку здобувач одержав 
на екзамені, виставляється у відомість обліку успішності, залікову книжку і в навчальний план здобувача. 
Відомості обліку успішності зберігаються у завідувача відділу аспірантури та докторантури. 
Перескладання екзаменів з метою підвищення оцінки не допускається
(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).
Випадків оскарження аспірантами процедури проведення та результатів контрольних заходів за науково-освітньою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» не 
було.

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в Криворізькому національному університеті знайшли відображення у наступних нормативних документах: 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf),
Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), 
Стратегія розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 2019 – 2024 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), 
План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 2019 – 2024 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр забезпечення 
якості вищої освіти/План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти в КНУ на 2019-2024 рр.pdf),
Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).
Реалізацію норм та правил зазначених положень спрямовано на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності.

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

Згідно з Положенням про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) перевірка наукових творів, 
навчальних завдань та дисертацій здійснюється за допомогою антиплагіатних систем, з якими університет уклав договори (наприклад онлайн-сервіси Strikeplagiarism.com та 
Unicheck.com). Також усі підготовлені до друку наукові твори та навчальні видання розглядаються на засіданнях (наукових семінарах) кафедр, інших структурних підрозділів, у яких 
працюють автори творів. При розгляді дисертацій, виконаних в університеті, також проводиться їх онлайн-перевірка на відсутність академічного плагіату. 
Якщо буде заява щодо виявлення академічного плагіату, то вона розглядається на засіданні Науково-технічної ради університету, яка ухвалює відповідний висновок. У разі виявлення 
академічного плагіату в дисертації на здобуття наукового ступеня така дисертація знімається із захисту, незалежно від стадії розгляду, без права повторного захисту.  Відповідальність за 
академічний плагіат у дисертаційних роботах здобувачів наукових ступенів покладено на авторів цих робіт та наукових керівників (консультантів) робіт. Для технічної підтримки перевірки 
на офіційному сайті університету  розміщується посилання на сервіси з перевірки на наявність плагіату (Strikeplagiarism.com та Unicheck.com).

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

1) Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у КНУ проводиться консультування щодо вимог із написання статей, посібників і дисертаційних робіт із наголошенням на 
принципах самостійності, коректного використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань. 
2) Відповідно до вимог Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ « Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), ЗВО популяризує академічну доброчесність 
за допомогою таких заходів:
3) - формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів із визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані в наукових і навчальних працях 
матеріали;
4) - ознайомлення науково-педагогічних, наукових та інших працівників університету, а також осіб, які навчаються, з документами, що унормовують запобігання академічному плагіату та 
встановлюють відповідальність за академічний плагіат;
5) - сприяння органам студентського самоврядування, первинній профспілковій організації студентів, аспірантів та докторантів, науковому товариству та молодих учених в ознайомленні 
осіб, які навчаються, з правилами наукової етики.

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

Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) регламентує порядок відповідальності за 
порядок дотримання академічної доброчесності під час здійснення освітньо-наукової діяльності.  За кожне порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти та співробітники 
Університету можуть бути притягнуті до академічної відповідальності залежно від рішень комісій із академічної етики кафедри, факультету та університету. 
Комісія з етики та керування конфліктами розглядає порушення та ухвалює своє рішення на підставі обґрунтованої інформації щодо суті порушення й результатів службового 
розслідування. Перед поданням дисертаційної роботи до спеціалізованої вченої ради Університету здобувач наукового ступеня повинен написати заяву встановленого зразка на ім’я 
ректора Університету, у якій повинно бути зафіксовано факт ознайомлення з даним Положенням та зазначено, що при написанні дисертації здобувач дотримувався академічної 
доброчесності. У разі виявлення академічного плагіату в дисертації на здобуття наукового ступеня така дисертація знімається із захисту, незалежно від стадії розгляду, без права 
повторного захисту. Відповідних ситуацій щодо порушень академічної доброчесності здобувачами вищої освіти ОП, що акредитується, не зафіксовано.

6. Людські ресурси

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

Процедура відбору та призначення на посаду науково-педагогічних працівників визначено Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Згідно з цим положенням відповідність фаху претендента на 
заміщення посади науково-педагогічного працівника профілю кафедри визначається:
- вищою освітою із відповідної спеціальності;
- або науковим ступенем із відповідної спеціальності;
- або вченим званням за відповідною кафедрою чи із відповідної спеціальності;
- або підтвердженою науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, 
переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов.
Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, незалежності й об’єктивності та обґрунтованості рішень.
Викладачі мають досвід роботи на керівних посадах підприємств (Сінчук О.М., Філіпп Ю.Б.), активно співпрацюють і виконують роботи за договорами з підприємствами регіонів (Сінчук 
О.М., Сінчук І.О.). Цикл нормативної підготовки здобувачів проводять відомі фахівці – доктори наук, професори – Капіца В.Ф., Семеріков С.О., Моркун Н.В., Моркун В.С., Титюк В.К. 
(додаток 1 - http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура).

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

Представники роботодавців, які водночас є експертами-практиками у відповідній галузі (головний енергетик ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» Кочубей О.І., головний 
енергетик ПАТ «Кривбасзалізрудком» Чуприна Є.В., генеральний директор НВО «Ракурс» Самойлов В.В.), беруть активну участь у розробленні освітніх програм та оцінюють навчальні 
плани підготовки щодо професійних компетентностей і рівня підготовки випускників до професійної діяльності. На регулярній основі роботодавці проводять для студентів та здобувачів 
ознайомлювальні екскурсії, у результаті яких є можливість отримання практичної консультації за темами їхніх розробок. Оскільки наукові колективи, що діють на кафедрі, виконують 
госпдоговорні науково-дослідні та проектні роботи на замовлення підприємств, залучаючи до цього фахівців з виробництва, то така системна робота створила передумови для відкриття 
філіалу кафедри АЕСПТ у НВО «Ракурс». Це дозволяє здобувачам додатково отримати практичні навички проектування та дослідження ефективних електроенергетичних систем. 
Представники кафедри АЕСПТ та підприємств-роботодавців раз на рік проводять наради, на яких погоджуються й коригуються навчальні плани підготовки здобувачів спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Щорічно складається план-графік проведення практичних занять представниками енергослужб підприємств для здобувачів 
(додаток 2 - http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура).

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

З підприємств-роботодавців запрошуються провідні спеціалісти-енергетики для зустрічей і бесід зі здобувачами в межах університету для обговорення проблем і завдань, проведення 
практичних занять із здобувачами в лабораторіях кафедри. На практичних заняттях визначаються особливості роботи підприємств, перспективи розвитку їхніх енергогосподарств, 
проектування новітніх технологій.
Так, у 2019 рокці відбулися практичні заняття з представниками ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (провідний спеціаліст Сільченко С.А., начальник цеху електричних 
мереж і підстанцій Вербинець В.М.), ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (керівник відділу енергоменеджменту Стрілець М.О.), ТОВ «Криворіжелектромонтаж» 
(генеральний директор Ткаченко Г.І.), ПАТ «Кривбасзалізрудком» (головний енергетик Чуприна Е.В.), НВО «Ракурс» (генеральний директор Самойлов В.В.).
Така співпраця дозволяє знаходити порозуміння в розв’язанні складних завдань і допомагає при працевлаштуванні здобувачів вищої освіти. Також така робота допомагає визначати 
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переваги й недоліки освітніх програм і вносити коригування за відповідними компонентами ОП.
Протоколи зустрічей і план-графік проведення практичних занять з представниками енергослужб зберігаються в архіві кафедри АЕСПТ (http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура). 
На практичні заняття запрошуються також студенти молодших курсів спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (додаток 3 - 
http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура).

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

Згідно з Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf), стажування науково-педагогічних працівників проводиться на споріднених підприємствах у Кривбасі: ПАТ «Кривбасзалізрудком», ПАТ 
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Криворіжелектромонтаж», НВО «Ракурс», ТОВ «Промфактор», ПАТ 
«Електромашпромсервіс». У процесі проходження етапу підвищення кваліфікації викладачі допомагають персоналу виявляти слабкі місця використання електрообладнання (додаток 2 - 
http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура).
Університет укладає договори про творчу співпрацю з іноземними навчальними закладами. 
Викладачі приймають активну участь в конференціях за кордоном, присвячених вдосконаленню викладацької майстерності: IV Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи 
розвитку сучасної науки”, м. Львів, 2016 р.; Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук» : 
Матеріали конференції, м. Люблін, Польща, 2017 р.; Міжнародна конференція «Managing international educational projects – challeng of 21st centure», м. Ченстохова, Польща, 2018 р.; VII 
Міжнародна міждисциплінарна конференція «Zaburzenia w procesie edukacji, м. Ченстохова, Польща, 2018 р.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Відповідно до Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF), 
сформовано систему заохочення за успіхи в роботі. Згідно з Правилами, за зразкове виконання своїх обов'язків, сумлінну та плідну працю; високі досягнення в науковій, навчально-
методичній, виховній, навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі; високі досягнення у виробничій діяльності до працівників університету та осіб, які навчаються в 
Університеті, застосовуються такі заходи заохочення: оголошення подяки; нагородження грамотою, почесною грамотою; преміювання; призначення іменної стипендії.
Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надають, насамперед переваги та пільги в галузі соціально-культурного й житлово-побутового обслуговування 
(путівки до будинків відпочинку, поліпшення житлових умов тощо). Університет бере участь у національних і міжнародних дослідженнях з визначення рейтингів університетів. Метою 
участі в рейтингах є порівняння діяльності університету з роботою провідних університетів світу та України для визначення шляхів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою 
та наукових кадрів, зміцнення наукового підґрунтя освітньої діяльності, інтернаціоналізації освітньо-наукового процесу, урахування думки академічних експертів і роботодавців.
Завдяки наявній системі заохочення НПП складаються, насамперед, передумови для подальшого професійного розвитку викладачів.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб. Освітній процес забезпечено 
сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам Центральної 
наукової бібліотеки, діяльності Видавництва університету, веб-ресурсам університету та кафедри. Обсяг фондів бібліотеки КНУ – понад 900 тис. джерел інформації. За результатами 
щорічного аналізу, у фінансовому плані (кошторисі) Університету обов’язково враховуються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної бази, забезпеченням ліцензованими 
програмними продуктами. Поповнення бібліотечного фонду здійснює директор бібліотеки за заявками кафедр. Кожен має можливість узяти участь у процесі комплектування бібліотечних 
фондів із використанням Internet-технологій із урахуванням потреб навчального процесу (http://lib.knu.edu.ua). Університет забезпечує можливість апробації результатів наукових 
досліджень (конференції, семінари), надає посилання на електронні ресурси, 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).
Навчально-методичне забезпечення ОП (http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура/організація-навчального-процесу) дає можливість досягати визначених ОП цілей та програмних 
результатів навчання.

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?

Навчальні приміщення обладнано всім необхідним для проведення аудиторних занять та самостійної роботи. Для забезпечення інформаційно-освітніх потреб організовано вільний доступ 
до мережі Інтернет у комп’ютерних класах університету, а також на кафедрах. Структура освітнього середовища ґрунтується на принципах задоволення освітніх потреб осіб, які навчаються, 
відповідно до їхніх інтересів та здібностей. 
Університет задля виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів проводить консультації з представниками органів самоврядування, періодичні опитування, системні зустрічі зі 
здобувачами освіти. Центр забезпечення якості вищої освіти та внутрішнього аудиту (Центр) забезпечує контроль, моніторинг та відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр забезпечення якості вищої освіти/План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти в КНУ на 2019-2024 рр.pdf). Працівники Центру 
проводять анкетування, опитування та інтерв’ювання. Основним завданням Центру є встановлення зворотного зв’язку з учасниками навчального процесу.
В Університеті функціонує Рада молодих учених (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Загальна інформація/Структура/Рада молодих вчених/2020/Положення про Раду молодих 
вчених.pdf). Вона забезпечує дотримання прав та інтересів молодих учених університету, сприяє формуванню умов для розвитку наукового та творчого потенціалу.

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

В університеті для забезпечення безпечності освітнього середовища постійно діє комплекс заходів, який охоплює широке коло питань: гарантування безпечних та комфортних умов для 
проведення занять, забезпечення належних умов проживання у гуртожитках, щорічний медичний огляд, організація відпочинку (квести, спортивні змагання, флеш-моби, гуртки, 
концерти тощо). Усі події можна переглянути у Facebook - https://www.facebook.com/knu.edu.ua.
Безпечність життя та здоров’я здобувачів вищої освіти гарантується дотриманням вимог пожежної безпеки та санітарного законодавства, що підтверджено Актом прийому комісією, до 
складу якої входять представники Головного Управління Держпродспоживслужби та ДСНС України, готовності Університету до навчального року. Відділ охорони праці Університету 
забезпечує організацію навчання й перевірку знань здобувачів вищої освіти та працівників університету з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Фахівець із цивільної оборони 
проводить профілактичні заходи щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Завдяки створенню загальної доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки, у Криворізькому 
національному університеті підтримується належний стан психічного здоров’я здобувачів вищої освіти. Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів вищої освіти відображено в 
стратегії розвитку Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf).

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

В Уніврситеті забезпечено освітню, соціальну, інформаційну та консультативну підтримку здобувачів ОП.
Рада молодих учених сприяє науково-педагогічній, творчій, винахідницькій, дослідницькій діяльності студентів, аспірантів, молодих учених університету, розвитку професійних, 
соціальних, творчих інтересів та прав наукової молоді університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Загальна інформація/Структура/Рада молодих вчених/2020/Положення про 
Раду молодих вчених.pdf).
Комунікація зі здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти здійснюється безпосередньо та через їхніх наукових керівників, завідувача відділу аспірантури та 
докторантури. Механізм освітньої підтримки передбачає моніторинг наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти.
Навчальний процес у межах ОП забезпечують професори та доценти з кафедр: автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, електромеханіки , іноземних 
мов, філософії і соціальних наук, автоматизації, комп'ютерних наук і технологій; залучаються викладачі-практики; проводяться конференції та науково-практичні круглі столи, у яких 
задіяні як викладачі, так і здобувачі вищої освіти; започатковано та діють наукові школи. Здобувачі вищої освіти мають доступ до міжнародних програм академічної мобільності, грантів та 
інших освітніх та наукових проектів (http://doir.knu.edu.ua). Організаційну підтримку забезпечено відділом аспірантури та докторантури Університету, а її достатність контролюється 
кафедрою.
Інформаційна та консультативна підтримка здійснюється на рівні керівників підрозділів університету, а також за рахунок ресурсу офіційного веб-сайту Університету. З метою 
інформаційної підтримки здобувачів вищої освіти в університеті впроваджено інформаційну систему (http://asu.knu.edu.ua). Інформаційна система університету гарантує публічність 
інформації про освітні програми, навчальні плани, які оприлюднено на веб-сайті університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та докторантура/освітні 
програми/ОНП ДФ 141 2018.pdf). До консультативної підтримки здобувачів вищої освіти долучаються випускники, які беруть участь у наукових семінарах та конференціях університету, а 
також роботодавці під час організації круглих столів та «Ярмарку вакансій», на яких вони знайомлять здобувачів вищої освіти та викладачів із діяльністю компаній, діляться власним 
досвідом роботи, інформують про наявні вакансії та вимоги до потенційних працівників. Основними напрямками роботи із соціальної підтримки є соціальний захист, поліпшення 
побутових умов у гуртожитках, організація оздоровлення та відпочинку. Соціальну підтримку здобувачів вищої освіти в університеті забезпечено розвиненою інфраструктурою, яка 
складається з гуртожитків, спортивних споруд, пунктів громадського харчування, власної бази відпочинку, Палацу молоді та студентів.

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)

Університет оприлюднює на офіційному веб-сайті Університету 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/инваліди/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. 
Також організовуються та проводяться індивідуальні заходи, спрямовані на поетапну адаптацію осіб з особливими освітніми потребами до навчального процесу. З метою виховання в 
молоді толерантного ставлення до осіб з особливими потребами систематично проводяться виховні заходи відповідної спрямованості. Для реалізації права на освіту осіб із особливими 
освітніми потребами можуть бути використані технології дистанційного навчання.

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?
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Завдяки дотриманню Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf) у КНУ створено атмосферу взаємоповаги всіх учасників науково-освітньої діяльності.
Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів у КНУ здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів: 
− усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; 
− застосування зовнішнього контролю за виконанням посадовою особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняттям рішень; 
− обмеження доступу посадової особи до певного, визначеного ректором, виду інформації; 
− перегляду обсягу службових повноважень особи; 
− переведення особи на іншу посаду; 
− звільнення особи. 
Наявність практичних механізмів розв’язання конфліктної взаємодії дозволяє попереджувати появу конфліктів під час реалізації ОП і створювати відповідні умови в колективі, які 
сприяють відсутності конфліктних ситуацій, зокрема, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями. У випадку виникнення подібних ситуацій кожен учасник освітнього 
процесу має змогу звернутися до адміністрації, або Уповноваженого з антикорупційної діяльності. Функціонує скринька довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry). При розв’язанні 
конфліктної ситуації, залежно від осередків її утворення, створюється комісія, до складу якої входять: представники здобувачів вищої освіти, профспілкової організації, адміністрації, 
юрисконсульт та інші, якщо це необхідно. 
Антикорупційними процедурами Університету є ознайомлення працівників із змістом Антикорупційної програми ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf) та проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції. У профілактичній роботі щодо запобігання корупції активно 
використовуються: «План заходів по запобіганню та протидії корупції у Криворізькому національному університеті на 2020 рік», «Пам’ятка щодо попередження та профілактики 
корупційних правопорушень» (http://www.knu.edu.ua/antykorupciyna-diyal-nist). До складу комісії, що здійснює внутрішнє розслідування пов’язаних із корупцією правопорушень, входять 
Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів Університету, незалежні експерти чи спеціалісти. Працездатність механізму повідомлення про виявлення ознак 
порушення Антикорупційної програми забезпечує конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів. Під час реалізації ОП жодних випадків конфліктних ситуацій (включаючи 
пов'язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) зафіксовано не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

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

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

Моніторинг ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на локальному рівні здійснюють (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces) 
члени групи забезпечення програми за участю профільних кафедр із залученням здобувачів. Вимоги до локального та загальноуніверситетського моніторингу за поданням Вченої ради 
Університету затверджує ректор. Відповідальність за організацію та проведення локального моніторингу ОП покладається на її гаранта. Результати локального моніторингу не менш ніж 
раз на рік розглядаються на засіданні відповідної кафедри та Вченої ради електротехнічного факультету. За результатами обговорення приймається рішення щодо внесення змін в ОНП. 
Звіти з локального моніторингу подаються до Центру якості освіти Університету. Необхідним складником локального та загальноуніверситетського моніторингу є опитування здобувачів 
освіти, випускників і роботодавців щодо їхньої задоволеності освітньою програмою, її компонентами, організацією та забезпеченням освітнього процесу, викладацьким складом. Тому 
група забезпечення реалізує низку конкретних дій щодо отримання від зовнішніх стейкхолдерів рецензій-відгуків до змістовної складової ОНП, аналізує звіти кафедри з проведення 
відкритих занять при відвідуванні сторонніми викладачами, а також результати анкетування здобувачів, де визначається їх ставлення до вже прочитаних дисциплін та їх пропозиції. Також 
група забезпечення вивчає міжнародні документи (рекомендації, зразкові ОП тощо), а також національні та міжнародні професійні стандарти професій.
Останні зміни ОП відбулися на предмет розширення переліку дисциплін з іноземної мови, зміни двох нормативних дисциплін та зміни структури вибіркових дисциплін. Ці зміни 
відбулися в ОНП набору 2019 року. Попередня ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» розміщена за посиланням (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/vstupnyku-do-aspirantury-ta-doktorantury). Останній перегляд ОНП відбувся в 2018 році. До освітньо-наукової програми було внесено такіі зміни: 1. Дисципліна «Іноземна 
мова для академічних та наукових цілей» була доповнена дисципліною «Іноземна мова наукової комунікації», що буде сприяти покращенню знань з іноземної мови. 2. Дві нормативні 
дисципліни були повністю змінені на більш затребувані, які дозволяють зміцнити підготовчу базу аспірантів для написання наукової дисертаційної роботи «Енергоефективність систем та 
комплексів» та «Системи генерації та передачі електричної енергії». 3. Вибіркові дисципліни у вигляді 2-х блоків по 3 дисципліни були змінені на 10 дисциплін, з яких 1 дисципліна – з 
інших освітніх програм, що буде сприяти більшій свободі вибору для здобувача. 4. Додано ще одну вибіркову дисципліну «Мережі електропостачання з розподіленою генерацією». Усі нові 
дисципліни були зорієнтовані на наукові напрямки досліджень здобувачів і їх керівників 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/напрямки/electroenergetuka.pdf).

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

Періодичний перегляд освітньо-наукової програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та інші процедури забезпечення її якості проводяться не менше ніж раз на рік 
із залученням здобувачів вищої освіти, котрі безпосередньо залучені до зазначених процесів як партнери. Так, кожен здобувач бере участь у анкетуванні, у якому окремим пунктом 
передбачено висловлення побажань і пропозицій здобувачів щодо вдосконалення навчального процесу в Криворізькому національному університеті (стосовно навчальної діяльності та 
різних видів практики), із зазначенням навчальних дисциплін, які вони прагнуть опанувати. За результатами отриманого зворотного зв’язку від здобувачів вищої освіти приймається 
рішення про перегляд та оновлення освітньої програми, зокрема, щодо винесення різних видів практики в останній семестр. Усе це сприяє принципам студентоцентрованого навчання, що 
реалізується в університеті та за освітньою програмою. Результати анкетувань (опитувань) ураховуються під час коригування змістовного наповнення або перерозподілення годин між 
змістовими модулями. Скоригована ОП уведена в дію з 29.12.2018 наказом № 556  для набору здобувачів 2019 року. Пропозиції здобувачів ураховано на підставі результатів їхніх 
опитувань (http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура/опитування).

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

Здобувачі можуть бути членами Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених Криворізького національного університету. Згідно з Положенням про Наукове товариство 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна база/Робочі та дорадчі/polozh_nauk_tovar.pdf), одним із основних завдань товариства є сприяння розвитку науки, пошук та 
впровадження нових форм організації наукової діяльності осіб, що навчаються в університеті. Отже, по-перше, здобувачі в рамках товариства опосередковано мають можливість впливати 
на поліпшення якості ОНП. По-друге, здобувачі беруть участь у внутрішньому забезпеченні якості ОНП через анкетування (опитування), які провадяться серед них кафедрою разом з 
Центром забезпечення якості вищої освіти КНУ.
 Результати аналізу анкетування (опитування) використовують відділи та кафедри Університету для подальшого покращення методичного, матеріального, інформаційного забезпечення 
освітнього процесу з подальшим звітом щодо вжитих заходів, а також для вдосконалення ОНП.

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

У межах ОНП кафедра співпрацює з роботодавцями у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, де існує значний попит на випускників ОНП. Постійний контакт з 
підприємствами дозволяє визначити їхню потребу у знаннях і вміннях майбутніх випускників і, відповідно, періодично коригувати ОНП. Періодично підприємства-роботодавці письмово 
або усно висловлюють свої пропозиції щодо змісту освітніх компонент, на основі яких здійснюється оновлення робочих програм із внесенням відповідних змін. Прикладом є відгуки ТОВ 
«Криворіжелектромонтаж»,  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Метінвест Інжиніринг» про зміст ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Зокрема, при 
виконанні науково-технічних робіт в умовах шахт ПАТ «Кривбасзалізрудком» було виявлено необхідність коригування навчальної компоненти в бік збільшення обсягу дисциплін, 
пов’язаних із енергоефективністю та функціонуванням енергосистем. Так, до нової ОНП було додано дисципліни «Енергоефективність систем та комплексів», «Системи генерації та 
передачі електричної енергії» та «Мережі електропостачання з розподіленою генерацією», яких не було в попередній ОНП 2016 року. Далі випускники ОНП є майбутніми кадрами 
системи вищої освіти України, тому через одну з вимог одного із основних роботодавців – МОН України – підвищення рівня інтернаціоналізації науки та навчання, було внесено зміни в 
блоці мовної підготовки нової ОНП у бік ії розширення.

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

Більша частина випускників ОНП залишилася працювати в університеті (наприклад, Козакевич І.А. (рік захисту – 2016. На даний час заступник завідувача кафедри), Федотов В.О. (рік 
захисту – 2018. На даний час декан електротехнічного факультету) та Ялова О.М. (рік захисту – 2016)). Інші випускники, наприклад, Козлов В. С. (рік захисту – 2016) у наш час працює 
провідним фахівцем у філіалі британської компанії Dialog Semiconductor у Львові. Профіль компанії – розроблення апаратного та програмного забезпечення будь-яких електронних 
пристроїв, які використовуються в автомобілях, системах «Розумний дім», промисловості тощо. Досвід, отриманий Козловим В.С. у зарубіжній компанії, виявився корисним для ОНП 
через розуміння ролі програмування мікропроцесорної техніки. Інший випускник ОНП, Омельченко А.В. (рік захисту – 2014), нині працює завідувачем кафедри в Донецькому 
національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) (м. Кривий Ріг). Природно, що вищезазначені випускники ОНП розширюють для 
кафедри можливості зробити обґрунтовані пропозиції щодо подальшого поліпшення ОНП.
Згідно з Плану заходів щодо забезпечення якості вищої освіти ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 2019 – 2024 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр 
забезпечення якості вищої освіти/План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти в КНУ на 2019-2024 рр.pdf), університет уживає заходи до формування процедури документування 
траєкторій працевлаштування випускників.

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

За результатами здійснення процедур із внутрішнього забезпечення якості було виявлено такі недоліки, які ускладнюють реалізацію ОНП: 
- відсутність особистих електронних кабінетів здобувачів, що знижує ефективність взаємодії «викладач – аспірант», створює труднощі при проведенні опитувань;
- обмежений перелік дисциплін для вибору здобувачів, повною мірою не забезпечена можливість вибору окремих дисциплін (а не блоків дисциплін) – відсутній механізм вибору 
дисциплін здобувачами, що навчаються за іншими ОП, що не дозволяє збалансувати навчально-педагогічне навантаження;
- рівень оновлення матеріальної бази ОНП відстає від матеріально-технічного забезпечення підприємств, що пов'язано з браком коштів на оновлення матеріально-технічного 
забезпечення;
- недосконалість процедури опитування роботодавців, неготовність роботодавців брати участь у розробленні та оновленні ОП, визначати результати навчання.
   За встановленими недоліками системою забезпечення якості освіти Криворізького національного університету та кафедрою вжито заходів: 1) розробляється система он-лайн опитування 
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й уведення електронних кабінетів здобувачів вищої освіти; 2) здійснено черговий перегляд та оновлення ОНП і робочих програм; 3) розробляються й упроваджуються в лабораторну 
практику стенди, які дозволяють виконувати як лабораторні роботи, так і проводити наукові дослідження;4) розширено контакти з роботодавцями – провідними фахівцями гірничо-
металургійного комплексу України – через їх залучення до читання лекцій у здобувачів з метою визначення поточного стану справ і перспектив в енергогосподарстві підприємств; 5) 
розширено базу вибіркових дисциплін за рахунок відмови від блоковості та запровадження загальноуніверситетського Банку для вибору в депозитарії http://ds.knu.edu.ua/ університету з 
можливістю вибору з нього компонент для формування індивідуальної траєкторії навчання.

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?

ОП проходить первинну акредитацію, тому зауважень та пропозицій попередніх акредитацій немає.
Але для вдосконалення ОНП було використано зауваження та пропозиції попередньої акредитації ОПП 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за другим 
(магістерським) рівнем у Криворізькому національному університеті. Так, згідно з окремими висновками акредитаційної експертизи (www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Висновки 
акредитаційної експертизи/141.pdf), наприклад: 
- активізувати роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва з ЗВО за програмами академічної мобільності та обміну студентів і викладачів – зроблено через розширення мовної 
підготовки в останній ОНП; 
- активізувати роботу науково-педагогічних працівників кафедри з підготовки та подання до друку наукових публікацій до міжнародних фахових видань (зокрема наукометричних) – 
зроблено через уведення (www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та докторантура/освітні програми/ОНП ДФ 141 2018.pdf) до ОНП вимоги публікації результатів досліджень у 
не менше ніж одному виданні, що входить до наукометричних міжнародних баз, рекомендованих МОН України).

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

Академічна спільнота долучається до внутрішнього забезпечення якості ОП при обговоренні цього питання на засіданнях кафедри, науково-методичних семінарах кафедри, факультету, 
університету. Тут обговорюються питання поліпшення навчального процесу. До складу ради факультету та університету входять аспіранти, які беруть участь в обговоренні.
Група забезпечення ОНП проводить аналіз її актуальності, обговорює назву та зміст майбутньої ОНП тощо на випусковій кафедрі із залученням фахівців з інших спеціальностей. Критерії 
моніторингу та вдосконалення ОНП Університету формуються, зокрема в результаті зворотного зв’язку з НПП, а рішення про призупинення реалізації ОНП приймає Вчена рада 
університету з урахуванням Концепції освітньої діяльності, Стратегії розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності. Відповідальність за належне функціонування ОНП передбачає 
розподілення повноважень щодо прийняття рішень та оцінювання між: керівництвом ОНП, кафедрами, факультетами, загально-університетськими структурними підрозділами, а також 
участь здобувачів, рад роботодавців і асоціацій випускників. Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості відповідно до Положення про 
моніторинг якості освіти та  освітньої діяльності та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет». Відповідно 
до Положення про опитування абітурієнтів, батьків, випускників Криворізького національного університету та роботодавців здійснюється щорічне опитування.

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

Згідно з Планом заходів щодо забезпечення якості вищої освіти ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 2019 – 2024 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр 
забезпечення якості вищої освіти/План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти в КНУ на 2019-2024 рр.pdf), Центр забезпечення якості вищої освіти здійснює: 1) формулювання 
стратегії у сфері якості як окремих документів, що визначають конкретні цілі й завдання університету; 2) визначення процедури ухвалення рішень; розподілення повноважень; визначення 
процесів та заходів забезпечення якості освіти університету; 3) формування системи індикаторів для моніторингу та корекції політики забезпечення якості.
Випускові кафедри здійснюють регламентацію порядку розроблення, розгляду, затвердження й закриття освітніх програм.
Навчально-методичний відділ розробляє вимоги щодо описів освітніх програм та їхніх компонентів.
Разом Центр забезпечення якості вищої освіти, випускові кафедри, факультети та навчально-методичний відділ із відділом аспірантури та докторантури здійснюють 1) формування 
системи оцінювання здобувачів вищої освіти; 2) збирання та аналіз інформації щодо показників діяльності університету та окремо за кожною програмою; 3) моніторинг освітніх програм.

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?

- Освітня діяльність в університеті регулюється нормативними документами, у яких зазначено чіткі та зрозумілі правила та процедури, що регулюють права й обов’язки учасників 
освітнього процесу: 
- Статут Криворізького національного університету, погоджений конференцією трудового колективу 30.08.2019р. та затверджений наказом Міністра Міністерства освіти і науки № 1567 від 
16.12.2019р., (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf);
- Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»,
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF);
- Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті, (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf);
- Правила прийому до Криворізького національного університету у 2019 році зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 760 від 31.05.2019 р., Додаток 9. 
Правила прийому до аспірантури та докторантури, (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu);
- 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 в Криворізькому національному 
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf).

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

http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya

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

На сайті університету:
Освітньо-наукова програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/1704%20%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%20%D0%94%D0%A4%20141%202018%20fin2.pdf)

На сайті кафедри:
Освітньо-наукова програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка. (http://aespt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/34616_OP_2018.pdf)

10. Навчання через дослідження

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

Зміст ОНП ураховує наукові інтереси здобувачів та відповідає вимогам пункту 27 «Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 
(наукових установах)» та містить блоки освітніх компонентів такого обсягу: професійної підготовки (12 кредитів ЄКТС), загальнонаукової підготовки (7 кредитів ЄКТС), універсальної 
підготовки (8 кредитів ЄКТС), мовної підготовки (9 кредитів ЄКТС). Дисципліни професійної підготовки, виходячи з обов’язковості їх вивчення, забезпечують компетентності, що є 
необхідними для широкого кола здобувачів. Наприклад, дослідження, що стосуються електромеханічних систем, передбачають аналіз їх функціонування шляхом проведення 
математичного моделювання. Отримання реальних параметрів об’єкта, які можна використовувати під час моделювання, здійснюється за допомогою відповідних процедур ідентифікації, 
тому освітня компонента «Ідентифікація та моделювання складних електромеханічних систем» є необхідною для широкого кола здобувачів. Відповідність змісту дисциплін науковим 
інтересам здобувачів додатково забезпечується шляхом коригування переліку вибіркових дисциплін залежно від затвердженої теми наукового дослідження з урахуванням наявного 
досвіду та поточних результатів виконання наукових робіт у рамках наявних на факультеті наукових шкіл. Оскільки за актуальною версією навчального плану здобувач обирає три 
дисципліни, це створює можливості гнучкої адаптації змісту навчання до тематики його наукового дослідження.

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

Освітньо-наукова програма містить як компоненти, що дозволяють опанувати загальними підходами до проведення наукових досліджень, так і активізувати наукове мислення за 
спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Навчальним планом передбачено вивчення освітньої компоненти «Організація та реалізація досліджень 
здобувача наукового ступеня доктора філософії», яка спрямована на засвоєння базових підходів до проведення дисертаційного дослідження. У ході навчання за даною компонентою 
здобувач знайомиться з вимогами до отримання наукового ступеня, основними методиками проведення досліджень, їх оформлення та апробації. Оскільки одним із важливих завдань, що 
розв’язується на початку проведення дисертаційного дослідження, є аналіз літературних джерел та постановка завдань дослідження, то планом проведення практичних занять 
передбачено підготовку відповідних матеріалів з подальшим їх публічним захистом в аудиторії. Весь цикл практичних робіт, що пропонуються здобувачеві за даною дисципліною, 
дозволяє забезпечити його готовність до проведення дисертаційного дослідження, а курс лекцій спрямований на отримання знань щодо формулювання мети, завдань дослідження, 
наукової новизни та практичної значущості отриманих результатів. Окрему увагу приділяється питанням дотримання вимог академічної доброчесності. Здобувачі знайомляться з 
правилами використання результатів досліджень інших науковців та їх цитування. 

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

Навчальним планом за даною ОП передбачено вивчення освітніх компонентів, що формують здатність провадити викладацьку діяльність у закладах вищої освіти. До числа таких 
компонентів, перш за все, належить дисципліна «Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі». Під час її вивчення здобувачі ознайомлюються зі станом вищої освіти 
в Україні та за кордоном, нормативно-правовим забезпеченням процесу освіти, з методами активізації та інтенсифікації навчання у вищій школі. Цикл практичних робіт дозволяє 
ознайомитися з організацією навчання, формами та видами навчальних занять. У форматі рольових ігор здобувачі відпрацьовують навички проведення лекцій, семінарів, практичних та 
лабораторних занять. Одним із важливих завдань, яке розв’язують під час курсу, є розроблення частини комплексу навчально-методичної документації за відповідною дисципліною. 
Здобувачі знайомляться з організацією педагогічного контролю в системі вищої освіти: перевіркою та оцінюванням знань, видами та формами перевірки знань, а також з рейтинговим 
оцінюванням якості знань. Не залишаються осторонь і аспекти особливостей педагогічного спілкування в закладі вищої освіти та комунікативних можливостей викладача. Якість 
отриманих компетентностей за педагогічною складовою знань оцінюється також при проходженні викладацької практики, яку передбачено навчальним планом.

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

Теми наукових досліджень аспірантів є дотичними до напрямів наукових досліджень їхніх наукових керівників. Наприклад, тема дисертаційної роботи аспіранта Лоташа Павла «Тяговий 
електропривод з синхронними двигунами з постійними магнітами двоосьових електровозів» належить до наукового напряму наукового керівника, д.т.н., проф. Сінчука О.М. «Тягові 
електромеханічні системи постійного та змінного струму», оскільки досліджуються процеси керування двигуном, який уважається найбільш перспективним для тягового застосування, без 
використання механічного датчика на валу. Тема дисертаційного дослідження аспіранта Сіянка Романа «Синтез комплексних структур електромеханічних систем з багаторівневими 
перетворювачами електричної енергії» входить до наукового напряму керівника, к.т.н., доц. Козакевича І.А. «Енергоефективні системи керування електроприводами змінного струму». 
Слід зазначити, що в даному випадку тема роботи розширює сферу досліджень колективу «здобувач-науковий керівник», оскільки охоплює до переліку досліджень, що проводяться, не 
лише питання синтезу систем керування електроприводами із забезпеченням функцій енергозбереження, які в даний момент більше концентруються на електричних двигунах із 
номінальними напругами низького рівня, а й питання забезпечення ефективності процесу перетворення електричної енергії при здійсненні керування двигуном із номінальною напругою 
середнього рівня.

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)

Здобувачі даної ОНП мають можливість безкоштовно публікувати результати наукових досліджень у фахових періодичних наукових виданнях університету – «Вісник Криворізького 
національного університету» та «Гірничий вісник». Щороку в травні університет проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Розвиток промисловості та суспільства», під час 
якої здобувачі мають змогу познайомити наукову спільноту з поточними результатами проведення наукових досліджень.
Щорічно в березні зусиллями кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
питання енергоефективності гірничо-металургійного виробництва». Публікується збірник тез учасників конференції.
Підтримка досліджень здобувачів з боку кафедри та університету полягає в широкому їх залученні до виконання науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок державного бюджету 
України або в рамках договорів із промисловими підприємствами Кривбасу. За період 2016 – 2019 років на кафедрі автоматизованих електромеханічних систем виконувалася науково-
дослідна робота, що фінансувалася за рахунок державного бюджету, та 4 науково-дослідні госпдоговірні роботи. 
Криворізький національний університет організаційно забезпечує в межах освітньо-наукових програм можливість проведення й апробації  результатів наукових досліджень відповідно до 
тематики аспірантів (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/aprobaciya-rezul-tativ-naukovyh-doslidzhen).

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

Основним засобом долучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти є ознайомлення науковців інших країн із результатами дослідження через публікацію у виданнях, що 
індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus та Web of Science. Відповідно до Наказу № 1213 від 06.11.18 «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим 
установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» Криворізький національний університет отримав доступ до 
платформ Scopus  та Web of Science, завдяки чтому здобувачі мають можливість ознайомлення з результатами досліджень науковців інших країн. Це створює підґрунтя для співпраці з 
університетами та науковими установами інших країн, підвищення рейтингів цитування робіт науковців. 
Здобувачі активно беруть участь у міжнародних конференціях, що проводяться як у межах країни, так і за її межами. Для більш активного їх залучення до міжнародних проектів є 
доцільним поступово збільшувати частку публікацій, що видаються англійською мовою.

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

Керівниками здобувачів, які навчаються за даною ОНП, є д.т.н., проф. Сінчук О.М., доценти Козакевич І.А., Сінчук І.О. та Ялова А.М. За останні 5 років проф. Сінчук О.М. отримав 4 
патенти, опублікував 5 монографій, зокрема 2 за кордоном англійською мовою, 33 статті (із них 10 індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus), 22 тези конференцій, які 
знайомлять наукову спільноту з основними результатами роботи наукових шкіл в області тягових електромеханічних систем та керування енергетичними потоками промислових 
підприємств, керував науково-дослідною роботою «Розроблення комплексу заходів з енергозбереження на підприємствах залізорудної промисловості». За останні 5 років доц. Козакевич 
І.А. отримав 4 патенти, опублікував 3 монографії, 16 статей (із них 10 індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus), 24 тези конференцій, які знайомлять наукову спільноту з 
основними результатами роботи колективу дослідників за напрямком «Енергоефективні системи електроприводу змінного струму». Брав участь у виконанні чотирьох госпдоговірних 
робіт, в трьох з яких – як відповідальний виконавець. За останні 5 років доц. Сінчук І.О. отримав 2 патенти, опублікував 13 монографій, зокрема 63 статті та тези, які знайомлять наукову 
спільноту з основними результатами роботи колективу дослідників за напрямом «Відновлювальні джерела електроенергії». Брав участь у виконанні бюджетної науково-дослідної роботи. 
За останні 5 років доц. Ялова А.М. опублікувала 4 монографії, 6 статей. Брала участь у виконанні ініціативної НДР.

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

Питання, пов’язані з академічною доброчесністю, в університеті регулюються «Положенням про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення_про_академiчну_доброчеснiсть_КНУ_2019.pdf)
Під час вивчення освітньої компоненти «Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії» здобувачі ознайомлюються з основними принципами 
академічної доброчесності, з правилами цитувань результатів досліджень інших науковців. Розглядаються основні програмні комплекси, що використовуються в університеті та інших 
закладах вищої освіти, з метою опанування методики перевірки наукових текстів на наявність запозичень та інших порушень принципів академічної доброчесності. Окрему увагу 
приділяється набуттю навичок якісного академічного письма. Розглядаючи позитивні та негативні приклади, а також виконуючи низку завдань, досягається можливість подальшого 
вдосконалення здобувачів після завершення вивчення освітньої компоненти.
Під час навчання здобувач ознайомлюється з поняттям відповідальності за порушення академічної доброчесності, описаним у частині 5,6 статті 42 Закону України «Про освіту».

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

Серед осіб, які здійснюють наукове керівництво здобувачами, що навчаються на даній ОНП, відсутні такі, які були помічені в порушенні принципів академічної доброчесності. В 
університеті постійно проводиться інформування щодо даного напряму та неприпустимості порушень авторських прав та академічної доброчесності. Наукові публікації викладачів 
проходять перевірку на наявність текстових запозичень у випадку, якщо така перевірка не регламентується видавництвом як складова процедури подання статті.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Унікальність ОП полягає у створенні широких можливостей для здобувачів вищої освіти щодо отримання якісної фахової підготовки в межах освітнього середовища, яке повною мірою 
задовольняє їхні різноманітні потреби та інтереси зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Великим здобутком можна вважати, що в межах реалізації 
ОП вдалося встановити тісні комунікації викладацького складу із здобувачами, і як наслідок, відбуваються реальні кроки в напрямі імплементації студентоцентрованого підходу в 
реалізацію ОП. Так, активна позиція амбітного колективу кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорту дозволила створити комфортні умови 
взаємодії стейкхолдерів, чіткі «правила гри» для всіх зацікавлених сторін щодо змістового наповнення всіх компонент ОП. Кафедра володіє потенціалом, який дозволив не лише якісно 
забезпечити навчальний процес, а й провести низку потужних заходів наукового, профорієнтаційного, пізнавального спрямування, що робить навчання аспірантів різноаспектним, 
цікавим. На кафедрі активно функціонує інститут кураторства, є спільні заходи викладачів і аспірантів, екскурсії. Особливо важливим можна вважати наявність в основному 
викладацькому складі професіоналів-практиків, чітко прописаного механізму залучення до навчального процесу на засадах сумісництва експертів галузі, представників роботодавців.
Незначним недоліком є необхідність набуття досвіду в напрямі міжнародної співпраці та розширенні різноманітних форм партнерства, що дозволило налагодити взаємозв’язки та 
провести низку спільних проектів з партнерами із багатьох країн Європи. Чинна практика взаємодії зі стейкхолдерами наразі реалізується у формі домовленостей щодо проведення 
публічних лекцій, бізнес-курсів, зустрічей, круглих столів, екскурсій. Незважаючи на достатньо короткий період функціонування ОП від часу її створення, відбувається безперервний 
процес оновлення контенту, пошук шляхів удосконалення змістового наповнення ОП, ліквідації недоліків і недоопрацювань.

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

Перспективи ОП корелюють із стратегічними напрямами розвитку університету, у межах яких передбачено подальше становлення спеціальності за даною ОП. ОП має наявним потенціал і 
можливості розвитку за всіма напрямами діяльності з подальшим застосуванням філософії надання якісних освітніх послуг, що базується на студентоцентрованому підході, наскрізній 
міждисциплінарній підготовці майбутніх фахівців на засадах використання найсучасніших інноваційних методів, інструментів і засобів навчання, розширенні практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти в тісній співпраці з усіма зацікавленими сторонами (стейкхолдерами), зростанні попиту на випускників ОП на регіональному ринку праці. 

 

 
          
  

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Ступнік Микола Іванович

Дата: 30.04.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

ОК 2 Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

навчальна 
дисципліна

ОК 2 Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 

ступеня доктора 
філософії_19.pdf

dZf9pSfJEJJ0TKm5rqe80p2/9ihh2zvCiL73spZpjPg= Настінний екран
Мультимедійний проектор 
Ноутбук Acer

ОК 3 Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

навчальна 
дисципліна

ОК 3 Сучасні методики 
викладання та 

організації занять у 
вищій школі_19.pdf

HXxI09EAerDmByXxrxYP9IdUXZ1s03uHtTBIVVoFAmg= Настінний екран
Мультимедійний проектор 
Ноутбук Acer

ОК 4 Управління 
науковими проектами та 
фінансуванням 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ОК 4 Управління 
науковими проектами 

та фінансуванням 
досліджень_19.pdf

iGtR09lpU4TyJbRvMgveW00SoY0FZgZmCSrP1MveCFM= Настінний екран
Мультимедійний проектор 
Ноутбук Acer

ОК 5 Викладацька 
практика

практика ОК 5 Викладацька практ. 
аспір_19.pdf

DqnsjGUwxTW0GY2qkopTtKaR5WDPoynzT98D49Gu4lM=

ОК 6 Іноземна мова для 
академічних та наукових 
цілей

навчальна 
дисципліна

ОК 6 Іноземна мова для 
академічних та наукових 

цілей_19.pdf

H7u2nDpCong/IKUUiIHVuMwzeeqncwynp/1N/MkO22g= Мультимедійне обладнання;
Звуковідтворювальна апаратура.

ОК 7 Іноземна мова 
наукової комунікації

навчальна 
дисципліна

ОК 7 Іноземна мова 
наукової 

комунікації_19.pdf

TFitAPO7iNov0T9vp6B2M6m4atrmwTnystWp84XzxDs= Мультимедійне обладнання;
Звуковідтворювальна апаратура.

ОК 9 
Енергоефективність 
систем та комплексів

навчальна 
дисципліна

ОК 9 
Енергоефективність 

систем та 
комплексів_19.pdf

zzAowRaoHhyitd9Mw1tkoL7vVqxTJy67r0rRitNqWCw= Настінний екран
Мультимедійний проектор 
Ноутбук Acer

ОК 10 Системи генерації 
та передачі електричної 
енергії

навчальна 
дисципліна

ОК 10 Системи генерації 
та передачі електричної 

енергії_19.pdf

rEX84spM4Lacjdz2CGNbPyTdqhl1XvDNHvmuIVbaDS8= Настінний екран
Мультимедійний проектор 
Ноутбук Acer

Українська мова як 
іноземна (для іноземців)

навчальна 
дисципліна

ОК 6 (іноземці) 
Українська мова як 

іноземна_19.pdf

b+jO9g14aIUs4MEAwKWRarbYGW81dhwpsyJmocGMrks= Мультимедійне обладнання;
Звуковідтворювальна апаратура

ОК 1 Філософія науки та 
інновації

навчальна 
дисципліна

ОК 1 Філософія науки та 
інновації 20.pdf

106yPQ+tPqrQfVVpMAURS9FZmOCvyrcCei7grT/Hkgk= Настінний екран
Мультимедійний проектор 
Ноутбук Acer

ОК 8 Ідентифікація та 
моделювання складних 
електромеханічних 
систем

навчальна 
дисципліна

ОК 8 Ідентифікація і 
моделювання складних 

електромеханічних 
систем_19.pdf

D7LGRbhDS9WTpv3buKBudDL8rKcmXhls4zxxxUzxm2Y= Настінний екран
Мультимедійний проектор 
Ноутбук Acer

 
* 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

87853 Голівер Надія 
Олексіївна

завідувач 
кафедри

0 ОК 6 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:2,3,5,8,10,11,13,14,15,16
 
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Nadiya Holiver. Modern approaches to educating creative personality 
of the new generation of specialists.- Copernicus International, 
Biblioteka Narodova (Polska) EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: 
State and Society. Fundacja im. M. Reja, ul. Nad Potokiem 20, 30-830 
Krakow, Poland Issue 3 (I), 2019. p 4-15.
2. Голівер Н.О., Бондар І.Г., Лихошерст О.Г. Навчально-
пізнавальна діяльність майбутніх фахівців у процесі вивчення 
іноземних мов на базі електронного освітнього середовища 
Moodle. Наукові записки серія: педагогічні науки випуск 173. 
Кропивницький. 2018. С. 96-100.
3. Голівер Н.О. Методологічно-діяльнісний підхід у практиці 
підготовки майбутніх інженерів. Вища освіта України у контексті 
інтеграції до Європейського освітнього простору. 2014. Вип. 31. Т. 
IV. С. 20-27.
4. Голівер Н.О. Особливості кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу в США та Україні. Міжнародні 
Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2014. Вип. 29. Т. IV. 
С. 356-362.
5. Голівер Н.О. Система «Moodle» як ефективний інструмент 
організації самостійної діяльності майбутніх інженерів. 
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2013. 
Вип. 27. Т. IІ. С. 126-136.
 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
1. Голівер Н.О., Костюк С.С., Куц М.О. Англійська мова для 
інженерів-електриків: навч. посіб. Кривий Ріг, 2017. 147 с.
2. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англо-український, 
українсько-англійський довідковий словник для гірничих 
інженерів. Кривий Ріг, 2016. 56 с.
3. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англійська мова для 
гірничих інженерів: навч. посіб. Кривий Ріг, 2015. 229 с.



 
5) участь у міжнародному науково-практичному Проекті 
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»

2338 Семеріков 
Сергій 
Олексійович

професор 0 ОК 3 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:1,2,3,4,7,8,9,10,11,14
 
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).

87853 Голівер Надія 
Олексіївна

завідувач 
кафедри

0 ОК 7 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:2,3,5,8,10,11,13,14,15,16
 
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Nadiya Holiver. Modern approaches to educating creative personality 
of the new generation of specialists.- Copernicus International, 
Biblioteka Narodova (Polska) EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: 
State and Society. Fundacja im. M. Reja, ul. Nad Potokiem 20, 30-830 
Krakow, Poland Issue 3 (I), 2019. p 4-15.
2. Голівер Н.О., Бондар І.Г., Лихошерст О.Г. Навчально-
пізнавальна діяльність майбутніх фахівців у процесі вивчення 
іноземних мов на базі електронного освітнього середовища 
Moodle. Наукові записки серія: педагогічні науки випуск 173. 
Кропивницький. 2018. С. 96-100.
3. Голівер Н.О. Методологічно-діяльнісний підхід у практиці 
підготовки майбутніх інженерів. Вища освіта України у контексті 
інтеграції до Європейського освітнього простору. 2014. Вип. 31. Т. 
IV. С. 20-27.
4. Голівер Н.О. Особливості кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу в США та Україні. Міжнародні 
Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2014. Вип. 29. Т. IV. 
С. 356-362.
5. Голівер Н.О. Система «Moodle» як ефективний інструмент 
організації самостійної діяльності майбутніх інженерів. 
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2013. 
Вип. 27. Т. IІ. С. 126-136.
 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
1. Голівер Н.О., Костюк С.С., Куц М.О. Англійська мова для 
інженерів-електриків: навч. посіб. Кривий Ріг, 2017. 147 с.
2. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англо-український, 
українсько-англійський довідковий словник для гірничих 
інженерів. Кривий Ріг, 2016. 56 с.
3. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англійська мова для 
гірничих інженерів: навч. посіб. Кривий Ріг, 2015. 229 с.
 
5) участь у міжнародному науково-практичному Проекті 
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»

65461 Ланова Ірина 
Вікторівна

старший 
викладач

0 Українська мова як 
іноземна (для 
іноземців)

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Стаж науково-педагогічної роботи – 29 років.
3. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:1,2,3,10,13,14,15,16
 
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. Lanova I., Tkachuk V. The contents and structure of discipline 
«Computer document science» for future teaching engineers. 
Metallurgical and Mining Industry. 2016. №1. P. 71-74.
 
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Ланова І.В. Значення науково-технічного перекладу на заняттях 
з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». 
Навчання і виховання молоді як органічний процес підготовки 
конкурентоспроможних фахівців у ВНЗ: традиції та інновації: 
матеріали регіональної наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2012. 
С. 168-172.
2. Ланова І.В. Значення української фахової термінології у 
формуванні професійної мовленнєвої компетентності майбутнього 
спеціаліста. Педагогіка вищої та середньої школи. 2014. Вип. 41. С. 
73-77.
3. Ланова І.В. Роль методичних засобів у формуванні фахової 
мовленнєвої культури студентів. Проблеми модернізації змісту і 
організації освіти на засадах компетентнісного підходу (з метою 
підвищення якості підготовки фахівців). Харків, 2014. С. 118-121.
4. Ланова І.В. Формування навичок професійного мовлення 
студентів технічних спеціальностей. Філологічні студії : науковий 
вісник Криворізького національного університету / за заг. ред. Ж. 



В. Колоїз. Вип. 15. Кривий Ріг: НПП Астерікс, 2016. Вип. 15. С. 277-
284.
5. Ланова І.В. Формування професійної мовленнєвої 
компетентності майбутніх інженерів гірничо-металургійного 
напряму у технічних закладах вищої освіти. Держава та регіони. 
Серія: Гуманітарні науки. 2018. №4(55). С.  70-73.
 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
1. Козак Л.В., Пасічна О.В., Ланова І.В. Українська мова за 
професійним спрямуванням: навч. посібник. Кривий Ріг: КНУ, 
2018. 202 с.
 
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. Секретар вченої ради факультету інформаційних технологій
 
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. Тестові завдання з курсу «Ділова українська мова» для студентів 
І курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання. Кривий Ріг: 
КНУ, 2005. 27 с.
2. Ланова І.В. Методичні вказівки до виконання самостійної 
роботи з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 
для студентів І курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм 
навчання. Кривий Ріг: КТУ, 2008. 39 с.
3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 
для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей 
/ Л.В. Козак, О.В. Пасічна, І.В. Ланова та ін. Кривий Ріг: КТУ, 2009. 
39 с.
4. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 
для студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання 
/ Л.В. Козак, І.В. Ланова, О.В. Пасічна та ін. Кривий Ріг: КНУ, 2013. 
35 с.
5. Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 
для студентів І курсу денної і заочної форм навчання всіх 
спеціальностей / Л.В. Козак, І.В. Ланова, О.В. Пасічна та ін. 
Кривий Ріг: КНУ, 2015. 90с.
 
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 І етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з української мови.
2. Ричаловський Веніамін (студент групи ПТБ-18) посів ІІ місце в І 
турі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови.
3. Куратор груп ПО-18, ПО-18ск.
4. Керівник предметного гуртка «Культура професійного 
мовлення».
 
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. Ланова І.В. Знання фахової термінології – беззаперечна умова 
професійності майбутнього спеціаліста. Радиоэлектроника и 
молодежь в XXI веке: материалы 18-го междунар. молодежного 
форума (14-16 апреля  2014 г.) Харьков: ХНУРЭ, 2014. Т.11. С. 144-
145.
2. Ланова І.В. Культура мовлення – важлива складова компетенції 
майбутнього фахівця. Формування професійно мобільного 
фахівця: європейський вибір: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. 
конф. (23-24 квітня 2015 р.). Кривий Ріг, 2015. С.62-64.
3. Ланова І.В. Проблеми мотивації вивчення української мови як 
іноземної. Язык и специальность: актуальные проблемы обучения 
иностранцев в высшем учебном заведении: материалы ІІ 
междунар. научно-метод. конф. (28-30 мая 2015 г). Харьков, 2015. 
С. 216-217.
4. Ланова І.В. Навчання фонетики української мови іноземних 
студентів на початковому етапі. Проблемы и перспективы 
языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х 
Международной научно-практ. конф. (1-2 октября 2015 г.). 
Харьков, 2015. С. 135-138.
5. Ланова І.В. Особливості професійного спілкування як 
специфічної форми контактів фахівців. Образне слово Луганщини: 
матеріали XV Всеукраїнської наук.-практ. конф. ім. Віктора 
Ужченка (29 квітня 2016 р.). Старобільськ, 2016. С. 167-169.
6. Ланова І.В. Урахування відмінностей між українською та 
арабською мовами – найефективніший шлях роботи при навчанні 
іноземних студентів української мови. Проблеми і перспективи 
мовної підготовки іноземних студентів: матеріали міжнар. наук.-
практ. конф. (6-7 жовтня 2016 р.). Харків, 2016. С. 79- 81.
7. Ланова І.В. Науково-технічний переклад у формуванні мовної 
компетентності майбутнього фахівця / І.В. Ланова // Матеріали 
ХІІІ Міжвузівської наукової конференції студентів, магістрантів, 
аспірантів, викладачів «Терміни в науковій комунікації», 8-10 



листопада 2016 р. – Запоріжжя, 2017. – С. 1410 – 1411.
8. Ланова І.В. Українська мова як засіб підвищення 
конкурентоспроможності та мобільності сучасного фахівця. 
Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 березня 2017 р.). Кривий Ріг: КНУ, 
2017. С. 314- 315.
9. Ланова І.В. Основні складові формування професійно-
педагогічної компетентності викладача вищого навчального 
закладу / І.В. Ланова // // Матеріали Міжнародної науково-
технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства»,  
24-26 травня 2017 р. – Кривий Ріг, 2017. – С. 400.
10. Ланова І.В. Інформативність тексту як одна з основних вимог 
навчання мовленнєвому спілкуванню студентів-іноземців. 
Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 жовтня 2017 р.). 
Харків, 2017. С. 94-97.
11. Ланова І.В. Системний підхід до аналізу структури сучасного 
підручника української мови як іноземної. Інновації та традиції у 
мовній підготовці студентів: матеріали міжнар. наук.-практ. 
семінару (14 грудня 2017 р.). Харків, 2017. С. 147-150.
12. Лановая И.В. Методологические основы и принципы обучения 
русскому или украинскому языку как иностранному. Ключові 
аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної 
комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали 
міжнар. наук.-метод. семінару (24 травня 2018 р.). Харків, 2018.  С. 
203-208.
13. Ланова І.В. Актуальні проблеми навчання професійного 
мовлення іноземних студентів-нефілологів. Інновації та традиції у 
мовній підготовці студентів: матеріали міжнар. наук.-практ. 
семінару (13 грудня 2018 р.) Харків, 2018. С. 133-134.
14. Ланова І.В. Формування країнознавчої компетенції та 
організація контролю при навчанні іноземних студентів 
українській мові як іноземній. Ключові аспекти формування у 
полікультурному середовищі іноземної комунікативної 
компетенції сучасного студентства: зб. наук. праць за матеріалами 
міжнародного наук.-метод. семінару (21 травня 2019 р.). Харків: 
ХНАДУ, 2019. С. 161-162.
 
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 
років
1. З 1987 до 1990 рр. –  вчитель української мови та літератури ( 
СШ № 58 м. Кривого Рогу).
2. З 1990 р. і дотепер – викладач української мови кафедри 
інженерної педагогіки та мовної підготовки  Криворізького 
національного університету (29 років).

208694 Моркун Наталя 
Володимирівна

завідувач 
кафедри

0 ОК 4 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:1,2,3,5,7,8,10,12,13,15
 
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
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 ОК 2 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:1,2,3,4,5,8,10,11,12,15
 
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
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.

211626 Сінчук Ігор 
Олегович

доцент 0 ОК 10 Системи 
генерації та 
передачі 
електричної енергії

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 10 роки.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:1,2,3,4,8,12,13

1) наявність за останні п'ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection
1. Sinchuk, O.N., Sinchuk, I.O., Chernaya, V.O. Protection system of AC 
mine electric locomotive from the emergencies / Russian Electrical 
Engineering 83(4), с. 225-229, 2012. 2. O. Sinchyk, I. Sinchyk, S. Boiko 
Control system power consumption of the mining enterprises with the 
purpose of increasing electroenergoinvest / Technical Electrodynamics 
2016(6), с. 60-3.

2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України
1. О. Сінчук, І. Сінчук, І. Пересунько, В. Степаненко Формування 
інтегрального показника енергоефективності підприємств 
гірничодобувної промисловості. Журнал. Розробка родовищ 
«Національний гірничий університет» Квартальник / Випуск 11, 
номер 4, 2017 рік. Видавництво «ЛізуновПрес» 71 – 78 с. 2. Сінчук 
О.М., Гузов Е.С., Сінчук І.О., Караманіц Ф.І., Козакевич І.А., 
Федотов В.А., Дебелий В.Л. Малий коментар до тактики створення 
тягових електромеханічних комплексів рудничних електровозів 
комбінованого виду. Науковий журнал. Електрифікація 
транспорту № 14 / 2017 рік, «Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна» 
ISSN 2307-4221 (print) ISSN 2312-6574 (online) 42 – 55. 3. Хворост 
М.В., Сменова Л.В., Сінчук І.О., Касаткіна І.В., Барановская 
М.Л.Що до питання ідентифікації і діагностики електричних 
параметрів тягових асинхронних двигунів шахтних електровозів. 
Науковий журнал. Електрифікація транспорту № 14 / 2017 рік, 
«Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В.Лазаряна» ISSN 2307-4221 (print) 
ISSN 2312-6574 (online) 56 – 67с. 4. SINCHUK, I.O., KASATKINA 
I.V., BARANOVSKA M.L. Usage of hydro-accumulating installations in 
the power supply system of mining companies/ Computer science, 
information technology, automation, 2017, №.6 pp. 1 – 11. 5. І.О. 
Сінчук, І.В. Касаткіна, І.О. Бобріков Водовідливні установки 
залізорудних шахт як приймачі – регулятори електричної енергії / 
Качество минерального сырья / Сборник научных трудов. ФЛП 
Чернявский Д.А. – Кривой Рог. 2017 – С. 623 -633.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії
1. Відновлювані джерела електричної енергії (аналіз, перспективи, 
проекти) Монографія; під ред. д.т.н., проф. О.М. Сінчука. - 
Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2014. – 192 с. Сінчук 
І.О., Бойко С.М., Луценко І.А., Ткаченко Г.І. 2. Потенциал 
электроэнергоэффективности и пути его реализации на 
производствах с подземными способами добычи железорудного 
сырья Монографія під ред. д.т.н., проф.. О.М. Сінчука. - 
Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2015. – 296 с. Синчук 
И.О., Гузов Э.С., Яловая А.Н. Бойко С.М. 3. Электроэффективность 
производств с подземными способами добычи. Монографія під 
ред. д.т.н., проф.. О.М. Сінчука. Монография. Изд LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2016. – 346с. Синчук И.О., Гузов Э.С., Бойко 
С.М., Ялова А.Н. 4. Енергозбереження на підприємствах 



гірничовидобувної промисловості. Проблеми, шляхи реалізації 
Монографія / [І.О. Сінчук, Е.С. Гузов, В.А. Кольсун та ін.]; під 
редакцією доктора техн. наук, професора О.М. Сінчука. – Кривий 
Ріг, 2016. – 343с. 343 Синчук И.О., Гузов Э.С., Кольсун В.А., Козлов 
В.С., Бойко С.М., Мельник О.Є. 5. Аспекти енергоефективності 
залізорудних підприємств Монографія Монографія/ Гузов Е.С., 
Сінчук І.О., Розен В.П., Караманиць Ф.І., Осадчук Ю.Г., Бойко 
С.М.; під редакцією доктора техн.. наук професора О.М. Сінчука. – 
Кривий Ріг, 2017. – 240с. 6. Спеціальні розділи енергетики. 
Нетрадиційна та відновлювальна енергетика. Підручник/ О.М. 
Сінчук, С.М. Бойко, І.О. Сінчук, О.М. Ялова. – Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2017. – 218 с. 7. Відновлювані джерела електричної 
енергії в структурах систем електропостачання залізорудних 
підприємств Монографія / Бойко С.М., Сінчук І.О., Караманиц 
Ф.І., Ялова А.М., Пархоменко Р.О. під редакцією доктора техн.. 
наук, професора О.М. Сінчука. – Кривий Ріг, 2017. – 152 с. 152 8. 
Мониторинг параметров и защита тяговых электромеханических 
комплексов шахтных электровозов Монографія/ И.О. Синчук, В.О. 
Черная , А.В. Пироженко, В.А. Федотов, Н.В. Хворост, Л.В. 
Сменова; под. ред. Доктора технических наук, професора О.Н. 
Синчука. – Кривой Рог: ЧП Щербатых А.В. 2017. – 144с. 9. 
Теоретические и практические аспекты строения архитектур 
современных тягових электромеханических комплексов шахтных 
электровозов. ТОМ 2. Тяговые электромеханические комплексы 
переменного тока Колективная монография / И.О. Синчук, Ф.И. 
Караманиц, В.Л. Дебелый, И.А. Козакевич, В.А. Федотов, Л.В. 
Сменова, А.В. Омельченко, Д.А. Шокарев.; под. ред. Доктора 
технических наук, професора О.Н. Синчука. – Кривой Рог: ЧП 
Щербатых А.В,, 2018 – 184 с. 184 с. Умовн.друк арк. 10,6. 10. Aspects 
of the problem of applying distributed energy in iron ore enterprises’ 
electrrcity supply systems/ Multi-authored monograph/ O.M. Sinchuk, 
S.M. Boiko, I.O. Sinchuk, F.I. Karamanyts, I.A. Kozakevych, M.L. 
Baranovska, A.M. Yalova/ iScience Warsaw, Poland – 2018.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня
Яловая Алёна Николаевна «Потенциал 
электроэнергоэффективности и методы его реализации в условиях 
железорудных шахт и комбинатов» Специальность 05.09.03/ 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических 
наук 2015р. Научный руководитель.

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 
включеного до переліку наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового видання
1. НДР № Держреєстрації 0114U003457 «Розроблення комплексу 
заходів по енергозбереженню на підприємствах залізорудної 
промисловості» № 30-98-14 (Виконавець розділу НДР.). 2. НДР № 
Держреєстрації 0115U003180 «Розроблення енергозберігаючих 
заходів на підприємствах гірничодобувної промисловості» №30-
102-15 (Виконавець розділу НДР.).

12) наявність не менше п'яти авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення
1. Патент № 107410 Україна, № заявки u 2015 10263 20.10.2015 
«Пристрій для управління тяговими електродвигунами 
транспортного засобу із захистом від перенапруг» Сінчук О.М., 
Сінчук І.О., Гузов Е.С., Кальмус Д.О. 2. Патент № 107409 Україна, 
№ заявки u 2015 10262 20.10.2015 «Пристрій для управління 
тяговими електродвигунами транспортного засову з комутуючим 
діодом» Сінчук О.М., Сінчук І.О., Гузов Е.С., Кальмус Д.О.

13) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три найменування
1. Нормативно – правова база енергетики Навчальний посібник / 
І.О. Сінчук, С.М. Бойко, О.Є. Мельник; під редакцією доктора 
техн.. наук, професор О.М. Січука. – Кривий Ріг 2017. – 150. 2. 
Світлотехнічні установки та системи Курс лекцій Під ред. проф.. 
Снчука О.М. – Кривий Ріг - Кременчук: Видавець ПП Щербатих 
О.В., 2015. – 200 с. Сінчук І.О., Бойко С.М. 3. Відновлювальні та 
альтернативні джерела енергії Навчальний посібник під ред. 
д.т.н., проф.. О.М. Сінчука. - Кременчук: Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2015. – 270 с. Сінчук І.О., Бойко С.М., Мельник 
О.Є. 4. Світлотехнічні установки та системи. Теорія. Лабораторний 
практикум. Навчальний посібник під ред. д.т.н., проф.. О.М. 
Сінчука. Навчальний посібник - Кременчук: Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2016. – 270 с. Сінчук І.О., Бойко С.М.

210865 Титюк Валерій 
Костянтинович

доцент 0 ОК 8 Ідентифікація 
та моделювання 
складних 
електромеханічних 
систем

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 18 роки.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:1,2,3,11,13,16

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. Tytiuk V. Analytical study of starting current of the induction motor 
stator / V. Tytiuk, O. Chornyi, A. Pozihun, M. Baranovskaya, A. 
Romanov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 
2018. – №6/2(84), – pp. 75-81. DOI: 10.15587/1729-
4061.2018.125801.; Lutsenko I. Development of the method for 
determining optimal parameters of the process of displacement of 
technological objects / I. Lutsenko, V. Tytyuk, I. Oksanych, Zh. 
Rozhnenko // Восточно-Европейский журнал передовых 
технологий. – 2017. – №6/3(90), – pp. 41-48. DOI: 10.15587/1729-
4061.2017.116788.; Tytiuk V. Analytical determination of the 
electromechanical system starting process efficiency index with regard 
to the distributed nature of input products consumption. Восточно-
Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – №6/2(84), 
– pp. 51-59.; Тытюк В. К. Влияние износа электромеханического 
оборудования на показатели процесса пуска [Електронний ресурс] 
/ В. К. Тытюк // Восточно-Европейский журнал передовых 
технологий. - 2015. - № 6/2(78). - С. 23-30. DOI: 10.15587/1729-
4061.2015.55924.

2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України



V. Tytiuk, M. Baranovskaya, D. Meleshko, O. Chornyi Mathematical 
modeling of group drives push and lift electric excavator mecha-nisms - 
. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КДУ, 
2016. – Вип. 1/2016(33). – С.42–48.; Батраков Д.В., Титюк В.К. 
Математичне моделювання процесу запуску електроп-ривода 
вібраційної машини - . Електромеханічні і енергозберігаючі 
системи. – Кременчук: КДУ, 2016. – Вип. 1/2016(33). – С.9–16.; 
Тытюк В.К. Пути решения задачи энергоресурсосбережения в 
теории оптимальных электромеханических систем управляемого 
пуска. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого 
електроприводу Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. 12 
(1121) –– С. 352–355.; Тытюк В.К., Черный А.П., Бурдильная Е.В., 
Кузьмин В.В., Богатырев К.Н. Особенности управляемого пуска 
синхронного двигателя в составе группового электропривода. 
Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КДУ, 
2017. – Вип. 3/2017(39). – С.8–13.; Позігун О.А., Титюк В.К., 
Чорний О.П. Визначення активного опору статора асинхронного 
двигуна за пусковими характеристиками. Електромеханічні і 
енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2017. – Вип. 1/2017 
(37). – С. 8–14.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії
1. Чорний О.П. Толочко О.И., Титюк В.К., Родькін Д.Й., 
Чекавський Г.С. Математичні моделі та особливості чисельних 
розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними 
двигунами / // Монографія - Кременчук: ПП Щербатих О. В, 2016. 
– 302 с., іл.

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад)
Офіційний опонент на захисті дисертаційної роботи Хоменка В.В. 
«Електромеханічний комплекс з накопичувачами енергії в контурі 
збудження синхронного генератора» на здобуття наукового 
ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – 
Електротехнічні комплекси та системи у вченій раді Д 45.052.01 у 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського

13) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три найменування
Математичні методи моделювання : навчальний посібник / О. П. 
Чорний, В К. Титюк, Н. М. Істоміна та ін. ; заг. ред. О. П. Чорний. – 
Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 236 с. : іл.

16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю
Дійсний член Української асоціації інженерів-електриків.

147197 Капіца 
Володимир 
Федорович

завідувач 
кафедри

0 ОК 1 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: 2,3,4,8,10,13,14,15
 
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 квітня 2017 
р.). Кривий Ріг, Видавн.центр ДВНЗ «КНУ», 2017. С. 76-115.

95916 Сінчук Олег 
Миколайович

завідувач 
кафедри

0 ОК 9 
Енергоефективність 
систем та 
комплексів

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 30 роки.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних 
умов:1,2,3,4,8,10,11,12,13,15,16,18

1) наявність за останні п'ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection
1. Sinchuk, O.N., Sinchuk, I.O., Chernaya, V.O. Protection system of AC 
mine electric locomotive from the emergencies / Russian Electrical 
Engineering 83(4), с. 225-229, 2012. 2. Sinchuk, O.N., Guzov, E.S., 
Parkhomenko, R.A., Rozen, V.P. Improvement of calculation methods 
of loads of systems of electric-power supply of ore shafts /Gornyi 
Zhurnal (12), с. 87-90, 2013. 3. Sinchuk, O.M., Likarenko, A.G., 
Petrychenko, A.A., Shkrabets, F.P. Instrumentation of electrical safety 
control in operation of district distributing mains / Gornyi Zhurnal 
2015(5), с. 77-8. 4. Sinchuk, O.N., Likarenko, A.G., Petrychenko, A.A., 
Zimankov, R.V., Shkrabets, F.P. Hardwareelectrical safety problems 
with operation of electrotechnical complexes with regulated electric 
drives in mining area distribution networks UP TO 1200V / Technical 
Electrodynamics 2016(5), с. 79-8. 5. Sinchuk, O., Kozakevich, I., 



Fedotov, V., Somochkyn, A., Serebrenikov, V. Development of a system 
to control the motion of electric transport under conditions of iron-ore 
mines / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies 3(2-87), 
с. 39-4, 2017. 6. Sinchuk, O.N., Kozakevich, I.A., Yurchenko, N.N. 
Sensorless control of switched reluctance motors of traction 
electromechanical systems / Technical Electrodynamics 2017(5), с. 62-
66. 7. Sinchuk, O., Kozakevich, I., Kalmus, D., Siyanko, R. Examining 
energy-efficient recuperative braking modes of traction asynchronous 
frequency-controlled electric drives / EasternEuropean Journal of 
Enterprise Technologies 1(1-85), с. 50-56 2017. 8. O. Sinchyk, I. 
Sinchyk, S. Boiko Control system power consumption of the mining 
enterprises with the purpose of increasing electroenergoinvest / 
Technical Electrodynamics 2016(6), с. 60-3.

2) наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України
1. О.М. Сінчук ,В.А. Кольсун , Д.В. Риженков , В.М. Макодзьоб. 
Дволанковий перетворювач частоти, як джерело гармонік Smart – 
мереж. друк. Науковий журнал «Енергетика економіка, технології, 
екологія» НТУ «Київський політехнічний інститут ім.. Ігоря 
Сікорського» №3 (49) – 2017. 2. О.М. Сінчук, С.М. Бойко, 
І.А.Мінаков. До особливостей реалізації концепції Smart Grid в 
умовах підприємств гірничо-видобувної галузі . Науково-
технічний журнал «Електроніка та зв'язок» НТУ «Київський 
політехнічний інститут» Том 22, №3 (98), 2017 3. О.Н. Сінчук, В.А. 
Федотов, В.Л. Дебелый, В.П. Степаненко. О необходимости 
внедрения в практику работы железорудных шахт 
комбинированных видов электровозов Научно – технический 
журнал « Горный инофрмационно – аналитический бюлетень» № 
10 2017. Издательство «Горная книга» 84 – 100 с. 16 4. О. Сінчук, І. 
Сінчук, І. Пересунько, В. Степаненко. Формування інтегрального 
показника енергоефективності підприємств гірничодобувної 
промисловості. Журнал. Розробка родовищ «Національний 
гірничий університет» Квартальник / Випуск 11, номер 4, 2017 рік. 
Видавництво «ЛізуновПрес» 71 – 78 с. 5. Сінчук О.М., Гузов Е.С., 
Сінчук І.О., Караманіц Ф.І., Козакевич І.А., Федотов В.А., Дебелий 
В.Л. Малий коментар до тактики створення тягових 
електромеханічних комплексів рудничних електровозів 
комбінованого виду. Науковий журнал. Електрифікація 
транспорту № 14 / 2017 рік, «Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна» 
ISSN 2307-4221 (print) ISSN 2312-6574 (online) 42 – 55.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії
1. Відновлювані джерела електричної енергії (аналіз, перспективи, 
проекти) Монографія; під ред. д.т.н., проф. О.М. Сінчука. - 
Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2014. – 192 с. Сінчук 
І.О., Бойко С.М., Луценко І.А., Ткаченко Г.І. 2. Потенциал 
электроэнергоэффективности и пути его реализации на 
производствах с подземными способами добычи железорудного 
сырья Монографія під ред. д.т.н., проф.. О.М. Сінчука. - 
Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2015. – 296 с. Синчук 
И.О., Гузов Э.С., Яловая А.Н. Бойко С.М. 3. Электроэффективность 
производств с подземными способами добычи. Монографія під 
ред. д.т.н., проф.. О.М. Сінчука. Монография. Изд LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2016. – 346с. Синчук И.О., Гузов Э.С., Бойко 
С.М., Ялова А.Н. 4. Шахтный электровозный транспорт. 
Підручник під ред. д.т.н., проф.. О.М. Сінчука. Кривой Рог – 
Донецк. ЧП: Шербатых А.В., 2015. – 428с. Гузов Э.С., Дебелый 
В.Л., Дебелый Л.Л. 5. Енергозбереження на підприємствах 
гірничовидобувної промисловості. Проблеми, шляхи реалізації 
Монографія / [І.О. Сінчук, Е.С. Гузов, В.А. Кольсун та ін.]; під 
редакцією доктора техн. наук, професора О.М. Сінчука. – Кривий 
Ріг, 2016. – 343с. 343 Синчук И.О., Гузов Э.С., Кольсун В.А., Козлов 
В.С., Бойко С.М., Мельник О.Є. 6. Аспекти енергоефективності 
залізорудних підприємств Монографія Монографія/ Гузов Е.С., 
Сінчук І.О., Розен В.П., Караманиць Ф.І., Осадчук Ю.Г., Бойко 
С.М.; під редакцією доктора техн.. наук професора О.М. Сінчука. – 
Кривий Ріг, 2017. – 240с. 7. Спеціальні розділи енергетики. 
Нетрадиційна та відновлювальна енергетика. Підручник/ О.М. 
Сінчук, С.М. Бойко, І.О. Сінчук, О.М. Ялова. – Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2017. – 218 с. 8. Відновлювані джерела електричної 
енергії в структурах систем електропостачання залізорудних 
підприємств Монографія / Бойко С.М., Сінчук І.О., Караманиц 
Ф.І., Ялова А.М., Пархоменко Р.О. під редакцією доктора техн.. 
наук, професора О.М. Сінчука. – Кривий Ріг, 2017. – 152 с. 152 9. 
Мониторинг параметров и защита тяговых электромеханических 
комплексов шахтных электровозов Монографія/ И.О. Синчук, В.О. 
Черная , А.В. Пироженко, В.А. Федотов, Н.В. Хворост, Л.В. 
Сменова; под. ред. Доктора техныческих наук, професора О.Н. 
Синчука. – Кривой Рог: ЧП Щербатых А.В. 2017. – 144с. 10. 
Теоретические и практические аспекты строения архитектур 
современных тягових электромеханических комплексов шахтных 
электровозов. ТОМ 1. Тяговые электромеханическе комплексы 
постоянного тока. Колективная монография / О.Н. Синчук, Ф.И. 
Караманиц, В.Л. Дебелый, В.О. Черная, В.А. Федотов, Д.О. 
Кальмус, О.А. Удовенко, С.Н. Якимец, А.Б. Семочкин, Л.В. 
Сменова; под. ред. Доктора технических наук, професора О.Н. 
Синчука. – Кривой Рог: ЧП Щербатых А.В,, 2018 – 192 с. 
Умовн.друк арк. 11,1 11. Теоретические и практические аспекты 
строения архитектур современных тягових электромеханических 
комплексов шахтных электровозов. ТОМ 2. Тяговые 
электромеханические комплексы переменного тока Колективная 
монография / И.О. Синчук, Ф.И. Караманиц, В.Л. Дебелый, И.А. 
Козакевич, В.А. Федотов, Л.В. Сменова, А.В. Омельченко, Д.А. 
Шокарев.; под. ред. Доктора технических наук, професора О.Н. 
Синчука. – Кривой Рог: ЧП Щербатых А.В,, 2018 – 184 с. 184 с. 
Умовн.друк арк. 10,6. 12. Aspects of the problem of applying 
distributed energy in iron ore enterprises’ electrrcity supply systems/ 
Multi-authored monograph/ O.M. Sinchuk, S.M. Boiko, I.O. Sinchuk, 
F.I. Karamanyts, I.A. Kozakevych, M.L. Baranovska, A.M. Yalova/ 
iScience Warsaw, Poland – 2018.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня
1. Бойко Сергій Миколайович «Електромеханічний комплекс 
вітроенергетичної установки автономного живлення 
електроприймачів шахт та рудників» Спеціальність: 05.09.03. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук. Кременчук – 2014. (наукове керівництво). 2. Черная 
Виктория Олеговна «Контроль и комплексная защита тягового 
электропривода постоянного тока рудничных контактных 
электровозов» Спеціальність: 05.09.03. Дисертація на здобуття 



наукового ступеня кандидата технічних наук. Кременчук – 2015. 
(наукове керівництво).

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 
включеного до переліку наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового видання
1. НДР № Держреєстрації 0114U003457 «Розроблення комплексу 
заходів по енергозбереженню на підприємствах залізорудної 
промисловості» № 30-98-14 (Керівник НДР.). 2. НДР № 
Держреєстрації 0115U003180 «Розроблення енергозберігаючих 
заходів на підприємствах гірничодобувної промисловості» №30-
102-15 (Керівник НДР.).

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/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 «Автоматизованих електромеханічних систем в 
промисловості та транспорті» (АЕСПТ)

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад)
1. Член спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 при 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського. 2. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.820.01 
при Дніпропетровському національному університеті 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

12) наявність не менше п'яти авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення
1. Патент № 114226 Україна, № заявки u 2016 04221 18.04.2016 
«Пристрій для контролю справності тягових акумуляторних 
батарей» Сінчук О.М., Гузов Е.С., Омельченко О.В., Чорна В.О. 2. 
Патент № 107410 Україна, № заявки u 2015 10263 20.10.2015 
«Пристрій для управління тяговими електродвигунами 
транспортного засобу із захистом від перенапруг» Сінчук О.М., 
Сінчук І.О., Гузов Е.С., Кальмус Д.О. 3. Патент № 107409 Україна, 
№ заявки u 2015 10262 20.10.2015 «Пристрій для управління 
тяговими електродвигунами транспортного засову з комутуючим 
діодом» Сінчук О.М., Сінчук І.О., Гузов Е.С., Кальмус Д.О.

13) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три найменування
1. Нормативно – правова база енергетики Навчальний посібник / 
І.О. Сінчук, С.М. Бойко, О.Є. Мельник; під редакцією доктора 
техн.. наук, професор О.М. Січука. – Кривий Ріг 2017. – 150. 2. 
Світлотехнічні установки та системи Курс лекцій Під ред. проф.. 
Снчука О.М. – Кривий Ріг - Кременчук: Видавець ПП Щербатих 
О.В., 2015. – 200 с. Сінчук І.О., Бойко С.М. 3. Відновлювані та 
альтернативні джерела енергії Навчальний посібник під ред. 
д.т.н., проф.. О.М. Сінчука. - Кременчук: Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2015. – 270 с. Сінчук І.О., Бойко С.М., Мельник 
О.Є. 4. Світлотехнічні установки та системи. Теорія. Лабораторний 
практикум. Навчальний посібник під ред. д.т.н., проф.. О.М. 
Сінчука. Навчальний посібник - Кременчук: Видавництво ПП 
Щербатих О.В., 2016. – 270 с. Сінчук І.О., Бойко С.М

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних 
(дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти 
публікацій
1. Синчук О.Н. Ликаренко А.Г., Петриченка А.А., Зиманков Р.В., 
Шкрабец Ф.П. К вопросу тактики разработки устройств защиты от 
утечки тока в подземных электроустановках железорудных шахт/ 
Збірник матеріалів конференції «Енергетичний менеджмент: стан 
та перспективи розвитку – PEMS 17». – С61-62. 25-27 квітня 2017 р 
2. Синчук О.Н. Бойко С.М., Мінаков І.А. Особливості визначення 
рівня енергоефективності при впровадженні концепції SMART 
GRID в умовах підприємств гірничо-видобувної галузі/ Збірник 
матеріалів конференції «Енергетичний менеджмент: стан та 
перспективи розвитку – PEMS 17». – С59. 25-27 квітня 2017 р. 3. 
О.Н.Синчук С.М. Бойко, І.А. Мінаков Специфіка керування 
вітроенергетичною станцією у складі системи електропостачання 
підприємств гірничо-видобувної галузі/ Матеріали конференції 
«Розвиток промисловості та суспільства», травень 2017. - Кривий 
Ріг: ДВНЗ КНУ. - Том 1. - С.339. 4. О.М.Сінчук І.О. Сінчук, І.В. 
Касаткіна, Ю.Г. Осадчук Шляхи підвищення енергоефективності 
систем електропостачання залізорудних шахт України/ Матеріали 
конференції «Ро-звиток промисловості та су-спільства», травень 
2017. - Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ. - Том 1. - С.346. 5. О.М.Сінчук С.М. 
Бойко, І.А. Мінаков Аспекти впровадження концепції SMART 
GRID в рамках комплексу електропостачання-електроспоживання 
водовідливу залізорудних підприємств/ Матеріали міжгародной 
науково – технічной конференції ОКЕУ 2017, 11- 13 жовтня 2017р. 
Вінниця, Україна. 6. Сінчук О.М. Федотов В.О., Сьомочкін А.Б. До 
питання аналізу перехідних процесів в тягових електроприводах 
типу ШІП-ТЕД з релейним регулятором швидкості і ПЧ-ТАД з 
вентильним керуванням для шахтних електровозів./ Матеріали 
міжгародной науково – технічной конференції ОКЕУ 2017, 11- 13 
жовтня 2017р. Вінниця, Україна.

16) участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю
Член Української Асоціації інженерів-електриків.

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій 
протягом не менше двох років
1. Надання консультативних послуг ТОВ «Електрозахист» (договір 
№ 93С від 01.09.2015 р.). 2. Надання консультативних послуг ООО 
«Криворіжелектромонтаж» (договір № 84С від 25.06.2014 р.).

 
 

  



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

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми та методи оцінювання

ОК 2 Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії

ПР18. Уміти дотримуватися принципів 
професійної етикету академічної 
доброчесності.

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР04. Знати і розуміти сучасні методи 
ведення науково-дослідних робіт, організації 
та планування експерименту, 
комп’ютеризованих методів дослідження та 
опрацювання результатів вимірювань

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР07. Уміти виконувати аналіз інженерних 
продуктів, процесів і систем за 
встановленими критеріями, обирати і 
застосовувати найбільш придатні аналітичні, 
розрахункові та експериментальні методи 
для проведення досліджень, інтерпретувати 
результати досліджень

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР10. Уміти проектувати і розробляти 
інженерні продукти, процеси та системи 
автоматизованого виробництва, обирати і 
застосовувати методи комп’ютеризованих 
експериментальних досліджень

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР15. Володіти сучасними методами 
теоретичних та експериментальних 
досліджень з оцінювання точності отриманих 
результатів вимірювань

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль
5. Залік

ПР17. Володіти основами патентознавства та 
захисту інтелектуальної власності.

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ОК 3 Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі

ПР02. Грамотно застосовувати державну 
мову як усно, так і письмово, для здійснення 
професійної діяльності

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР18. Уміти дотримуватися принципів 
професійної етикету академічної 
доброчесності

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР20. Уміти формулювати основні 
психолого-педагогічні принципи та уміти 
викладати професійно-орієнтовані 
дисципліни з електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР21. Уміти аналізувати предметну область, 
формалізувати завдання керування та 
розділяти глобальну задачу на складові

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль
5.Екзамен

ОК 4 Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень

ПР04. Знати і розуміти сучасні методи 
ведення науково-дослідних робіт, організації 
та планування експерименту, 
комп’ютеризованих методів дослідження та 
опрацювання результатів вимірювань

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР07. Уміти виконувати аналіз інженерних 
продуктів, процесів і систем за 
встановленими критеріями, обирати і 
застосовувати найбільш придатні аналітичні, 
розрахункові та експериментальні методи 
для проведення досліджень, інтерпретувати 
результати досліджень

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР12. Володіти сучасними методами та 
розробленими методиками проектування і 
дослідження, а також аналізу отриманих 
результатів

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР17. Володіти основами патентознавства та 
захисту інтелектуальної власності.

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР22. Уміти розробляти техніко-економічне 
обґрунтування проектів з електроенергетики, 

1. Словесні методи
2. Практичні методи

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи



електротехніки та електромеханіки та 
оцінювати економічну ефективність їх 
впровадження

3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

3. Тестування
4. Підсумковий контроль
5. Екзамен

ОК 5 Викладацька практика

ПР02. Грамотно застосовувати державну 
мову як усно, так і письмово, для здійснення 
професійної діяльності

1. Практичні методи
3. Наочні методи
2. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Підсумковий контроль

ПР20. Уміти формулювати основні 
психолого-педагогічні принципи та уміти 
викладати професійно-орієнтовані 
дисципліни з електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки

1. Практичні методи
3. Наочні методи
2. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Підсумковий контроль
3. Залік

ОК 6 Іноземна мова для академічних та наукових цілей

ПР03. Володіти іноземною мовою, 
включаючи спеціальну термінологію, для 
представлення та обговорення наукових 
результатів англійською або однією з мов 
країн Європейського Союзу в усній та 
письмовій формах, а також вести наукову 
дискусію

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР19. Уміти організовувати спільну роботу з 
фахівцями з різних галузей в рамках 
наукових проектів

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль
5. Екзамен

ОК 7 Іноземна мова наукової комунікації

ПР03. Володіти іноземною мовою, 
включаючи спеціальну термінологію, для 
представлення та обговорення наукових 
результатів англійською або однією з мов 
країн Європейського Союзу в усній та 
письмовій формах, а також вести наукову 
дискусію

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР19. Уміти організовувати спільну роботу з 
фахівцями з різних галузей в рамках 
наукових проектів

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль
5. Залік

ОК 9 Енергоефективність систем та комплексів

ПР12. Володіти сучасними методами та 
розробленими методиками проектування і 
дослідження, а також аналізу отриманих 
результатів

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль
5. Екзамен

ПР07. Уміти виконувати аналіз інженерних 
продуктів, процесів і систем за 
встановленими критеріями, обирати і 
застосовувати найбільш придатні аналітичні, 
розрахункові та експериментальні методи 
для проведення досліджень, інтерпретувати 
результати досліджень

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ОК 10 Системи генерації та передачі електричної енергії

ПР16. Уміти застосовувати апаратні та 
програмні засоби сучасних інформаційних 
технологій для вирішення задач у сфері 
електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки та інформаційно-
вимірювальної техніки

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль
5. Екзамен

ПР14. Уміти оцінювати вплив підприємств 
електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки на навколишнє середовище 
та безпеку життєдіяльності людини

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР06. Уміти прогнозувати тенденції 
розвитку в області електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

Українська мова як іноземна (для іноземців)

ПР02. Грамотно застосовувати державну 
мову як усно, так і письмово, для здійснення 
професійної діяльності

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль
5. Екзамен, залік

ОК 1 Філософія науки та інновації

ПР01. Розуміти загальнонаукову філософську 
концепцію наукового світогляду, роль науки, 
пояснювати її вплив на суспільні процеси

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль
5. Екзамен

ОК 8 Ідентифікація та моделювання складних електромеханічних систем

ПР05. Знати і розуміти основні поняття теорії 
вимірювань, їх застосування на практиці та 
при комп’ютерному моделюванні об’єктів та 
явищ

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль



літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

ПР11. Уміти використовувати 
комп’ютеризовані бази даних, «хмарні» та 
інтернет-технології, наукові бази даних та 
інші відповідні джерела інформації

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР13. Уміти організовувати і проводити 
технічні випробування інженерних продуктів

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль
5. Екзамен

ПР08. Уміти проводити постановку, 
формулювання і вирішення завдань у галузі 
електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки, що пов’язані з 
процедурами спостереження об’єктів, 
вимірювання, контролю, діагностування і 
прогнозування з урахуванням важливості 
соціальних обмежень (суспільство, здоров'я і 
безпека, охорона довкілля, економіка, 
промисловість тощо)

1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-методичною 
літературою і інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усне опитування
2. Контрольні роботи
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

 


