
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34613 Науки про Землю

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 103 Науки про Землю

 
 

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 34613

Назва ОП Науки про Землю

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 103 Науки про Землю

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 геології і прикладної мінералогії

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

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

Місце (адреса) провадження освітньої діяльності за ОП Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, Україна, 50027
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Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37, Україна, 50002
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 130465

ПІБ гаранта ОП Євтєхов Валерій Дмитрович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

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

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-251-70-16

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-124-79-18

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» третього (освітньо-наукового) рівня розроблена відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. При розробленні ОНП був урахований попередній досвід науково-педагогічних 
працівників Криворізького національного університету. За понад п’ятдесятирічний період функціонування аспірантури 76 її випускників отримали науковий ступінь кандидата 
геологічних або геолого-мінералогічних наук.
Актуальність розвитку проблемної області ОНП «Науки про Землю» обумовлена необхідністю розв’язання в межах гірничодобувних регіонів трьох базових питань: 1) підвищення якості 
товарного продукту; 2) більш повне використання мінеральної сировини; 3) утилізація відходів, гірничодобувних, гірничопереробних і металургійних підприємств. Для їх розв’язання 
необхідна комплексна переоцінка родовищ, яка неможлива без підготовки наукових кадрів, спроможних до глибокого аналізу геологічної й мінералогічної інформації.
ОНП «Науки про Землю» була розроблена разом з Тимчасовим стандартом вищої освіти за третім (освітньо-наукового) рівнем вищої освіти доктор філософії галузі знань 10 Природничі 
науки спеціальності 103 Науки про Землю, які були затверджені вченою радою Криворізького національного університету (протокол № 8 від 26.04.2016 р.) і введені в дію наказом ректора 
№ 204 від 10.05.2016 р. ОНП було розглянуто на засіданні кафедри геології і прикладної мінералогії (протокол № 10 від 12.04.2016 р.), схвалена вченою радою геолого-екологічного 
факультету (протокол № 7 від 13.04.2016 р.). Пізніше, на основі результатів анкетування стейкхолдерів та у зв’язку з виходом нових рекомендацій щодо складання освітніх програм і 
стандартів вищої освіти. ОНП «Науки про Землю» разом із Тимчасовим стандартом були оновлені й затверджені згідно з рішенням вченої ради університету від 26.12.2018 р. (протокол № 
5). Уведена в дію наказом ректора (№ 556 29.12.2018 р. оновлену ОНП було розглянуто на засіданні кафедри геології і прикладної мінералогії (протокол № 2 від 18.10.2018 р.), схвалено 
вченою радою геолого-екологічного факультету (протокол № 2 від 24.10.2016 р.).
Підготовка здобувачів вищої освіти за ОНП «Науки про Землю» в Криворізькому національному університеті здійснюється на матеріальній і кадровій базі кафедри геології і прикладної 
мінералогії. Конкурентна спроможність ОНП забезпечена високим рівнем фахової підготовки та досвідом науково-дослідницької роботи викладачів кафедри. Гарант ОНП – доктор 
геолого-мінінералогічних наук, професор В.Д.Євтєхов має 711 наукових, науково-методичних публікацій та звітів з НДР. Під його керівництвом 17 аспірантів підготували й успішно 
захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук. Перший випуск здобувачів вищої освіти за ОНП «Науки про Землю» очікується у вересні 2020 
р.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП 
(кількість здобувачів, зарахованих на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

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 1 1 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 1 1 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 2 2 0 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 39097 Науки про Землю
15554 Геологія

другий (магістерський) рівень 13718 Геологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 34613 Науки про Землю

 
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 34613_103_2018_ОНП.pdf uJOdGOHalKZp5GSdREFxpTtOTxASiHdWpWwGse2y5v8=

Навчальний план за ОП 1_103_план_НЗГ-19а.pdf /hFoKrHTQB3UgmswqXUzB+d4TnbOTaeB6FC6YZP+65Q=

Навчальний план за ОП 2_103_план_ЗНЗГ-19а.pdf J/Y4ZIdlehkFrRUIVYO2uAV4je0M3pGKlSPVVjFd7V4=

Рецензії та відгуки роботодавців Рецензия 1.pdf HwJ9H9CEkLbIPppL1vuBf8vCl8AkO1+7CneweI54B70=

Рецензії та відгуки роботодавців Відгук на О.Я.Смірнова.pdf Z3gZc7KxWw62nefljLqTZw7MbnkregOo1k/7MeX/4Do=

Рецензії та відгуки роботодавців Рецензия 2.pdf j4/cPChzUqMIVvK4biAFMXtQiF0D71S1l36MnhrDqGs=

Рецензії та відгуки роботодавців Відгук на Т.В.Беспояско.pdf fDnVv5ArQ094pTJ/K/FK60FcX7R5MWQ3+Eoc3DtVkzw=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
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Цілі ОНП:
1) досягнення здобувачами вищої освіти високого рівня самостійності в проведенні науково-дослідницької діяльності, що відповідає рівню професійної підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації, здатних вирішувати складні наукові проблеми і використовувати отримані результати в освітньому процесі;
2) оволодіння здобувачами вищої освіти поглибленими знаннями в області мінералогії, кристалографії, вчення про родовища корисних копалин і економічної геології, що забезпечить 
подальший суспільний і економічний розвиток країни через формування людського капіталу в сфері наук про Землю;
3) набуття навичок з вибору оптимального комплексу методів вивчення геологічних об’єктів різного рівня організації речовини – від рудних регіонів до мінеральних індивідів;
4) підготовка до науково-дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої освіти та наукових установах, що забезпечить здобувачів умінням органічно поєднувати в навчальному 
процесі освітню, наукову та інноваційну діяльність;
5) створення репозитарію наукової інформації за результатами оригінальних досліджень здобувачів, що забезпечить збереження та примноження наукових цінностей і досягнень 
суспільства.
Особливість ОНП полягає в наявності дисциплін, які відсутні в ОП І-ІІ рівнів вищої освіти спеціальності 103 Науки про Землю і які формують у здобувачів ступеня доктора філософії нові 
компетентності, необхідні для вирішення комплексних завдань у сфері мінералогії, кристалографії, геології родовищ метальних і неметальних корисних копалин і економічній геології.

 

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

ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії є складовою Стратегії розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет на 2019-2024 рр. (надалі Стратегія), з якою можна 
ознайомитися за посиланням http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf
Місія Університету, згідно зі Стратегією, полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної 
відповідальності на основі раціонального та ефективного використання науково-педагогічного й наукового потенціалу; у розвитку й модернізації навчально-матеріальної та науково-
дослідної бази; у поступовому впровадженні європейських і світових стандартів якості освіти; у наданні високоякісних освітніх послуг і реалізації інноваційних наукових досліджень 
відповідно до потреб економіки та вимог зацікавлених сторін; у поширенні наукових знань, культурно-просвітницької діяльності; у збереженні та примноженні кращих традицій 
університетської освіти. Це обумовлює необхідність реалізації таких стратегічних цілей: утвердження університету як провідного регіонального суспільного науково-освітнього центру; 
розвиток інтелектуального потенціалу та конкурентоспроможності університету; створення сучасної інфраструктури та системи управління.
Цілі ОНП, спрямовані на підготовку здобувача ступеня доктор філософії до самостійної науково-дослідницької діяльності, озброєного поглибленими знаннями та навичками в сфері наук 
про Землю, відповідають місії та стратегії Університету.

 

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

Випускників за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії ще не було. Перший випуск заплановано на вересень 2020 р. Для врахування інтересів здобувачів проводилось їх 
анкетування. Респонденти обирали найбільш вдалий, на їх думку, опис мети ОНП і визначали значущість цілей і результатів навчання. Здобувачам також було запропоновано 
сформулювати власні варіанти результатів навчання. Серед їх пропозицій були: вміння підготувати запит на отримання грошового забезпечення наукових досліджень і професійно 
презентувати результати досліджень. Ці пропозиції були враховані під час оновлення ОНП. У подальшому планується моніторинг інтересів і розгляд пропозицій від випускників під час 
ділових зустрічей, на наукових конференціях і шляхом вивчення кореспонденції, яка буде надходити від них на електронну пошту гаранта evtekhov@gmail.com

- роботодавці

Залучення потенційних роботодавців до формулювання мети, цілей і програмних результатів проводилось анкетуванням. Для цього співробітникам геологічних служб гірничодобувних 
підприємств і науково-дослідних установ було запропоновано оцінити значущість декількох визначень мети та цілей ОНП і результатів навчання за нею. Також у стейкхолдерів цієї групи 
була змога запропонувати свої варіанти результатів навчання. Деякі з них: мати поглиблені знання з петрографії, мінераграфії, тектоніки й економічної геології; вміти комплексно 
вирішувати проблеми якості мінеральної сировини; вміти складати звіт про науково-дослідну роботу геологічного спрямування,– були враховані та знайшли відображення в таких 
програмних результатах оновленої ОНП:
– мати фундаментальні знання з широкого кола наук про Землю та спеціалізовані знання з окремих галузей геологічної науки, обраних здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти для підготовки дисертації: мінералогія, кристалографія; геологія родовищ метальних і неметальних корисних копалин; економічна геологія;
– володіти передовими концепціями та методами досліджень для оптимального виконання науково-дослідницької та виробничої діяльності в предметній області ОНП «Науки про Землю» 
і в суміжних з нею;
– складати звітну документацію про виконання науково-дослідної роботи в сфері наук про Землю.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти як стейкхолдера щодо мети, цілей та програмних результатів навчання ОНП ураховувались так:
1) для академічної спільноти університету було досягнуто більш повну відповідність результатів навчання освітніх компонент та програмних результатів, що сприяє підвищенню 
конкретизації викладацької діяльності;
2) для академічної спільноти загалом передбачено створення сприятливих умов для співпраці з представниками інших вітчизняних ЗВО та науково-дослідних установ, що сформульовано 
в одній із цілей навчання – створення репозитарію наукової інформації, доступного широкому загалу та в таких програмних результатах:
– мати досвід спілкування в діалоговому режимі, в тому числі з використанням сучасних інформаційних і комунікативних технологій, з науковою, педагогічною спільнотою та 
громадськістю на теми в сфері наук про Землю, гірничодобувної та гірничо-переробної діяльності та з проблематики Вищої школи;
– професійно презентувати результати власних досліджень на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, семінарах; мати досвід практичного використання іноземної мови в 
науково-дослідницькій діяльності.

- інші стейкхолдери

Пропозиції інших стейкхолдерів щодо мети, цілей та програмних результатів протягом звітного періоду не надходили.

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

На час оновлення ОНП «Науки про Землю» однойменна спеціальність існувала в Україні неповних три роки – її було введено з листопада 2015 р. За цей період випускників третього 
(освітньо-наукового) рівня в країні ще не було. У зв’язку з цим урахувати тенденції розвитку спеціальності на ринку праці при формулювання цілей і програмних результатів ОНП було не 
можливим. За звітний період співробітники кафедри геології і прикладної мінералогії Криворізького національного університету проводили моніторинг динаміки попиту на вакансії 
фахівців-геологів, інформацію про які розміщено на Інтернет-ресурсах із працевлаштування (rabota.ua, work.ua, ua.trud.com, www.careerjet.com.ua та ін.). У подальшому передбачається 
продовження вивчення попиту на цих ресурсах, а також оброблення даних із відкритих офіційних джерел стосовно конкурсів на заміщення посад науково-педагогічних працівників ЗВО та 
наукових співробітників науково-дослідних установ і організацій.

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

При розробленні й оновленні ОНП «Науки про Землю» галузевий контекст ураховувався так:
– серед сформульованих цілей навчання за програмою зазначається набуття навичок і оволодіння знань у галузі наук про Землю – мінералогії, кристалографії, вчення про родовища 
корисних копалин, економічної геології;
– серед програмних результатів передбачено знання, уміння й комунікація, спрямовані на науково-дослідницьку та науково-педагогічну діяльність у сфері наук про Землю.
Цілі та програмні результати ОНП корелюють із державною політикою в галузі використання надр, орієнтовану на розширення мінерально-сировинної бази країни.
Криворізький регіон є індустріальним центром світового значення. Тут зосереджені численні промислові підприємства гірничодобувної, металургійної, будівельної та інших галузей 
промисловості. Урахування регіонального контексту в цілях і програмних результатах полягає в спрямуванні навчання на підготовку кадрів високої кваліфікації для геологічних служб 
підприємств гірничо-металургійного сектору та наукових установ, що реалізують інноваційні проекти в галузі геології – розв’язання проблем будови, мінерального й петрографічного 
складу геологічних об’єктів Криворізького регіону й навколишніх територій.

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

При розробленні й оновленні ОНП був урахований досвід інших ЗВО. Аналізувались освітні програми й навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 
103 Науки про Землю: Львівського національного університету ім. І.Франка, Національного університету «Дніпровська політехніка», Київського національного університету ім. 
Т.Шевченка, Харківського національного університету ім. В.Каразіна. У результаті дійшли таких висновків:
– в ОНП інших ЗВО сформульовано мету програми, а цілі навчання не деталізовано;
– за структурою навчальної складової ОНП наближені між собою – присутні дисципліни мовної, педагогічної, науково-організаційної та професійної підготовки, а також філософські 
науки;
– назви окремих дисциплін майже не повторюються, виняток становить дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням», яка є в декількох ОНП;
– розглянуті ОНП не враховують регіональний контекст.
У зв’язку з цим в ОНП, яка акредитується, визначення мети й оригінальних цілей і результатів навчання відрізняється від аналогічних формулювань ОНП названих ЗВО. Урахувавши 
досвід складання ОНП Київського національного університету ім. Т.Шевченка, серед навчальних компонент якої є дисципліни «Усне наукове мовлення», «Сучасні стандарти вивчення та 
оцінки родовищ корисних копалин» і «Мінерально-сировинна база України», до ОНП Криворізького національного університету було включено відповідні дисципліни «Іноземна мова 
наукової комунікації», «Геолого-економічна оцінка надрокористування» та «Оптимізація мінеральної сировини».

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

На момент оновлення ОНП, яка акредитується, в Україні не існувало й дотепер не існує офіційно затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю третього 
(освітньо-наукового) рівня.

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?

Оскільки на час оновлення ОНП в Україні був відсутній стандарт зі спеціальності 103 Науки про Землю для третього (освітньо-наукового) рівня, розробники ОНП спирались на: 
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тимчасовий стандарт вищої освіти, затверджений вченою радою Криворізького національного університету (протокол № 5 від 26.12.2018 р.) і введений у дію наказом ректора № 556 від 
29.12.2018 р., який був розроблений на базі декількох нормативних документів, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної 
рамки кваліфікацій».
Програмні результати навчання за ОНП «Науки про Землю» відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій дев’ятого кваліфікаційного рівня за такими дескрипторами:
– знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) – ПР01÷ПР04;
– уміння (спеціалізовані уміння/навички та методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже 
існуючих знань і професійної практики; започаткування, планування, реалізація та корегування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної 
академічної доброчесності; критичний аналіз, оцінка та синтез нових і комплексних ідей) – ПР05÷ПР13;
– комунікація (вільне спілкування з питань, які стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання 
академічної української та іноземної мови в професійній діяльності та дослідженнях) – ПР14÷ПР17;
– відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності, іноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку 
нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення) – ПР18.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

60

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною 
спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?

45

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

15

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

Спеціальність 103 Науки про Землю поєднує значну кількість наук, у зв’язку з чим характеризується широким спектром об’єктів вивчення та діяльності.
В ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії передбачено вивчення природних та антропогенних об’єктів і процесів, їх просторово-часового взаємозв’язку, перетворення та 
розвитку в межах геосфер. Для забезпечення змісту ОНП, відповідного до об’єктів вивчення, до складу освітніх нормативних компонент із циклу професійної підготовки введено 
дисципліни «Мінералогія техногенезу», «Геолого-економічна оцінка надрокористування», «Оптимізація мінеральної сировини», «Екологічна мінералогія», які вивчають зазначені вище 
об’єкти. Це також справедливо для частини дисциплін, запропонованих здобувачам на вибір – «Теоретичні та прикладні аспекти кристаломорфології мінералів», «Кількісні мінералогічні 
розрахунки», «Мінералого-технологічне картування родовищ», «Фундаментальні засади геології корисних копалин», «Моделювання геологічних систем», «Спеціалізовані методи 
пошуків та розвідки корисних копалин».
Поняття, теорії та концепції, які розглядаються при викладанні зазначених дисциплін, відповідають теоретичному змісту предметної області ОНП, який полягає у виконанні 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень геосфер та їх компонентів, розробці та впровадженні теорій і концепцій будови, форми, складу, походження, розвитку Землі, її 
складових, планет земної групи, можливості їх використання для практичних потреб.
Методи, методики, технології, якими має оволодіти здобувач, забезпечують проведення польових і лабораторних досліджень геосфер Землі, геологічне картування, використання 
інформаційних систем. Засвоєння дисциплін «Мінералогія техногенезу», «Оптимізація мінеральної сировини», «Теоретичні та прикладні аспекти кристаломорфології мінералів», 
«Кількісні мінералогічні розрахунки», «Екологічна мінералогія» забезпечує оволодіння методами вивчення мінеральної сировини в польових умовах і в науково-дослідницьких 
лабораторіях. Дисципліни «Геолого-економічна оцінка надрокористування», «Спеціалізовані методи пошуків та розвідки корисних копалин», «Мінералого-технологічне картування 
родовищ», «Моделювання геологічних систем» забезпечують оволодіння методами геоінформаційних систем і способів обробки картографічної інформації.
Інструменти та обладнання, використанням яких володіють здобувачі, є необхідним набором засобів для польового, лабораторного чи дистанційного дослідження геосфер і їх компонентів.

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії забезпечується наявністю широкого спектру наукових інтересів 
співробітників кафедри геології і прикладної мінералогії, що підтверджується ефективним виконанням численних держбюджетних, госпдоговірних, ініціативних науково-дослідних робіт, 
до проведення яких можуть бути залучені здобувачі. Завдяки цьому вони мають змогу готувати самостійно й у співавторстві доповіді на науково-практичні конференції та статті до 
публікації у фахових виданнях, зокрема тих, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін.
Формування індивідуальної траєкторії здобувачів вищої освіти реалізується також через можливість самостійного вибору навчальних дисциплін. При виборі здобувач знайомиться з їх 
змістом, консультується з науковим керівником, ураховує специфіку наукового напрямку майбутньої дисертаційної роботи.
На підставі змісту ОНП і результатів, передбачених нею, здобувач складає індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи, які погоджуються з науковим 
керівником і затверджуються вченою радою ЗВО протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури. Індивідуальний навчальний план містить перелік вибіркових дисциплін в 
обсязі 15 кредитів ЄКТС, що становить 25 відсотків від загальної кількості кредитів навчальної складової ОНП.

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

Процедура вибору дисциплін регламентується Положенням про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту за ступенем доктора філософії поза 
аспірантурою в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf) та Положенням про формування здобувачами Криворізького національного 
університету індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf).
Після зарахування на навчання здобувач вищої освіти до 15 вересня у відділі аспірантури та докторантури пише заяву з визначенням обраних вибіркових дисциплін, які він відображає в 
індивідуальному навчальному плані. За погодженням з науковим керівником аспірант має право вибирати навчальні дисципліни, які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження:
– з ОНП «Науки про Землю», за якою він навчається;
– з іншої ОП третього (освітньо-наукового) або іншого рівня.
Для цього на сайті Університету створено банк вибіркових дисциплін, який завантажується зі стартової сторінки.
Інформацію про вибіркові дисципліни здобувач отримує на засіданнях кафедри геології і прикладної мінералогії та на сайті Університету – http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/informaciynyy-paket
Про чисельність здобувачів, які записались на певні вибіркові дисципліни, завідувач кафедри інформує відділ аспірантури та докторантури.
Для реалізації права на академічну мобільність здобувач може обирати дисципліни з ОП іншого ЗВО.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за ОНП, що акредитується, включає:
– викладацьку практику;
– участь у виконанні науково-дослідних робіт, які проводяться співробітниками кафедри геології і прикладної мінералогії КНУ.
Викладацька практика є складовою універсальної підготовки аспіранта. ЇЇ проведення регламентується 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). Викладацьку практику аспіранти проходять у 
третьому семестрі впродовж двох тижнів, її обсяг – 2 кредити ЄКТС (60 годин). Здобувачі вищої освіти отримують підготовку з педагогічної майстерності та методики викладання, що 
дозволяє їм одержати вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців за спеціальністю 103 Науки про Землю.
Упродовж навчання аспіранти мають змогу брати участь у науково-дослідних роботах кафедри, що сприятиме формуванню: креативності; здатності до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу; здатності до участі в роботі вітчизняних та міжнародних дослідницьких колективів.
Додатково здобувачі вищої освіти мають змогу вдосконалити практичну підготовку через участь у науково-практичних конференціях, написанні наукових статей до фахових видань, 
зокрема внесених до міжнародних наукометричних баз. Це сприяє отриманню ними здатності систематизувати, узагальнювати, аналізувати результати проведених досліджень, а також 
професійно презентувати одержані результати.

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

До основних соціальних навичок (soft skills), які передбачає ОНП, що акредитується, належать здатність до критичного спостереження, комунікації, командної роботи, розв’язання 
проблемних і конфліктних ситуацій, а також креативність і адаптивність. Їх набуття вимагає науково-дослідницька, науково-педагогічна та професійна діяльність майбутніх докторів 
філософії з наук про Землю.
Здобувачі вищої освіти мають можливість одержати зазначені соціальні навички під час вивчення таких освітніх компонентів: «Іноземна мова наукової комунікації», «Іноземна мова для 
академічних і наукових цілей», «Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень», «Оптимізація мінеральної сировини», «Геолого-економічна оцінка 
надрокористування». При вивченні цих дисциплін соціальні навички здобувачі одержують за такими результатами навчання: ПР5÷ПР08, ПР10, ПР15÷ПР18. Набуття соціальних навичок 
відбувається при вивченні всіх освітніх компонентів ОНП, які забезпечують формування загальних компетентностей – К01÷К04.
Зазначені програмні результати й компетентності корелюють з цілями ОНП, а саме:
– досягнення здобувачами вищої освіти високого рівня самостійності в проведенні науково-дослідницької діяльності, що відповідає рівню професійної підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації, здатних розв’язувати складні наукові проблеми й використовувати одержані результати в освітньому процесі;
– забезпечення здобувачів вищої освіти умінням органічно поєднувати в навчальному процесі освітню, наукову та інноваційну діяльність.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

В Україні не існує офіційно затвердженого професійного стандарту вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю третього (освітньо-наукового) рівня.
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Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої 
освіти (включно із самостійною роботою)?

Для оцінювання реального завантаження здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії проводиться опитування. 
Результати бесід зі здобувачами, їх науковими керівниками та викладачами обговорюються на засіданнях кафедри геології і прикладної мінералогії.
Контроль за формуванням структури окремих освітніх компонентів здійснюють відділ аспірантури і докторантури, навчально-методичний відділ, Центр забезпечення якості вищої освіти, 
Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
При складанні навчальних планів контролюються:
– обсяг самостійної роботи, тобто дотримання нормативу від 1/3 до 2/3 від загальної кількості годин;
– недопущення перевантаження аудиторними заняттями за кількістю годин на тиждень;
– недопущення перебільшення кількості дисциплін, запропонованих для вивчення протягом семестру та навчального року;
– недопущення перебільшення звітностей, регламентованих у семестрі (заліки, іспити).

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

Підготовка за дуальною формою освіти відповідно до з ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії не здійснюється. Опрацьовується досвід інших кафедр Університету, на яких її 
впроваджено.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

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

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

Зарахування вступників здійснюється за результатами складання абітурієнтами вступних іспитів, які проводить предметна комісія. До її складу входять від трьох до п’яти осіб, обов’язково 
присутні кандидати та доктори геологічних або геолого-мінералогічних наук з групи забезпечення ОНП, яка акредитується. Склад комісії затверджується наказом ректора КНУ. Вступні 
іспити абітурієнти складають зі спеціальності та іноземної мови. До суми балів, одержаних за два іспити, додаються: середній бал оцінок із додатка до диплома про вищу освіту; додаткові 
бали за наукові досягнення. Підставою для нарахування останніх є наявність у абітурієнта наукових здобутків зі спеціальності 103 Науки про Землю: наукові статті у вітчизняних фахових 
або закордонних виданнях; підтверджена участь у наукових конференціях, проектах або конкурсах. Сертифікати з іноземної мови рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
Абітурієнти, які мають вищу освіту з інших спеціальностей або галузей знань, можуть вступити на навчання за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктор філософії за умови складання 
додаткового вступного іспиту. Детальну інформацію про порядок зарахування на навчання наведено в Правилах прийому до аспірантури Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/Вступнику%20до%20аспірантури%20та%20докторантури/final_pravula_pr.pdf).

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

Визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, одержаних у інших ЗВО, регулює 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). Особам, які здійснюють вступ на третій 
(освітньо-науковий) рівень за спеціальністю 103 Науки про Землю з іншої галузі знань (спеціальності), зазначеної в дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні 
випробування.
Підготовка іноземних громадян здійснюється на підставі міжнародних договорів України; програм та договорів, укладених Університетом з юридичними та фізичними особами. До 
вступних випробувань на третій (освітньо-науковий) рівень за спеціальністю 103 Науки про Землю допускається особа, яка надала диплом, виданий іноземним закладом вищої освіти. 
Процедура визнання іноземного документа про освіту та 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 протягом навчального року (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf).

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

Практики застосування зазначених вище правил під час навчання за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії не було.

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

Визнання результатів навчання, одержаних у неформальній освіті, регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(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).
Визнання результатів навчання шляхом неформальної освіти розповсюджується лише на нормативні компоненти ОНП у кількості не більше 10% від загального обсягу ОНП. Здобувач 
вищої освіти звертається із заявою до ректора Криворізького національного університету з проханням про визнання таких результатів навчання. За розпорядженням декана створюється 
предметна комісія, яка визначає критерії оцінювання, за якими здійснюється підсумковий контроль (екзамен). Підсумкова оцінка виставляється за шкалою ЄКТС. Для підготовки до 
екзамену здобувачеві надається 10 робочих днів (з кожної дисципліни) та 20 робочих днів для написання письмової роботи (за наявності). Якщо здобувач одержав менше 60 балів, 
результати навчання, одержані в умовах неформальної освіти, йому не зараховуються. Здобувач, який успішно склав екзамен, звільняється від вивчення перезарахованої дисципліни в 
наступному семестрі. Аспірант надає завідувачеві відділу аспірантури та докторантури заяву з відповідними візами.

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

Практики застосування зазначених правил під час навчання за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії 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

Реалізація ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії передбачає використання таких форм навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. Обрані форми й методи, які в них застосовуються, сприяють досягненню поставлених програмних результатів.
Лекції, які проводять досвідчені науково-педагогічні працівники Університету, спираючись на попередні знання здобувачів, формують у їх уяві смислові образи, що сприяє засвоєнню 
ними нових спеціалізованих знань. Наочність навчання через демонстрацію, ілюстрацію та спостереження збільшує ефективність досягнення програмних результатів.
Практичні заняття сприяють набуттю здобувачами вищої освіти вмінь і навичок з використання набутих знань при розв’язанні завдань науково-дослідницької та виробничої діяльності.
Самостійна робота полягає в засвоєнні аспірантами теоретичних положень, концепцій і методів, які не розглядалися під час лекцій і практичних занять. Наявність цієї форми навчання 
логічно завершує пізнавальний процес.
Невід’ємними елементами досягнення програмних результатів є робота з науковою та фондовою літературою.
Практичну підготовку спрямовано на викладацьку діяльність. Здобувачі вищої освіти мають змогу відвідувати заняття досвідчених науково-педагогічних працівників кафедри з метою 
вивчення методики викладання та передового педагогічного досвіду. Спільно з викладачами або індивідуально проводять окремі практичні заняття. У результаті вони володіють знаннями, 
принципами та формами організації навчального процесу.

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?

Форми й методи викладання освітніх компонентів ОНП, яка акредитується, орієнтовані на студентоцентрований підхід. Забезпечується повага до різних потреб здобувачів, застосування 
різних способів подання навчального матеріалу, регулярне оцінювання та корегування змісту й методів викладання дисциплін, наставництво та підтримка з боку викладача, можливість 
створення індивідуальної освітньої траєкторії.
Для реалізації студентоцентрованого підходу в Університеті здійснюються:
– оформлення індивідуальних планів навчальної та наукової роботи аспірантів;
– складання навчальних планів і освітніх програм на засадах міждисциплінарного та компетентнісного підходів;
– системна робота над розвитком дистанційного навчання та дуальної освіти.
Опитування здобувачів про якість навчання проводилась в усній формі на поточних засіданнях випускової кафедри. За звітний період скарг від них не надходило. На поточний момент у 
здобувачів вищої освіти всіх рівнів є змога анонімно заповнити анкету «Студент про якість викладання навчальних дисциплін», бланк якої завантажується за посиланням 
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/anketuvannya-studentiv і направити її до Центру забезпечення якості вищої освіти через скриньку довіри.

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

Принципи академічної свободи відображаються в Статуті Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) і в Кодексі честі викладача 
Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Кодекси/kodex_vykladacha.pdf).
Академічна свобода, яка передбачає високий рівень самостійності та незалежності учасників освітнього процесу, має бути досяжна і для здобувачів вищої освіти і для науково-педагогічних 
працівників.
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В рамках ОНП, яка акредитується, викладачам надається можливість самостійно наповнювати зміст дисциплін, вносити до нього зміни, обирати методи та форму навчання для 
ефективного засвоєння здобувачами вищої освіти знань і набуття вмінь і навичок.
Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання їм права:
– на вільний вибір: форм навчання; тем дисертаційних робіт; тем наукових досліджень кафедри геології і прикладної мінералогії, до яких вони можуть бути залучені; вибіркових 
компонентів освітньої програми;
– на академічну мобільність (зокрема міжнародну);
– самостійно формувати індивідуальний навчальний і науковий плани;
– брати активну участь у розробленні освітніх програм і оцінюванні забезпечення якості навчального процесу.
Отже, здобувачі активно залучені до освітнього процесу, мають змогу розуміти та рефлексувати з приводу одержаних знань і вмінь.

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

Інформація про цілі, зміст і очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання в межах окремих освітніх компонентів надається під час вступних лекцій, а також періодично 
протягом семестру.
На сайті Університету здобувачі вищої освіти всіх рівнів і форм навчання мають можливість ознайомитись із графіками навчального процесу. Програмний комплекс «АСУ ЗВО» містить 
інформацію про розклад занять, робочі навчальні плани, тематичні плани дисциплін, можливість відпрацювання пропущених занять.
У вкладці «Освітній портал» розміщено навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладають кафедри, що забезпечують освітній процес, зокрема за ОНП «Науки про Землю» 
ступеня доктора філософії. Така форма інформування дає можливість усім учасникам освітнього процесу отримати необхідну інформацію в зручний для них час.

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

Викладачі кафедри геології і прикладної мінералогії залучають результати наукових досліджень у освітній процес, зокрема, інформацію про вивчення: 1) утворень залізисто-кремнистих 
формацій світу, у тому числі Криворізького басейну; 2) корінних родовищ фосфор-титанових руд України; 3) мінералогічного й петрологічного складу відходів переробки корисних 
копалин, а також про 4) геолого-економічну оцінку родовищ корисних копалин та ін. Результати наукових досліджень викладачів (проф. В.Д.Євтєхов, проф. О.В.Плотніков, доц. 
О.М.Трунін, доц. В.М.Харитонов, доц. В.В.Стеценко) використовуються для складання робочих програм, конспектів лекцій з нормативних і вибіркових дисциплін циклу професійної 
підготовки.
Поєднання навчання й досліджень здобувачів вищої освіти також відбувається завдяки можливості їх участі в науково-дослідних роботах, які проводять співробітники кафедри геології і 
прикладної мінералогії. Здобувачі та викладачі брали участь у виконанні таких науково-дослідних робіт.
1. «Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексного промислового перероблення, повторного використання та утилізації промислових відходів для ПрАТ «ПівнГЗК». Номер 
держреєстрації 0119U103333. Етап 1. Збір, аналіз та узагальнення достовірної інформації про різновиди природних і техногенних покладів ПівнГЗК, з попередньою оцінкою можливості їх 
перероблення, повторного використання та утилізації». (виконавці: проф. В.Д.Євтєхов, доц. В.М.Харитонов, доц. О.М.Трунін, здобувач М.О.Шепелюк).
2. «Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексної промислової переробки, повторного використання та утилізації промислових відходів ПрАТ «ІнГЗК». Номер 
держреєстрації 0119U103135. Мінералогічне обґрунтування й розробка технологічної схеми виробництва агломераційної руди з гематитової руди втрачених покладів Інгулецького 
родовища» (тема 27-19, договір №0290/017-18-Р від 30.04.2019 р.). (виконавці: проф. В.Д.Євтєхов, здобувач М.О.Шепелюк).
3. «Проведення науково-дослідної роботи та розробка й погодження проекту організації території ландшафтного рекреаційного геологічного парку «Сланцеві скелі» по вул. 
Севастопольській у Саксаганському районі м. Кривого Рогу». Номер держреєстрації 0119U002983 (виконавці: доц. В.В.Стеценко, здобувач В.В.Зайченко).
4. «Детальна геолого-економічна оцінка Полохівського родовища літію в Маловисківському районі Кіровоградської області». Номер держреєстрації 0117U007194 (виконавець: проф. 
О.В.Плотніков).
Самостійні проекти здобувачі вищої освіти за ОНП «Науки про Землю» не виконували.

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

Зміст освітніх компонент розглядається на засіданнях кафедри, відповідальної за її викладання. За рішенням кафедр відбувається його перегляд та оновлення з урахуванням сучасних 
наукових і виробничих досягнень. Найбільш значущі з них беруть до уваги та використовують у навчанні.
Ініціаторами оновлення змісту освітніх компонент є всі зацікавлені сторони: викладачі, здобувачі, роботодавці та ін. Приводом для перегляду змісту освітніх компонент є також поява 
нових нормативних документів.
Відповідно до Рекомендацій щодо розроблення навчально-методичного забезпечення дисциплін у Криворізькому національному університеті, яке базується на Рекомендаціях МОН 
України (лист від 09.07.2018 № 1/9-434), зміст дисциплін може щорічно оновлюватися з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, зокрема, 
одержаних від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань і зауважень. У зв’язку з оновленням ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії в 2018 р. робочі програми 
нормативних і вибіркових дисциплін були оновлені. Зміни торкнулись формулювання мети, завдань і результатів навчання дисциплін. Було модернізовано списки питань для 
контрольних заходів. Також було доповнено списки рекомендованої літератури.

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

Стратегія інтернаціоналізації є основою для перспективного та поточного планування роботи з міжнародного співробітництва й комунікацій і надання освітніх послуг для іноземних 
громадян.
Міжнародна діяльність у зв’язку з інтеграцією Університету до міжнародного освітнього простору включає такі основні напрямки:
– академічна й наукова співпраця з іноземними освітніми установами та міжнародними організаціями, асоціаціями й мережами (учасники освітнього процесу мають доступ до 
міжнародних інформаційних ресурсів Erasmus+, DAAD, Fulbright та ін.);
– організація академічної мобільності професорсько-викладацького складу та здобувачів, їх стажування й підвищення кваліфікації за кордоном;
– надання освітніх послуг для іноземних громадян;
– використання міжнародного досвіду в навчально-методичній і культурно-виховній роботі;
– сприяння науковій співпраці з іноземними колегами;
– участь у міжнародних проектах (програмах, конференціях, семінарах, симпозіумах);
– грантова діяльність;
– заходи зі ствердження позитивного іміджу, розширення кількості закордонних партнерів та входження в міжнародні рейтингові системи;
– укладання двосторонніх і багатосторонніх договорів із закордонними науковими інститутами та вищими навчальними закладами;
– налагодження й ефективне підтримання постійних робочих контактів з іноземними посольствами, представництвами міжнародних організацій.
Інтернаціоналізація та академічна мобільність надає здобувачам вищої освіти всіх рівнів можливості обміну досвідом, набуття нових знань та вмінь, сприяє самореалізації.

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?

Процедура перевірки досягнень програмних результатів навчання 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).
Контрольні заходи передбачають поточний і підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти 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 вищої освіти 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 і доводить до відома здобувачів вищої освіти перед початком роботи над навчальною 
дисципліною. При виставленні балів за засвоєння теми викладач ураховує участь здобувачів вищої освіти у вивченні та обговоренні питань теми, виконанні індивідуальних, контрольно-
модульних, науково-дослідницьких завдань, а також завдань самостійної роботи.
За всі види робіт із конкретної дисципліни протягом семестру здобувач вищої освіти може одержати від 0 до 100 балів. Усі види практики оцінюються за 100-бальною шкалою відповідно 
до критеріїв, розроблених відповідними кафедрами.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів.
Основними формами семестрового контролю є заліки, диференційовані заліки та екзамени. Їх складають відповідно до навчальних планів та в обсязі навчального матеріалу, визначеного 
робочою програмою навчальної дисципліни.
В ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії передбачено два семестрові заліки, два семестрові диференційовані заліки та одинадцять семестрових екзаменів (вісім для 
нормативних дисциплін і три – для вибіркових).
Екзаменаційні білети повинні затверджуватися на засіданні кафедри, відповідальної за навчальну дисципліну, за місяць до початку екзаменаційної сесії. Зміст екзаменаційних білетів 
повинен відповідати програмі курсу. Екзаменатор має право ставити здобувачам вищої освіти додаткові питання, а також, крім теоретичних питань, давати задачі та приклади для 
розв’язання за програмою курсу.
Для визначення оцінки на екзамені за основу береться рівень засвоєння здобувачами вищої освіти матеріалу, передбаченого робочою програмою відповідної навчальної дисципліни.
Здобувачів вищої освіти, які повністю виконали вимоги навчального плану відповідного курсу, склали всі екзамени та заліки, переводять на наступний курс наказом по Університету.

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

Вибір форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану: освітні компоненти, результати яких передбачають більш практичне наповнення, завершуються 
заліком, освітні компоненти більш теоретичного або теоретико-практичного наповнення – екзаменом.
Прозорість та зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечуються:
– детальним їх описанням у відповідних навчально-методичних матеріалах (робочих навчальних програмах дисциплін, силабусах і викладацькій практиці, а також в анотаціях до них);
– роз’яснювальною роботою з аспірантами на початку вивчення дисципліни та впродовж усього терміну її викладання.
Здобувачам вищої освіти всіх рівнів надано вільний доступ до компонентів навчально-методичних комплексів дисциплін; ознайомитися з ними можна в системі АСУ ЗВО та за посиланням 
http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciynyy-paket

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?
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Інформацію про форми контрольних заходів і критерії оцінювання доводять до здобувачів вищої освіти під час вступних лекцій і, періодично, упродовж усього терміну вивчення 
дисципліни. Також вона є в робочих програмах навчальних дисциплін, з якими можна ознайомитися на сторінці кафедри геології і прикладної мінералогії 
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/heoloho-ekolohichnyy-fakul-tet/struktura/kafedra-heolohii-i-prykladnoi-mineralohii). Графік навчального процесу можна завантажити за посиланням 
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/rozklad).

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

Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 103 Науки про Землю відсутній.
Форму атестації аспірантів за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії визначено в Тимчасовому стандарті вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора 
філософії галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 103 Науки про Землю, затвердженого вченою радою Криворізького національного університету.
Відповідно до нього, атестація здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії здійснюється на підставі публічного захисту їх наукових досягнень у формі дисертаційної роботи постійно 
діючою або спеціалізованою вченою радою, створеною для проведення разового захисту. Вчена рада вищого навчального закладу має право подати до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти документи для акредитації спеціалізованої вченої ради, створеної для проведення разового захисту, або звернутися з відповідним клопотанням до іншого 
вищого навчального закладу, де функціонує постійно діюча спеціалізована вчена рада зі спеціальності 103 Науки про Землю.
Вимоги до публічного захисту полягають у тому, що:
– дисертаційна робота виконується відповідно до Вимог до оформлення дисертацій (наказ МОН від 12.01.2017 № 40);
– стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначає науковий керівник (або керівники своїм консенсусним рішенням);
– обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

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

На сайті Університету у вільному доступі знаходяться:
– Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19022020.pdf);
– Порядок оцінювання знань студентів у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/ocinka.pdf);
– Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення_про_опитування_здобувачiв.pdf);
– Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf);
– Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Криворізькому національному 
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf);
– Положення 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).

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

Об’єктивність екзаменаторів на контрольних заходах забезпечується створенням для здобувачів вищої освіти рівних умов, відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями 
оцінювання.
У науковій сфері може виникнути конфлікт інтересів між претендентами на грант, науковий ступінь, публікацію та ін., негативним наслідком чого може стати некоректна наукова 
конкуренція або негативні особисті стосунки.
За посиланням http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf можна ознайомитись із Положенням про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту 
інтересів у діяльності посадових осіб ДВНЗ «Криворізький національний університет». У разі виникнення конфлікту між аспірантом і науковим керівником слід звернутися до завідувача 
випускової кафедри, відділу аспірантури та докторантури, проректора з наукової роботи. На сайті Університеу є Пам’ятка молодому вченому 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Pamytka-конвертирован.pdf). У випадку надходження інформації про потенційний або реальний конфлікт інтересів, на засіданні кафедри 
ухвалюється рішення щодо відсторонення задіяної в ньому особи від участі в освітньому процесі. З рішенням кафедри обов’язково повинні бути ознайомлені всі учасники освітнього 
процесу.
Випадків застосування зазначених процедур під час навчання за ОНП, що акредитується, не було.

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

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), пункт 11.8.
11.8. Аспірантам, 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. Підставою для 
розпорядження є доповідна записка завідувача відповідної кафедри, із дисципліни якої аспірант одержав незадовільну оцінку.
Перескладання екзаменів із метою підвищення оцінки не допускається.
Незадовільні оцінки в індивідуальний навчальний план (залікову книжку) не вносяться.
Якщо здобувач не з’явився на екзамен, у відомості 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

У разі виникнення оскарження аспірантом процедури проведення контрольних заходів та об’єктивності оцінювання його результатів навчання, створюється комісія з трьох викладачів, на 
яку покладається прийняття в нього заліку чи екзамену.
З порядком оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів здобувачі можуть ознайомитись у:
– Положенні про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19022020.pdf);
– Положенні 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);
– Положенні 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).
За звітний період заяв на оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів з боку здобувачів вищої освіти за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії не 
надходило.

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в Криворізькому національному університеті знайшли відображення в таких нормативних документах:
– Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf);
– Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет (http://www.knu.edu.ua/storage/files/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)
Реалізація норм і правил зазначених положень спрямована на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності.

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

Перевірці на плагіат у Криворізькому національному університеті підлягають усі кваліфікаційні роботи, рукописи дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів 
конференцій. Позитивний результат перевірки є важливою умовою допуску до захисту або друку матеріалів. За потреби, на перевірку дотримання антиплагіатних вимог, можуть бути 
направлені також інші документи.
Кожен здобувач вищої освіти в термін, визначений рішенням випускової кафедри (але не пізніше ніж за тиждень до захисту), повинен передати роботу Комісії з академічної етики кафедри 
для перевірки. У разі перевірки інших видів робіт (есе, статті, реферати та ін.), перевірка здійснюється на основі доповнення до даної процедури.
Відповідальний працівник кафедри, член Комісії з академічної етики кафедри розміщує представлену для аналізу роботу на сайті Інтернет Системи Антиплагіат Strikeplagiarism.сom або 
Unicheck.com (компаній Plagiat.pl та Unicheck). Процес прийому та порівняльного аналізу наукових робіт відбувається впродовж п’яти робочих днів від дня початку прийому робіт.
Комісія з академічної етики кафедри на основі аналізу результатів автоматизованого пошуку текстових запозичень (програмними продуктами організацій, з якими Університет уклав 
договір про співпрацю) ухвалює рішення щодо наявності/відсутності академічного плагіату в академічних текстах (дисертаційних робіт, рукописів монографій тощо) та передає протоколи 
Комісії з академічної етики факультету.

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

Популяризація академічної доброчесності в освітньому процесі здійснюється шляхом:
– ознайомлення здобувачів вищої освіти з уніфікованим визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані в письмових роботах матеріали;
– запровадження спеціальних занять з вивчення вимог до написання письмових робіт та акценту на принципах самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів, коректного 
використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також правил опису джерел і оформлення цитувань;
– оприлюднення Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті та інших документів щодо запобігання та виявлення плагіату на офіційному сайті 
Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення_про_академiчну_доброчеснiсть_КНУ_2019.pdf);
– організації постійного консультування співробітників стосовно суперечливих питань Центром внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Викладачі власним прикладом показують важливість академічної доброчесності, наводячи першоджерела теоретичних матеріалів, використаних у матеріалах лекцій, семінарів тощо.

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

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 визначається 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 до профілю кафедри визначається:
– вищою освітою з відповідної спеціальності;
– або науковим ступенем із відповідної спеціальності;
– або вченим званням за відповідною кафедрою або з відповідної спеціальності;
– або підтвердженою науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, 
названими 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.

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

Відповідно до меморандуму та договорів про співпрацю, до організації освітнього процесу залучаються фахівці-практики та роботодавці як голови ЕК із захисту магістерських робіт 
здобувачів 2-го рівня вищої освіти за ОПП «Геологія» в межах спеціальності 103 Науки про Землю. Наприклад:
– головний геолог ПП «Кривбасакадемінвест» (ПП «КАІ»), к.геол.н. Т.П.Нестеренко – голова ЕК у 2016-2018 рр.;
– заступник начальника з технології та якості Інгулецького кар’єру ПрАТ «Інгулецький ГЗК», к.геол.наук О.Я.Смірнов – голова ЕК з 2019 р.
Для організації та реалізації освітнього процесу за ОНП «Науки про Землю» ступеня вищої освіти доктор філософії кафедра геології і прикладної мінералогії залучає провідних фахівців 
геологічних служб гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт м. Кривого Рогу (Північний ГЗК, Інгулецький ГЗК, Південний ГЗК), співробітників науково-дослідних установ (Державна 
наукова установа «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України» – ДНУ «ВМГОР НАНУ»), приватні компанії регіону (ПП «КАІ»). Їх рекомендації та пропозиції 
враховуються при розробленні та оновленні ОНП, навчальних планів, для вдосконалення змісту освітніх компонентів.
Науково-педагогічні працівники кафедри геології і прикладної мінералогії, які задіяні в забезпеченні освітнього процесу за ОНП, яка акредитується, проходять стажування на 
підприємствах і установах м. Кривого Рогу, діяльність яких пов’язана зі сферою наук про Землю. Наприклад, проф. В.Д.Євтєхов і доц. О.М.Трунін у 2016 р. у ДНУ «ВМГОР НАНУ».

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

За звітний період до аудиторних занять аспірантів за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців не 
залучалися.

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

Професійний розвиток викладачів регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників Криворізького 
національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/pol_pidvischen_kval.doc), згідно з яким працівники навчаються в 
профільних організаціях та на підприємствах України. Удосконалення їх професійної підготовки відбувається шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, 
набуття ними досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків. Підвищення кваліфікації працівників здійснюється не рідше, ніж раз на п’ять років, зі збереженням середньої заробітної 
плати.
Наприклад, проф. О.В.Плотніков у 2018 р. проходив стажування в Центрі підвищення кваліфікації «Профпроект» (м. Київ) за напрямом «Інженерно-будівельне проектування у частині 
інженерних вишукувань» і одержав свідоцтво інженера-проектувальника.
Криворізький національний університет також сприяє професійному розвитку викладачів шляхом надання можливості їх навчання в аспірантурі й докторантурі; залучення до виконання 
держбюджетних та госпдоговірних тематик Університету; участі у грантових програмах із університетами-партнерами з країн ЄС, ОЕСР, інших регіональних об’єднань світу; участі в 
конференціях, семінарах, які проходять на базі Університету.
Система післядипломної освіти, яка функціонує в ЗВО, дозволяє фахівцям різного профілю підвищити кваліфікацію або отримати нову спеціальність, конкурентоспроможну на ринку 
праці.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно зі Статутом (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/dod10.PDF), за зразкове виконання своїх обов’язків, сумлінну та плідну працю, високі 
досягнення в науковій, навчально-методичній, виховній, навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі, до викладачів застосовуються такі заходи заохочення: 
оголошення подяки; нагородження грамотою, почесною грамотою; преміювання.
За особливі трудові заслуги викладачі Університету представляються у вищі органи до заохочення; до нагородження державними нагородами; до присвоєння почесних звань, до 
відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.
Заохочення оголошуються наказом ректора Університету або особою, якій було делеговано ці повноваження, в урочистій атмосфері і заносяться до трудових книжок викладачів.
Наприклад, проф. В.Д.Євтєхов і доц. В.М.Харитонов у 2016 р., проф. О.В.Плотніков у 2015 і 2019 рр. були відзначені грамотами міського голови міста Кривого Рогу.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Основним джерелом формування фінансових ресурсів ОНП, яка акредитується, є Державний бюджет України. Фінансування здійснюється за рахунок коштів на умовах державного 
замовлення на оплату послуг із підготовки фахівців, науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Звіти про фінансові результати розміщено 
на сайті Університету http://www.knu.edu.ua/finansova.
Додатковим джерелом доходів є власні надходження, одержані від надання платних освітніх послуг, підготовки та перепідготовки кадрів, надходження від додаткової господарської 
діяльності.
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає вимогам до проведення лекційних і практичних занять.
Наявне обладнання дозволяє виконувати наукові дослідження, проводити лекційні й практичні заняття. Навчально-методичне забезпечення ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора 
філософії складається з робочих програм, силабусів, навчальних посібників, методичних рекомендацій, зокрема до організації досліджень, підготовки та захисту дисертації. Лекційні курси 
навчальних дисциплін мають візуальне супроводження. Використовуються Інтернет-ресурси, навчальні фільми тощо.
Бібліотека Університету має достатню кількість підручників та посібників, вітчизняних і закордонних фахових періодичних видань відповідного профілю, доступ до мережі Інтернет, 
авторських розробок професорсько-викладацького складу (http://ds.knu.edu.ua/jspui/?author_page=1).

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?

Освітнє середовище, створене в Університеті, задовольняє потреби та інтереси здобувачів вищої освіти:
– створено необхідні умови для здійснення освітнього процесу;
– надаються всі встановлені нормативно-правовою базою пільги та гарантії;
– забезпечується участь у науково-дослідницькій діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах;
– надається можливість брати участь у розв’язанні питань з удосконалення освітнього процесу;
– зберігаються місця навчання на період військової служби;
– забезпечене право на трудову діяльність у позанавчальний час;
– створені умови для осіб з особливими потребами та з соціально незахищених верств населення;
– реалізовані права на академічну мобільність, формування індивідуальних навчального й наукового планів, отримання академічних, соціальних стипендій та матеріальної допомоги.
Університет забезпечує безоплатний доступ здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів – навчальні корпуси та гуртожитки підключені до мережі Інтернет, є 
вільний доступ до Wi-Fi. Сторено й постійно поповнюється репозитарій, у якому розміщено наукові публікації, тексти дисертаційних робіт та ін. Бібліотека має власний сайт 
(http://lib.knu.edu.ua/) з електронним каталогом.
У ЗВО постійно оновлюється обладнання спортивних залів, ремонтуються кімнати відпочинку в гуртожитках.
Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти щодо їх освітнього середовища в Університеті обладнано скриньки довіри, проводяться системні зустрічі з представниками 
студентського самоврядування.

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

У Криворізькому національному університеті створено безпечні умови навчання та праці для всіх учасників освітнього процесу. Університет забезпечує належне утримання приміщень, 
систем опалення, освітлення, вентиляції, навчально-наукового та науково-дослідного обладнання; організовує якісне харчування; забезпечує права здобувачів вищої освіти на 
користування гуртожитками, послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань і зміцнення здоров’я; захист від будь-яких форм фізичного та 
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психічного насильства.
Структура університету передбачає відділ охорони праці та пожежної безпеки, а також відділ з надзвичайних ситуацій, фахівці яких організовують і контролюють забезпечення безпечності 
освітнього середовища. Ведеться робота з контролю за станом охорони праці в підрозділах Університету спільно з комісією з охорони праці профспілкового комітету та громадськими 
інспекторами з охорони праці.
Проводяться інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки для здобувачів вищої освіти із записом у журналі реєстрації інструктажів.
Щорічно комісія у складі представників університету, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів, проводить перевірку, результати якої оформлюються Актом прийому готовності Університету до нового навчального року.

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

Комплексну підтримку здобувачів вищої освіти здійснюють усі працівники Університету. Структурним підрозділом, який надає організаційну та консультативну підтримку, координує 
діяльність усіх структурних підрозділів, задіяних до процесу підготовки аспірантів, є відділ аспірантури та докторантури. Суттєву підтримку аспірантам надають їх наукові керівники.
Відповідальність за рівень організації освітньої та наукової підготовки в аспірантурі й докторантурі ЗВО покладається на проректора з наукової роботи. Він викладає ключову дисципліну 
«Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії».
На офіційному сайті ЗВО існує окремий інформаційний розділ щодо підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем (посилання: http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura). У цьому розділі наводиться та постійно актуалізується інформація щодо постанов Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України щодо нормативного 
забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук; міститься 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). Аспіранти мають можливість одержати інформацію щодо розкладу занять, 
навчальних планів, графіка атестації, аналітичної інформації діяльності аспірантури, необхідну інформацію щодо публікації результатів наукових досліджень, а також оформлення 
пояснювальної записки дисертаційного дослідження.
Зручним та дієвим механізмом організаційної та інформаційної підтримки є «АСУ ЗВО» (посилання: http://asu.knu.edu.ua/), у якій у режимі реального часу можна отримати інформацію 
щодо актуального власного розкладу занять, розкладу викладачів, власного навчального плану, рейтингу тощо.
Що стосується соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, то, згідно із Правилами призначення та виплати академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам Державного 
вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" (нова редакція 2019 р.) 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/правила%20акад.стип.нове2019.pdf, створено Стипендіальну комісію, яка призначає академічні 
стипендії (зокрема іменні та персональні), надає матеріальну допомогу, займається питаннями додаткового заохочення та преміювання здобувачів вищої освіти. У разі потреби, вони 
забезпечуються житлом на період навчання. Якщо здобувач вищої освіти вступив до Профспілкової організації КНУ, він отримує додаткові соціальні пільги та гарантії, передбачені 
профспілкою (пільгові путівки на санаторно-курортне лікування, матеріальну допомогу тощо).
В Університеті проводиться анкетування аспірантів щодо задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою. Згідно з його 
результатами, вони загалом позитивно оцінюють рівень підтримки, яку надає ЗВО.

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

Права на освіту осіб з особливими освітніми потребами реалізуються згідно з Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та осіб інших маломобільних груп населення на 
території Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf).
Відповідно до Порядку, за кожним із навчальних корпусів призначено відповідальну особу, на яку покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до території університету особам із 
особливими освітніми потребами, а також зазначено контактний телефон та електронну адресу, за допомогою яких можна одержати публічну інформацію чи звернутися за допомогою в 
наданні доступу до території Університету.
Для ухвалення технічного рішення з обладнання елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та осіб інших маломобільних груп населення до приміщень університету 
розроблено проектну документацію. Адміністрація Університету провела роботу щодо залучення зовнішньої фінансової допомоги для реалізації проекту з обладнання елементами 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та осіб інших маломобільних груп населення до приміщень університету.
Звіт про стан підготовки до виконання вимоги Ліцензійних умов щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та осіб інших маломобільних груп населення в 
установлені терміни подано до Міністерства освіти і науки України.

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

Скарги, пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією, розглядаються в порядку, установленому Законом України «Про звернення громадян». Усі учасники освітнього процесу 
мають змогу подати скаргу як у письмовій формі, так і в електронному варіанті на електронну адресу університету. Скарги розглядаються в установлені законодавством терміни. Про 
результати звернення заявника повідомляють письмово за вказаною ним адресою. За звітний період учасники освітнього процесу таких звернень не подавали.
Скарги, пов’язані з корупцією, розглядаються в порядку, установленому Законом України «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції», а також Антикорупційною програмою 
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» на 2018-2020 роки 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/antukorup_pr2018_2020.pdf), Положенням про порядок запобігання та врегулювання потенційного й 
реального конфліктів інтересів у діяльності посадових осіб ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення%20про%20порядок%20запобігання%20та%20урегулювання%20потенційного%20й%20реального%20конфлікту%20інтересів%20у%20діяльності%20посадових%20осіб%20в%20КНУ.pdf).

Учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти завідувача кафедри про виникнення або існування ймовірного виникнення конфліктної ситуації та пояснити характер конфлікту. 
Для упередження й вирішення конфліктних ситуацій на засіданнях кафедр, які забезпечують навчання за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії, обговорюються обставини 
виникнення конфліктної ситуації та в разі підтвердження правопорушення голосуванням ухвалюється рішення про відсторонення задіяної в ньому особи від участі в освітньому процесі.
Для упередження виникнення конфліктних ситуацій здійснюється низка заходів профілактичного характеру: соціально-психологічні тренінги, лекції, майстер-класи для викладачів і 
здобувачів вищої освіти (https://ivet.edu.ua/images/master-degree/orhanizatsiia-navchannia/rozklad-zaniat-konsultatsii/hrafik_provedennia_pozaudytornykh_zakhodiv_2019.pdf). На деяких 
заходах передбачене тестування, спрямоване на вивчення рівня конфлікто- і стресостійкості та індивідуальної агресивності тощо; проведення заходів виховного характеру з питань 
упередження протиправної поведінки в процесі здійснення освітньої діяльності; розгляд на засіданнях вченої ради питань з виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012 р. № 152 «Щодо відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і 
протидії корупції». Доступність політики та процедур урегулювання конфліктних ситуацій для учасників освітнього процесу забезпечується постійним роз’ясненням цих процедур 
здобувачам вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Pamytka-конвертирован.pdf).

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 ОНП регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному 
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19022020.pdf), Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), Положенням про моніторинг якості освіти та 
освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), 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); 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).

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

У підготовці, затвердженні, перегляді та доповненні освітніх програм усіх рівнів навчання беруть участь зацікавлені особи, які можуть надати рекомендації щодо підвищення ефективності 
навчання. Співробітники кафедри геології і прикладної мінералогії разом із ЦЗЯО Криворізького національного університету проводять анкетування представників зацікавлених сторін – 
здобувачів вищої освіти, представників наукової спільноти, потенційних роботодавців та інших.
Щороку в Університеті відбувається конференція «Розвиток промисловості і суспільства», у рамках секції «Геологія і прикладна мінералогія» проходить круглий стіл із представниками 
геологічних служб гірничодобувних підприємств, на якому обговорюються проблеми підготовки фахівців та сучасні тенденції на ринку праці для геологів. Одержану інформацію 
враховують представники групи забезпечення ОНП з метою підвищення якості надання нею освітніх послуг.
Результати анкетування аналізуються та за необхідності готуються пропозиції щодо змін у освітніх програмах усіх рівнів навчання.
ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії розроблено на основі внутрішніх правил Університету й затверджено на засіданні Вченої ради, протокол №8 від 26.04.2016 р.
У 2018 р. ОНП переглядалася й вдосконалювалася у відповідно до рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти та результатів анкетування стейкхолдерів. Було внесено такі зміни:
– переглянуто формулювання фахових компетентностей і програмних результатів навчання;
– для поліпшення рівня володіння англійською мовою здобувачами вищої освіти додатково введено дисципліну «Іноземна мова наукової комунікації»;
– з метою вдосконалення можливості формування індивідуальної траєкторії здобувача вищої освіти з двох альтернативних списків вибіркових дисциплін було створено один.

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

У Криворізькому національному університеті для внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу створено систему зворотного зв’язку зі здобувачами вищої освіти всіх рівнів. 
Упроваджено такі заходи:
– опитування щодо змісту конкретних дисциплін;
– робочі наради зі здобувачами;
– обговорення з представники студентського самоврядування.
ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії розробляє і оновлює робоча група кафедри геології і прикладної мінералогії. Завдяки системі зворотного зв’язку здобувачі вищої 
освіти можуть внести свої пропозиції щодо мети, цілей, компетентностей і результатів навчання. Також вони можуть вплинути на зміст окремих дисциплін і методик їх викладання.
Основною складністю, з якою стикається ЗВО в процесі залучення здобувачів вищої освіти до процедури моніторингу та перегляду ОНП, є їх невелика кількість. У поточний час за ОНП 
навчаються п’ять осіб, у зв’язку з чим результати опитування є недостатньо репрезентативними. У подальшому планується розширити кількість респондентів за рахунок здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня інших спеціальностей – з метою виявлення їх пропозицій стосовно компетентностей і результатів навчання, які забезпечують загальні дисципліни. З 
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результатами анкетування можна ознайомитися на сторінці кафедри в розділі Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти/Проекти для обговорення 
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/heoloho-ekolohichnyy-fakul-tet/struktura/kafedra-heolohii-i-prykladnoi-mineralohii).

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

Представників студентського самоврядування включено до складу вчених рад факультетів університету, на засіданнях яких проходить обговорення, схвалення й затвердження освітніх 
програм і змін до них, обговорення процедур забезпечення якості освіти.
Положення про студентське самоврядування у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A1%D0%A0.pdf)
передбачає право органів студентського самоврядування брати участь у розв’язанні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій; брати 
участь у заходах, спрямованих на забезпечення якості вищої освіти.
Структурні підрозділи, відповідальні за підготовку фахівців, започаткували систему збирання та опрацювання інформації щодо вдосконалення ОП (бесіди, опитування, відгуки). 
Створюється також централізована система анкетування здобувачів вищої освіти, зокрема для вдосконалення ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії. 

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

Для врахування думки стейкхолдерів під час періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості в Університеті передбачене їх анкетування. Представники 
роботодавців є членами Наглядової ради в Університеті (склад якої періодично оновлюється), що дає їм змогу мати об’єктивне уявлення про проблеми та перспективи надання освітніх 
послуг, впливати на якість навчання. Стейкхолдерів обов’язково запрошують на науково-практичні масові заходи Криворізького національного університету, де розглядаються різні 
аспекти підготовки здобувачів вищої освіти, що відображено в програмах і матеріалах цих заходів.
Співробітники геологічних і споріднених їм служб гірничодобувних підприємств, науково-дослідних установ і організацій є активними учасниками науково-практичних конференцій, які 
проводяться в КНУ (кафедра геології і прикладної мінералогії є відповідальною за секцію геологічного і мінералогічного спрямування). У процесі спілкування та взаємодії здійснюється 
обмін інформацією щодо останніх розробок та тенденцій у практичній і науковій сферах зі спеціальності 103 Науки про Землю. Фахівці знайомляться з матеріалами, які надаються 
здобувачам у процесі вивчення дисциплін, надають рекомендації щодо поліпшення ОНП, акцентують увагу на освоєнні актуальних компетентностей і результатів навчання. З рецензіями 
потенційних роботодавців на ОНП можна ознайомитися на сторінці кафедри (http://www.knu.edu.ua/fakultety/heoloho-ekolohichnyy-fakul-tet/struktura/kafedra-heolohii-i-prykladnoi-
mineralohii).

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

В Університеті існує практика збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників. Процедуру здійснює Центр сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників і гарантами освітніх програм.
Випускників Криворізького національного університету, які навчаються за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії ще не було. Гарант ОНП, що акредитується, проводить 
моніторинг працевлаштування та кар’єрного зростання випускників аспірантури кафедри геології і прикладної мінералогії попередніх років. Деякі з них (11 осіб) залишилися працювати в 
Університеті.
Випускники Е.О.Беспояско (директор служби якості Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату ПрАТ «Інгулецький ГЗК», м. Кривий Ріг), Т.О.Беспояско (провідний інженер служби 
якості гірничо-збагачувального комплексу комбінату «АрселорМітал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг), Т.П. Нестеренко (головний геолог ПП «Кривбасакадемінвест», м. Кривий Ріг), 
О.Я.Смірнов (заступник начальника з технології та якості Інгулецького кар’єру ПрАТ «Інгулецький ГЗК», м. Кривий Ріг), В.В.Мядзель (Partner-director, Principal Geologist, VMG Consultoria 
e Soluções Ltda, Belo Horizonte, Brasil; https://www.facebook.com/vladimir.myadzel) та інші зробили успішні кар’єри у виробничих організаціях.
З інформацією про випускників аспірантури можна ознайомитися на сторінці кафедри в розділі «Наші випускники» (http://www.knu.edu.ua/fakultety/heoloho-ekolohichnyy-fakul-
tet/struktura/kafedra-heolohii-i-prykladnoi-mineralohii).

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

Процедури внутрішнього забезпечення якості здійснюються Центром забезпечення якості вищої освіти відповідно до нормативно-правових документів університету та Положення про 
моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).
За результатами внутрішнього аудиту системи керування якістю Університету переглянуто та доповнено Стратегію розвитку Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). 
Зокрема, акцент зроблено на необхідності впроваджувати й удосконалювати систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із залученням внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів; 
залучати роботодавців та інші зацікавлені сторони до формування освітніх траєкторій студентів за спеціальностями Університету.
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) передбачає заходи з модернізації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 
Його укладено відповідно до «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)», ухвалених Міністерською конференцією в Єревані 14-15 
травня 2015 р.

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

Оскільки акредитація ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії є первинною, результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги під час 
удосконалення ОП, відсутні.

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

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) 
та Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), моніторингове 
дослідження системи внутрішнього забезпечення якості навчання за ОНП здійснює кафедра та Центр забезпечення якості вищої освіти.
Згідно з пунктом 2.2. Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет», основними завданнями моніторингу є: 
організаційне та методичне забезпечення збирання, оброблення, зберігання інформації про стан і динаміку показників якості вищої освіти тощо.
Моніторинг проводиться опитуванням здобувачів вищої освіти, результати якого обговорюються на засіданні кафедри. Показники, критерії, форми, методи, результати моніторингового 
дослідження попередньо обговорюють представники студентського департаменту з якості освітнього процесу (створений 20.11.2019 р.), їх затверджуються ректором. Усіх співробітників 
кафедри, залученних до проведення процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії, поінформовано про персональну відповідальність за 
якість їх виконання в межах своїх повноважень.

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

Освітні програми та навчальні плани розробляють робочі групи кафедр, відповідальні за формування ОП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Координацію їх діяльності та 
контроль за виконанням вимог щодо навчальних (робочих навчальних) планів здійснює відділ аспірантури й докторантури, навчально-методичний відділ університету (НМВ), Центр 
забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО).
Програми навчальних дисциплін розглядають на засіданні кафедри, яка забезпечує викладання відповідної навчальної дисципліни, ухвалюють на вченій раді факультету, до складу якого 
входить кафедра, і затверджує проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.
Відповідальними за виконання якісного набору в аспірантуру; упровадження та виконання постійного моніторингу й перегляду відповідних освітніх програм; упровадження та 
вдосконалення системи оцінювання знань здобувачів та їх практичної підготовки; виконання та звітування роботи науково-педагогічних працівників є кафедри, вчені ради факультетів, 
відділ аспірантури та докторантури, НМВ, Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, ЦЗЯВО, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, проректор з 
наукової роботи.

9. Прозорість і публічність

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

Правила й процедури взаємодії всіх учасників освітнього процесу, регулювання їх прав і обов’язків, здійснюються в порядку та в спосіб, передбачені Законом України «Про вищу освіту», а 
також внутрішніми нормативними актами Університету, такими як: Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті, Положення про 
організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Криворізькому національному університеті (п. 7) 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку Криворізького національного університету та іншими спеціальними актами, безперешкодний доступ 
до яких забезпечений шляхом розміщення на офіційному сайті університету (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza).

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

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

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

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

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 
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та компоненти)

http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/osvitn-o-naukovi-prohramy

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%B8/103_2018_%D0%9E%D0%9D%D0%9F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD26.03.20.pdf

10. Навчання через дослідження

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

Зміст ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії містить такі освітні нормативні компоненти, які відповідають науковим інтересам аспірантів:
– дисципліна «Мінералогія техногенезу» задовольняє наукові інтереси здобувачів: М.О.Шепелюка (тема дисертаційної роботи «Актуалізація мінералого-технологічних класифікацій 
бідних магнетитових руд), О.Ю.Рижкович (тема «Прикладна мінералогія бідних гематитових руд Скелюватського родовища»), В.В.Зайченко (тема «Технологічна мінералогія 
магнетитових кварцитів Петрівського родовища району Правобережних магнітних аномалій»);
– дисципліна «Оптимізація мінеральної сировини» задовольняє наукові інтереси здобувача О.В.Пошелюк (тема «Генетична та прикладна мінералогія первинного каоліну Павлівського 
родовища»);
– дисципліна «Геолого-економічна оцінка надрокористування» задовольняє наукові інтереси здобувача В.С.Стапай (тема «Геологічні чинники економічної цінності запасів багатих 
залізних руд на глибоких горизонтах гірничодобувних підприємств України»).
Науковим інтересам здобувачів ОНП «Науки про Землю» відповідають також нормативні загальні дисципліни: «Філософія науки та інновації», «Організація та реалізація досліджень 
здобувача наукового ступеня доктора філософії», «Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень», «Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі», 
«Іноземна мова наукової комунікації».
Також зацікавити здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОНП, яка акредитується, можуть усі запропоновані їм вибіркові дисципліни.

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

Повноцінна підготовка здобувачів вищої освіти за ОНП, що акредитується, до дослідницької діяльності забезпечується оптимальним свіввідношенням дисциплін загальнонаукової (Н2), 
універсальної (Н4) та професійної Н8÷Н11) підготовки. Разом вони сприяють формуванню таких компетентностей:
– здатність формулювати наукові проблеми в галузі наук про Землю; розробляти робочі гіпотези; визначати актуальність, мету, завдання, необхідні для її досягнення; оцінювати необхідні 
ресурси та час для реалізації запланованого; створювати нові цілісні знанння та професійні практики (К06);
– здатність до обгрунтованого вибору раціональної методики польових і лабораторних робіт у галузі наук про Землю, розробки системи природних і експериментальних досліджень для 
практичного підтвердження теоретичних допущень та реалізації її на практиці, оцінки необхідної детальності вимірювань (К07);
– вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати роботу у відповідності з вимогами в галузі наук про Землю (К09).
Дисципліна «Оптимізація мінеральної сировини», яка забезпечує аспірантів знаннями про сучасні тенденції розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 р. і формує 
вміння алгоритмізувати вирішення питань щодо покращення ресурсного потенціалу країни, дозволить випускникам ОНП здійснювати дослідницьку діяльність у більш широких рамках, 
ніж тематика власної дисертаційної роботи.
Перелік варіативних дисциплін може бути оновлений відповідно до наукових інтересів здобувачів вищої освіти та напрямів їх досліджень.

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

Повноцінну підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня до викладацької діяльності у ЗВО за спеціальністю 103 Науки про Землю забезпечують освітні компоненти: «Сучасні 
методики викладання та організації занять у вищій школі» та «Викладацька практика». Вони забезпечують формування програмних компетентностей «К03. Усвідомлення необхідності та 
дотримання норм наукової етики й академічної доброчесності, авторського та суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової охорони 
інтелектуальної власності», «К10. Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців зі спеціальності 103 «Науки про Землю»».
Успішне вивчення зазначених освітніх компонентів забезпечує такі результати навчання: «ПР03. Володіти знаннями з проблематики Вищої школи», «ПР12. Опрацьовувати наукові та інші 
інформаційні джерела при підготовці навчальних занять класичними й сучасними прийомами та технологіями проведення лекцій, лабораторних і практичних робіт, тренінгів, коучингу, 
«мозкового штурму», ситуаційних вправ, рольових ігор тощо», «ПР13. Проводити кваліфікаційний контроль знань здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів навчання».

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

Теми дисертаційних робіт:
– аспіранта М.О.Шепелюка «Актуалізація мінералого-технологічних класифікацій бідних магнетитових руд» (науковий керівник – проф. В.Д.Євтєхов) корелює з тематикою НДР 17-49-15 
«Наукове супроводження дослідно-промислових досліджень впливу мінерального складу карбонат-магнетитової руди на її металургійну цінність» (державний реєстраційний номер 
№0115U003966), керівник – проф. В.Д.Євтєхов;
– аспірантки О.В.Пошелюк «Генетична та прикладна мінералогія первинного каоліну Павлівського родовища» (науковий керівник – проф. В.Д.Євтєхов) дотична з НДР 17-34-14 
«Мінералогія неогенових глин Пологівського родовища» (державний реєстраційний номер №0114U003903), керівник проф. – В.Д.Євтєхов;
– аспірантки В.С.Стапай «Геологічні чинники економічної цінності запасів багатих залізних руд на глибоких горизонтах гірничодобувних підприємств України» (науковий керівник – 
проф. О.В.Д.Плотніков) корелює з НДР 40-2-14 «Геолого-економічна переоцінка покладів 1-4 Переверзівського родовища багатих залізних руд» (державний реєстраційний номер 
№0114U003100), керівник – проф. О.В.Плотніков.

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)

З метою матеріального забезпечення навчання аспірантів кафедра геології і прикладної мінералогії використовує 6 навчально-дослідних, 4 науково-дослідні лабораторії, 2 навчально-
дослідні музеї, шліфувальну майстерню.
З метою корегування науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти на кафедрі геології і прикладної мінералогії проводяться обговорення результатів їх наукових досліджень за 
звітний період – двічі на рік для денної та заочної форм навчання.
Для апробації результатів наукових досліджень аспіранти мають змогу:
– брати участь у науково-практичних конференціях та інших заходах наукового профілю, що проходять в Університеті, з інформацією про які можна ознайомитися за посиланням 
http://www.knu.edu.ua/konferencii; архів конференцій (http://ds.knu.edu.ua/);
– брати участь у науково-практичних конференціях, які проходять в інших вітчизняних і закордоних закладах і установах, з інформацією про які аспіранти ознайомлюються на сайті 
Університету, або про неї сповіщають їх наукові керівники в разі особистого запрошення від Організаційного комітету конференцій;
– опублікувати наукову статтю у фаховому виданні «Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету», головний редактор – проф. В.Д.Євтєхов 
(https://geolvisnyk.blogspot.com/).
В Університеті забезпечено організаційну підтримку здобувачів вищої освіти для апробації результатів їх наукових досліджень (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

Для забезпечення можливості долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти на базі КНУ щорічно проводиться Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток 
промисловості та суспільства». Здобувачі вищої освіти мають змогу брати участь в інших міжнародних наукових заходах та дослідницьких проектах (http://www.knu.edu.ua/konferencii-
forumy-seminary-na-bazi-inshyh-ustanov і http://www.knu.edu.ua/plan-konferenciy-mon-ukrainy).
У межах міжнародного співробітництва (http://doir.knu.edu.ua/) у сфері наук про Землю КНУ укладено угоди з такими закладами: Ferhat Abbas University (Алжирська НДР); Institut 
Superieur des Mines et Geologie de Boke (Гвінейська Республіка); AGH University of Science and Technology (Республіка Польща); Russian State Geological Exploration University (РФ); Mining – 
metallurgical Institute of Tajikistan (Республіка Таджикістан) та ін.
Долученню аспірантів до міжнародної академічної спільноти сприяє можливість публікації їх наукових статей іноземними мовами в періодичному науковому виданні «Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного університету».
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 одержав доступ до платформ Scopus та Web of Science, завдяки чому аспіранти мають можливість ознайомлення 
з результатами досліджень науковців інших країн.

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

Усі наукові керівники аспірантів є активними учасниками фундаменталиних та прикладних досліджень у галузі Наук про Землю.
Відомості про наукову та науково-технічну діяльність КНУ за період з 2014 по 2019 роки за напрямом Математичні науки та Природничі науки 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/напрямки/Nauka_Zemly.pdf наведено на сайті університету в розділі «Аспірантура та докторантура» 
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura).
Інформація про всіх наукових керівників є на електронних ресурсах Університету. Результати наукової діяльності наукових та науково-педагогічних працівників щорічно публікують на 
сайті КНУ (http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty). Не менше двох разів на рік оновлюється інформація про подання їх публікацій на платформах Scopus та Web of Science 
(http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty/naukovi-ta-naukovo-pedahohichni-pracivnyky-u-sviti-skopus).
Зокрема, гарант ОНП, що акредитується, В.Д.Євтехов є науковим керівником трьох аспірантів. У період 2014-2019 рр. під його керівництвом було проведено 6 наукових проектів, за 
результатами яких опубліковано 17 статей у фахових наукових виданнях і тих, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Загалом про ефективність наукових 
досліджень кафедри геології і прикладної мінералогії свідчить науковий доробок її викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів: за 80 років опубліковано понад 1000 
наукових статей і видано понад 50 монографій.

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

Дотримання академічної доброчесності в науковій діяльності в Криворізькому національному університету регулюються відповідним Положенням, з яким можна ознайомитися на 
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сторінці сайту Університету http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf.
Для встановлення фактів академічного плагіату в дисертаційних роботах здобувачів наукових ступенів у кожній спеціалізованій вченій раді Університету наказом ректора на основі 
подання голови спеціалізованої вченої ради створюється Комісія з академічної етики спецради (надалі Комісія), яка формується з числа провідних членів ради та вченого секретаря 
Університету.
Комісія на основі аналізу результатів автоматизованого пошуку текстових запозичень та експертних висновків членів комісії спецради приймає рішення щодо наявності/відсутності 
академічного плагіату в дисертаціях здобувачів наукових ступенів.
У разі відсутності академічного плагіату, Комісія надає довідку встановленого зразка. У разі встановлення факту академічного плагіату в дисертації вона знімається із захисту в 
спеціалізованій вченій раді.
Контроль за наявністю/відсутністю фактів академічного плагіату в рукописах наукових статей, надісланих для публікації до наукових видань Університету, покладається на Редколегії.

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

У Криворізькому національному університеті контроль за дотриманням науково-педагогічними й науковими працівниками принципів і правил академічної доброчесності здійснюють 
завідувачі відповідних кафедр та керівники наукових підрозділів.
Усі науково-педагогічні й наукові працівники ознайомлені з Положенням про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) і Кодексом академічної доброчесності Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Кодекс%20академічної%20доброчесності.pdf), зобов’язуються його дотримуватися та погоджуються з можливістю притягнення їх до 
відповідальності за його порушення. Центр забезпечення якості вищої освіти проводить моніторинг з дотримання вимог академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками, 
зокрема науковими керівниками аспірантів. За порушення правил академічної доброчесності їм можуть бути призначені такі види академічної відповідальності:
– виключення зі складу Вченої ради, дорадчих і робочих органів Університету або обмеження права на участь у роботі таких органів на певний термін;
– письмове попередження; позбавлення почесних звань, нагород тощо, присуджених Університетом;
– відмова в рекомендації щодо присвоєння вченого звання.
Фактів порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу підготовки аспірантів за ОНП «Науки про Землю» до цього часу не виявлено.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
– багаторічний досвід випускової кафедри з підготовки спеціалістів високої кваліфікації – за понад 50-річний період функціонування аспірантури 76 її випускників здобули науковий 
ступінь кандидата геологічних і геолого-мінералогічних наук;
– професорсько-викладацький склад випускової кафедри: 3 доктори геолого-мінералогічних і геологічних наук, професори; 10 кандидатів геолого-мінералогічних і геологічних наук, 
серед них 7 доцентів;
– кадрове забезпечення освітнього процесу за ОНП: 6 докторів наук, з яких 4 професори; 4 кандидати наук, доценти;
– ОНП є частиною повного циклу підготовки фахівців з спеціальності 103 Науки про Землю (бакалавр, магістр, доктор філософії);
– матеріально-технічне забезпечення науково-дослідного й навчального процесу: кафедра геології і прикладної мінералогії використовує 6 навчально-дослідних і 4 науково-дослідні 
лабораторії, 2 навчально-дослідні музеї, шліфувальну майстерню;
– теми наукових досліджень здобувачів дотичні з науково-дослідною практикою їх наукових керівників;
– наукові керівники здобувачів і викладачі, задіяні до освітнього процесу за ОНП, виконують науково-дослідні роботи та регулярно публікують результати своїх досліджень;
– можливість здобувачів публікувати результатів наукових досліджень у фаховому виданні «Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету»;
– здійснення освітнього процесу з урахуванням загальноєвропейського тренду на студентоцентровану форму навчання.
Слабкі сторони:
– необхідність модернізації матеріально-технічної бази для проведення експериментальних досліджень з визначення хімічного складу гірських порід і окремих мінеральних фаз;
– недостатньо розвинені міжнародні зв’язки;
– недостатньо розвинена академічна мобільність;
– відсутність практики викладання англійською мовою дисциплін ОНП із циклу професійної підготовки, що мало б значно розширити можливості для нового набору та академічної 
мобільності здобувачів;
– недостатньо розвинута система дистанційного навчання.
Заходами для усунення недоліків можуть бути:
– більш активне залучення до матеріального забезпечення освітнього процесу позабюджетних коштів;
– посилення роз’яснювальної роботи серед аспірантів стосовно значущості вивчення окремих навчальних дисциплін у інших ЗВО;
– заохочення викладачів до поглибленого вивчення англійської мови з метою отримання ними сертифікатів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти рівня не нижче В2;
– посилення роботи викладачів у системі MOODLE 3.5.

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

В зв’язку з можливим затвердженням МОНУ Стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 103 
Науки про Землю протягом найближчих трьох років виникне необхідність перегляду та модернізації ОНП, яка акредитується, а саме:
– оновлення профілю програми, включно з основними результатами навчання, навчальним середовищем та основними навчальними, викладацькими та оціночними заходами;
– перероблення навчального плану та його компонентів у кредитах, включно з розробленням та впровадженням нових дисциплін та модернізацією змісту наявних освітніх компонентів;
– розроблення/оновлення відповідного навчально-методичного забезпечення дисциплін;
– розроблення та впровадження в освітній процес нових методик навчання, спрямованих на отримання поглиблених знань, умінь та навичок для здійснення професійної діяльності;
– підготовка викладачів, які забезпечують викладання дисциплін ОНП, для роботи за передовими європейськими практиками, для формування відповідного навчального контенту.
Конкретними заходами, запланованими ЗВО для реалізації зазначених перспектив розвитку ОНП, є:
– моніторинг оновлення списку затверджених Стандартів вищої освіти на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України;
– посилення наукових і практичних зв’язків кафедри і стейкхолдерів;
– збільшення кількості стейкхолдерів, залучених до анкетування стосовно покращення освітнього процесу;
– організаційна підтримка навчально-педагогічних працівників із групи забезпечення ОНП для їх закордонного (Республіка Польща, Республіка Болгарія, Французька Республіка та ін.) 
стажування в ЗВО та інших навчальних закладах.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
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Таблиця 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.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

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

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

Назва файла Хеш файла

Філософія науки та 
інновації

навчальна 
дисципліна

Філософія науки та 
інновації.pdf

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

Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

навчальна 
дисципліна

РП+Силабус ОРИСНСДФ.pdf g6Q/KLG2JIJFXdvIIbNpKlNbe3eSP8VellPbQQDnJ/Y= 1. Мультимедійне обладнання для 
проведення  презентацій  та 
комп’ютерна техніка:
Моноблок НР 400 G2 20” – 15 шт.;
ПК INTEL Core i5-6400 – 1 шт.;
SMART-телевізор Philips 43” – 4 
шт.;
конференц-система «ГОНГ» – 1 
шт.; 
проектор EPSON EB-2040  (4200 
ANSI Lm) – 1 шт.; проекційний 
екран – 1 шт.; комутаційне 
обладнання для забезпечення 
роботи центру у бездротовому 
режимі; акустична система; 
Комплект обладнання 
використовується для проведення 
практичних занять, наочної 
демонстрації презентаційного 
матеріалу дисертацій, проведення 
тренінгів, тестування в режимі 
он-лайн. Програмне забезпечення 
використовується відповідно до 
тем курсу: "Інформаційна та 
технічна підтримка досліджень 
аспірантів в університеті" - 
бібліотека пропонує доступ до 
електронних інформаційних 
ресурсів через:
- сайт бібліотеки (доступ до 
наукометричних баз даних Scopus, 
Web of Science та Google Scholar, 
платформи Springer Link) 
http://lib.knu.edu.ua;
- електронний каталог 
http://lib.ktu.edu.ua/?page _id=6;
- електронний архів (DSpace KNU) 
http://ds.knu.edu.ua/jspui/
для "Програми. Плагіат, 
автоплагіат"
- сервіс перевірки на плагіат 
https://unicheck.com/uk-ua;
для "Конференції, семінари. 
Підготовка виступу. Презентації."
- Open Office.org 
https://www.openoffice.org/ru/; MS 
Windows ХP/7; NOD 32;  Scilab 5.0

Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

навчальна 
дисципліна

Сучасні методики 
викладання.pdf

ook4X2EcQvY8+dcGQdqcyE6O3LQj0Uake60/gnUN28c= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура

Управління 
науковими проектами 
та фінансуванням 
досліджень

навчальна 
дисципліна

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

Викладацька 
практика

практика Викладацька практика.pdf F0gp/RLaSoLSLnBmpi5U1HB8jAR6rYzsPoMcaKDuB1Y=

Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

навчальна 
дисципліна

Ін мова для академ_цілей.pdf R/yErnSYkjk8WkUPdVBfVNlHxhaWuDv3P96WcZD5gug= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура;
3. Інтерактивна дошка.
4. Програмне забезпечення: Open 
Office.org; 
 MS Windows 7; NOD 32; ABBYY 
Lingvo (пакет прикладних програм)

Іноземна мова 
наукової комунікації

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова 
наук_комунікації.pdf

SiMwA0Ghd1NwE5w9BIxsYfWcuSRugQqbjAkD7ur5i/I= 1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура;
3. Інтерактивна дошка.
4. Програмне забезпечення: Open 
Office.org; 
 MS Windows 7; NOD 32; ABBYY 
Lingvo (пакет прикладних програм)

Мінералогія 
техногенезу

навчальна 
дисципліна

Робоча_програма_Мінералогія 
техногенезу.pdf

TPCooIHU4N1dDGbej33OxAZpkr8U+jT5xSqjfbiR6vw= 1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Проекційний екран.
4. Цифрові фотокамери.
5. Мікроскопи відбитого і 
прохідного світла.
6. Лабораторне обладнання: 
електронні ваги, ситовий і 
магнітний аналізатори, 
концентраційний стіл, 



шліфувально-полірувальний 
верстат.
7. Колекції зразків техногенних 
мінералів.

Геолого-економічна 
оцінка 
надрокористування

навчальна 
дисципліна

Робоча_програма_Геолого-
економічна оцінка.pdf

sxpEu0Z/7bnlwmqZhnd/OllrI+hwh1xRbjg1tH68Do0= 1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Проекційний екран.
4. Геологічна карти, геологічні 
розрізи.
5. Комп’ютери з програмним 
забезпеченням:  MS Windows 7; 
WHITTLE 4.4; GEMS 6.1; SURPAC 
6.2.1.

Оптимізація 
мінеральної сировини

навчальна 
дисципліна

Робоча_програма_Оптимізація 
мін_сировини.pdf

GLyfdsrgylCOeK82Jy6PL/cyfB5L4Ce1+xAvdj0l/rU= 1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Проекційний екран.
4. Геологічна карти, геологічні 
розрізи.
5. Комп’ютери з програмним 
забезпеченням: MS Windows 7; 
Google Earth.

Екологічна 
мінералогія

навчальна 
дисципліна

Робоча_програма_Екологічна 
мінералогія.pdf

lqmtQu+qYxioojbqBx8O+h0AI+b1JAYg6u0EJS2tDtI= 1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Проекційний екран.
4. Геологічна карти, геологічні 
розрізи.
5. Комп’ютери з програмним 
забезпеченням: MS Windows 7.

 
* 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

147258 Моркун 
Володимир 
Станіславович

професор 0 Організація та 
реалізація 
досліджень 
здобувача 
наукового ступеня 
доктора філософії

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 34 роки.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
Наведено 7 з 94:
1. Morkun V., Morkun N., Pikilniak A. The Propagation of Ultrasonic 
Waves in Gas-containing Suspensions. Cambridge Scholars Publishing, 
UK, 2019. 130 p.
2. Morkun V., Semerikov S., Hryshchenko S. Methods of Using 
Geoinformation Technologies in Mining Engineers Training. 
Cambridge Scholars Publishing, UK, 2018. 227 p.
3. Morkun V., Morkun N. Estimation of the crushed ore particles 
density in the pulp flow based on the dynamic effects of high-energy 
ultrasound. Archives of Acoustics. 2018. № 43(1). P. 61-67. {Scopus, 
WoS}
4. Morkun V., Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. Study of the lamb 
waves propagation along a plate in contact with a randomly 
inhomogeneous heterogeneous medium. EasternEuropean Journal of 
Enterprise Technologies. 2018. № 1(5-91). P. 18-27. {Scopus}
5. Morkun V., Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. Synthesis of robust 
controllers for the control systems of technological units at Iron ore 
processing plants. EasternEuropean Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 1(2-91). P. 37-47. {Scopus}
6. Morkun V., Morkun N., Tron V. Automatic control of the ore 
suspension solid phase parameters using high-energy ultrasound. 
Radio Electronics, Computer Science, Control. 2017. № 3. P. 175-182. 
{WoS}
7. Morkun V., Gubin G., Oliіnyk T., Lotous V., Ravinskaia V., Tron V., 
Morkun N., Oliіnyk M. High-energy ultrasound using to improve the 
quality of iron ore particles purification in the process of its 
enrichment. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 
2017. № 6(12-90). P. 41-51. {Scopus}

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. Використання 
високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів процесу 
осадження часток твердої фази пульпи. Вісник Криворізького 
національного університету: зб. наук праць. 2019. Вип. 48. С. 3-7.
2. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Сердюк О.Ю. Формування 
сепараційної характеристики процесу згущення рудної сировини 
на основі методу модельного прогнозуючого керування. Гірничий 
вісник: зб. наук праць. 2019. Вип. 105. С. 8-13.
3. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Анализ методов 
понижения размерности моделей нелинейных динамических 
процессов обогащения железорудного сырья. Вісник 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського, Кременчук. 2016. Вип. 2 (97). Ч. 1. С. 63-69.
4. Моркун В.С., Моркун Н.В. Построение системы 
децентрализованного оптимального управления процессами 
обогатительного производства. Вісник Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля. Сєвєродонецьк. 2016. Вип. 
3.  С. 28-32.
5. Morkun V., Morkun N., Tron V. Clustering results dimension 
reduction of iron or e raw materials characteristics in the process 
control of its processing. Metallurgical and Mining Industry. 2016. №1. 
С. 6-9.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:



1. Моркун В.С., Моркун Н.В. Адаптивна система управління 
процесом магнітної сепарації залізної руди на базі засобів 
ультразвукового контролю. Кривий Ріг: КНУ, 2019. 159 с.
2. Morkun V., Morkun N., Pikilniak A. The Propagation of Ultrasonic 
Waves in Gas-containing Suspensions. Cambridge Scholars Publishing, 
UK, 2019. 130 p.
3. Morkun V., Semerikov S., Hryshchenko S. Methods of Using 
Geoinformation Technologies in Mining Engineers’ Training. 
Cambridge Scolars Publishing, 227 p., 2018.
3. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Оптимальное управление 
процессом обогащения железной руды. Saarbrucken: LAMBERT 
Academic Publishing, Deutschland, 2015. 321 p.
4. Голик В.И., Комащенко В.И., Моркун В.С. Механохимические 
процессы извлечения металлов из некондиционных руд. LAP 
LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2015. 140 
с.
5. Грищенко С.М., Моркун В.С., Семеріков С.О. Використання 
геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера: 
монографія. Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. 
280 с.
6. Моркун В.С., Тронь В.В., Гончаров С.А., Подгородецкий Н.С. 
Энергоэффективное автоматизированное управление процессом 
обогащения руды с распознаванием ее технологических 
різновидностей. Кривой Рог, 2014. 326 с.
7. Моркун В.С., Бакум З.П., Хоцкіна С.М., Ткачук В.В. Підготовка 
гірничого інженера: школа – ВНЗ – підприємство. Кривий Ріг: 
Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. 244 с.
8. Підготовка і захист дисертації на здобуття наукового ступеня у 
галузі технічних наук: Інформ.-довідк. посіб. / Автори-
упорядники: д-р техн. наук, проф. В.С. Моркун, д-р техн. наук, 
проф. М.І. Ступнік, канд. техн. наук В.В. Тронь. Кривий Ріг: КНУ, 
2014. 128 с.
9. Вілкул Ю.Г., Моркун В.С., Шеховцов А.В. Моделювання руху 
населення та програмно-технічне забезпечення виборчих процесів 
і референдумів в Україні на основі інтерактивних інформаційних 
технологій: монографія. Кривий Ріг - Херсон. ТОВ 
«ВКФСтар»ЛТД, 2012. 504 с.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
1. Підготовлено 6 кандидатських дисертацій (Подгородецький 
М.С., 2011 р.; Гончаров С.А., 2014 р.; Харламенко В.Ю., 2014 р.; 
Радіонов В. М., 2014 р.; Пікільняк А.В., 2014 р.; Грищенко С.М., 
2015).

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 
категорії»:
1. Рецензент наукового журналу «Engineering Science and 
Technology, an International Journal» (видавництво Elsevier).

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / 
члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання:
Наведено 5 з 10:
1. НДР № 30-108-18  період виконання 2018-2020. «Визначення 
закономірностей поширення високоенергетичного ультразвуку у 
неоднорідних середовищах для оптимізації процесів збагачення 
залізної руди». Держреєстрація № 0118U000119.
2. НДР № 30-104-16 період виконання 2016-2017 «Ідентифікація 
нелінійних динамічних технологічних об'єктів збагачувального 
виробництва на основі ядерних операторів». Держреєстрація 
№0116U001518.
3 НДР № 30-100-15 період виконання 2015-2017 «Дослідження 
впливу динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку на 
газові бульбашки у пульпі для управління параметрами її газової 
фази у процесі флотації». Держреєстрація№  0115U003031.
4. НДР № 30-93-13 період виконання 2013-2014 «Розроблення 
системи енергоефективного керування транспортною та 
виробничою структурами гірничого підприємства на основі моделі 
його еколого-економічного розвитку». Держреєстрація № 
0013U004003.
5. НДР № 30-88-12 період виконання 2012-2014. «Дослідження 
процесів перетворення гамма-випромінювання, ультразвукових 
об’ємних і поверхневих хвиль на межах гетерофазних середовищ 
для оптимізації збагачувальних технологій». Держреєстрація 
№0112U000359.
6. Член редакційної колегії Науково-технічного збірника «Вісник 
Криворізького національного університету», що внесений до 
Переліку фахових видань (наказ Міністерства освіти і науки 
України № 455 від 15.04.2014 р.).
7. Член редакційної колегії Науково-технічного збірника 
«Гірничий вісник», що внесений до Переліку фахових видань 
(наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15.04.2014 
р.).

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 
(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
1. Проректор з наукової роботи Криворізького національного 
університету з 2013 року.

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад):
1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 09.052.03 зі спеціальності 
05.13.07 – автоматизація процесів керування при ДВНЗ 
«Криворізький національний університет».
2. Член спеціалізованої вченої ради К 29.051.13 зі спеціальності 
05.13.07 – автоматизація процесів керування при ДВНЗ 
«Східноєвропейський університет економіки і менеджменту».
3. Офіційний опонент 3 кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів 
загальною кількістю два досягнення:
Наведено 5 з 88:



1. Патент Україна UA 132345 U МПК (2019.01) B01D 21/00 B03B 
13/00. Моркун В.С., Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. Спосіб 
автоматичного керування роботою дешламатора. - Опубл. 
25.02.2019, Бюл. №4.  C.3.
2. Патент Україна UA 132692 U МПК (2019.01) Е2lВ49/00 GOlN 
27/72 (2006.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк 
Д.І., Суворов О.І. Спосіб визначення характеристик феромагнітних 
гірських порід в процесі буріння свердловин в гірському масиві. 
Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
3 Патент Україна UA 132691 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 
47/13 (2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк 
Д.І., Сердюк О.Ю. Спосіб автоматичного контролю характеристик 
феромагнітних гірських порід в процесі буріння свердловин в 
гірському масиві. Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
4. Патент Україна UA 132690 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 
47/0228 (2012.01) Е21В 47/13 (2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., 
Тронь В.В., Паранюк Д.І., Грищенко С.М. Спосіб керування 
процесом буріння свердловин в гірському масиві із феромагнітних 
порід. Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
5. Патент Україна UA 132689 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00. Моркун 
В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк Д.І., Гапоненко І.А. Спосіб 
керування процесом буріння свердловин в гірському масиві із 
феромагнітних порід. Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.

15) наявність науково-популярних та / або консультаційних 
(дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Грищенко С.М., Тронь В.В., Сердюк 
О.Ю., Пилипенко О.В. Оцінка функції розподілу часток 
подрібненої руди за ступенем розкриття мінералів. Розвиток 
промисловості та суспільства: матеріали міжнар. наук-техн. конф. 
(22-24 травня 2019 року). Кривий Ріг : Криворізький національний 
університет, том 2. 2019 р. С. 116.
2. Morkun V., Tron, V., Ravinskaia О. Optimization of high-energy 
ultrasound source parameters for cavitation disintegration of ore 
floccules before floatation. IEEE International Young Scientists Forum 
on Applied Physics and Engineering. 2017. P. 96-99.
3. Morkun V., Morkun N., Pikilnyak A. Ultrasonic facilities complex for 
grinding and ore classification process control. IEEE 37th International 
Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2017. 2017. 
P. 409-413. {Scopus}
4. Morkun V., Morkun N., Tron V. Forming Control over Distributed 
System of Technological Aggregates of Concentrated Ore Line. IEEE 
International Young Scientists Forum on Applied Physics and 
Engineering YSF-2017. Book Of Abstracts. October 17-20, 2017. Lviv, 
Ukraine. P. 7-11.
5. Morkun V., Semerikov S., Hryshchenko S., Slovak K. Environmental 
geo-information technologies as a tool of pre-service mining engineer's 
training for sustainable development of mining industry. CEUR 
Workshop Proceedings 1844. 2017. P. 303-310.
6. Моркун В.С., Бакум З.П., Цвіркун Л.О. Проблеми формування 
проектно-конструкторської компетентності гірничого інженера в 
процесі графічної підготовки. Science and education a new 
dimension. Pedagogy and psycholоgy. II(8), Issue 16, 2014. P. 105–110.
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1. Основне місце роботи – КДПУ.
2. Доктор педагогічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
1. Modlo Yevhenii O., Semerikov Serhiy O., Bondarevskyi Stanislav L., 
Tolmachev Stanislav T., Markova Oksana M., Nechypurenko Pavlo P. 
Methods of using mobile Internet devices in the formation of the 
general scientific component of bachelor in electromechanics 
competency in modeling of technical objects. Augmented Reality in 
Education: Proceedings of the 2nd International Workshop (AREdu 
2019). Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019. P. 217-240. (CEUR 
Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2547). Access mode: 
http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper16.pdf
2. Striuk A.M., Semerikov S.O. The Dawn of Software Engineering 
Education. Computer Science & Software Engineering: Proceedings of 
the 2nd Student Workshop (CS&SE@SW 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, 
November 29, 2019. P. 35-57. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2546). Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-
2546/paper02.pdf
3. Markova O.M., Semerikov S.O., Striuk A.M., Shalatska H.M., 
Nechypurenko P.P., Tron V.V. Implementation of cloud service models 
in training of future information technology specialists. Cloud 
Technologies in Education: Proceedings of the 6th Workshop on Cloud 
Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, December 
21, 2018. P. 499-515. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 
Vol. 2433). Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper34.pdf
4. Bielinskyi A., Soloviev V., Semerikov S., Solovieva V. Detecting Stock 
Crashes Using Levy Distribution. Experimental Economics and 
Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics : 
Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference 
on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy 
(M3E2 2019), Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. (CEUR Workshop 
Proceedings, Vol. 2422). P. 420-433. Access mode: http://ceur-
ws.org/Vol-2422/paper34.pdf
5. Kiv A., Semerikov S., Soloviev V., Kibalnyk L., Danylchuk H., 
Matviychuk A. Experimental Economics and Machine Learning for 
Prediction of Emergent Economy Dynamics. Experimental Economics 
and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics: 
Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference 
on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy 
(M3E2 2019), Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. (CEUR Workshop 
Proceedings, Vol. 2422). P. 1-4. Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-
2422/paper00.pdf

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Markova O., Semerikov S., Popel M. СoCalc as a Learning Tool for 
Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of 
Mathematic Informatics. Information Technologies in Education. 
2018. № 3 (36). P. 58–70. DOI: 10.14308/ite000674.
2. Моркун В.С., Семеріков С.О., Грищенко С.М. Зміст і технологія 
навчання спецкурсу «Екологічна геоінформатика» у підготовці 
майбутніх інженерів гірничого профілю. Інформаційні технології і 



засоби навчання. 2017. № 1 (57). С. 115-125. URL: 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1549/1139
3. Модло Є.О., Єчкало Ю.В., Семеріков С.О., Ткачук В.В. 
Використання технології доповненої реальності у мобільно 
орієнтованому середовищі навчання ВНЗ. Наукові записки. Серія: 
Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 
Частина 1. 2017. Випуск 11. С. 93-100.
4. Нечипуренко П.П., Семеріков С.О., Селіванова Т.В., Шенаєва 
Т.О. Інформаційно-комунікаційні засоби формування 
дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні. 
Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. № 6 (56). С. 10-
29. URL: 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1522/111
5. Моісеєнко Н.В., Моісеєнко М.В., Семеріков С.О. Мобільне 
інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу. 
Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2016. 
№ 11. С. 20-27.
6. Маркова О.М., Семеріков С.О., Стрюк А.М. Хмарні технології 
навчання: витоки. Інформаційні технології і засоби навчання. 
2015. Том 46. № 2. С. 29-44. URL: 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1234/916

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
1. Morkun V., Semerikov S, Hryshchenko S. Methods of Using 
Geoinformation Technologies in Mining Engineers’ Training. 
Newcastle upon Tyne, 2018. 237 p.
2. Нечипуренко П.П., Семеріков С.О., Томіліна Л.І. Теоретико-
методичні засади використання інформаційно-комунікаційних 
технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей 
старшокласників у профільному навчанні хімії: монографія. 
Кривий Ріг, 2018. Том IX. Випуск 1 (9). 350 с.
3. Теплицький О.І Теплицький І.О., Семеріков С.О., Соловйов В.М. 
Професійна підготовка учителів природничо-математичних 
дисциплін засобами комп’ютерного моделювання: соціально-
конструктивістський підхід: монографія. Кривий Ріг, 2015. Том X. 
Випуск 1 (10). 278 с.
4. Грищенко С.М., Моркун В.С., Семеріков С.О. Використання 
геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера: 
монографія. Кривий Ріг, 2015. 279 с.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
1. За останні 5 років підготовлено 6 кандидатських дисертацій 
(Зелінський С.С., 2016 р.; Мерзликін О.В., 2017 р.; Нечипуренко 
П.П., 2017 р.; Маркова О.М., 2019 р., Ткачук В.В., 2019 р., Модло 
Є.О., 2019 р.).

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради / 
науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН:
1. Член Наукової Ради МОН України (секція 19 «Педагогіка, 
психологія, проблеми молоді та спорту»).

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / 
члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання:
1. Головний редактор наукових фахових видань України:
- Вісник Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка (Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 
http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/index/Editorial_Board);
2. Член редколегії наукових фахових видань України:
- Інформаційні технології і засоби навчання (Інститут  
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/edboard);
- Актуальні питання природничо-математичної освіти (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 
https://appmo.sspu.sumy.ua/redaktsiyna-rada/redaktsiyna-kolegiya);
- Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти 
(Донбаський державний  педагогічний університет, 
http://pptma.dn.ua/index.php/uk/redaktsijna-kolegiya).
3. Запрошений редактор випусків іноземних рецензованих 
наукових видань:
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2168. Cloud Technologies in 
Education 2017: Proceedings of the 5th Workshop on Cloud 
Technologies in Education (CTE 2017), Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 
2017. Edited by: Serhiy O. Semerikov, Mariya P. Shyshkina. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-2168/
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2292. Computer Science & 
Software Engineering 2018: Proceedings of the 1st Student Workshop 
on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2018), 
Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018. Edited by: Arnold E. Kiv, 
Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-2292/
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2393. ICT in Education, Research 
and Industrial Applications. Integration, Harmonization and 
Knowledge Transfer: Proceedings of the 15th International Conference 
on ICT in Education, Research and Industrial Applications. 
Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: 
Workshops (ICTERI-VOL-2-2019), Kherson, Ukraine, June 12-15, 
2019. Edited by: Vadim Ermolayev, Frédéric Mallet, Vitaliy Yakovyna, 
Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Artur Korniłowicz, Hennadiy 
Kravtsov, Mykola Nikitchenko, Serhiy Semerikov, Aleksander 
Spivakovsky, Vitaliy Yakovyna. ONLINE: http://ceur-ws.org/Vol-
2393/
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2422. Experimental Economics 
and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 
2019: Proceedings of the Selected Papers of the 8th International 
Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent 
Economy (M3E2-EEMLPEED 2019), Odessa, Ukraine, May 22-24, 
2019. Edited by: Arnold Kiv, Serhiy Semerikov, Vladimir Soloviev, 
Liubov Kibalnyk, Hanna Danylchuk, Andriy Matviychuk. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-2422/
- SHS Web of Conferences, Vol. 65 (2019). The 8th International 
Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent 
Economy (M3E2 2019). Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. Edited by: 
S. Semerikov, V. Soloviev, L. Kibalnyk, O. Chernyak and H. Danylchuk. 
ONLINE: https://www.shs-



conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/contents/contents.html
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2546. Computer Science & 
Software Engineering 2019: Proceedings of the 2nd Student Workshop 
on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2019), 
Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019. Edited by: Arnold E. Kiv, 
Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-2546/

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала 
академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів 
«Мала академія наук України»:
1. Підготував переможця III етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного 
центру «Мала академія наук України» А.М. Рашевська, 2016 р.).

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 
(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
1. Завідувач кафедри фундаментальних і соціально-гуманітарних 
дисциплін Криворізького національного університету (2015–2016).
2. Завідувач кафедри інженерної педагогічки та мовної підготовки 
Криворізького національного університету (2016–2017).

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад):
1. Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 зі 
спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті при Інституті інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України;
2. Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 зі 
спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка».
3. Офіційний опонент 10 докторських та 20 кандидатських 
дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія і методика 
навчання (інформатика), 13.00.04 – теорія та методика 
професійного навчання, 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні 
технології в освіті.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу:
1. Підготовка двох призерів Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в освіті: Ю.О. Наготнюк, 2018 р.; А.С. 
Кулібаба, 2019 р.).
2. Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в освіті (2018-2019).
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1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
Наведено 7 з 26:
1. Basis Regularities of Assessing Ore Pulp Parameters in Gravity 
Settling of solid phase particles based on ultrasonic measurements. / 
Vladimir Morkun, Natalia Morkun, Vitaliy Tron, Svitlana Hryshchenko, 
Oleksandra Serdiuk, Iryna Dotsenko. Archives of acoustics. Vol. 44. 
No.1, pp. 161-167 (2019) DOI: 10.24425/aoa.2019.126362.
2. Study of the lamb waves propagation along a plate in contact with a 
randomly inhomogeneous heterogeneous medium / V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, S. Hryshchenko. EasternEuropean Journal of 
Enterprise Technologies. 2018. № 1(5-91). P. 18-27.
3. Synthesis of robust controllers for the control systems of 
technological units at Iron ore processing plants / V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, S. Hryshchenko. EasternEuropean Journal of 
Enterprise Technologies. 2018. № 1(2-91). P. 37-47. {Sсopus}
4. Synthesis of the noise immune algorithm for adaptive control of ore 
concentration / V. Morkun, N. Morkun, V. Tron, S. Hryshchenko. 
Radio electronics computer science control. 2018. № 3. P. 183-190. 
DOI: 10.15588/1607-3274-2018-3-20 {WoS}
5. Estimation of the Crushed Ore Particles Density in the Pulp Flow 
Based on the Dynamic Effects of High-Energy Ultrasound / V. Morkun, 
N. Morkun. Archives of acoustics. 2018. № 43. P. 61-67. DOI: 
10.24425/118080. {WoS}
6. Automatic control of the ore suspension solid phase parameters 
using high-energy ultrasound / V. Morkun, N. Morkun, V. Tron. Radio 
Electronics, Computer Science, Control. 2017. № 3. P. 175-182. {WoS}
7. High-energy ultrasound using to improve the quality of iron ore 
particles purification in the process of its enrichment / V. Morkun, G. 
Gubin, T. Oliіnyk, V. Lotous, V. Ravinskaia, V. Tron, N. Morkun, M. 
Oliіnyk. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 2017. 
№ 6(12-90). P. 41-51. {Sсopus}



2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. Використання 
високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів процесу 
осадження часток твердої фази пульпи. Вісник Криворізького 
національного університету: зб. наук праць. 2019. Вип. 48. С. 3-7.
2. Моркун В.С., Моркун Н. В., Тронь В. В., Сердюк О. Ю. 
Формування сепараційної характеристики процесу згущення 
рудної сировини на основі методу модельного прогнозуючого 
керування. Гірничий вісник: зб. наук праць. 2019. Вип. 105. С. 8-13.
3. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Анализ методов 
понижения размерности моделей нелинейных динамических 
процессов обогащения железорудного сырья. Вісник 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського, 2016. Кременчук. Вип. 2/2016 (97), Ч. 1. С. 63-69.
4. Моркун В.С., Моркун Н.В. Построение системы 
децентрализованного оптимального управления процессами 
обогатительного производства. Вісник Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля. Сєвєродонецьк, 2016. Вип. 
3. С. 28-32.
5. Моркун Н.В., Пикильняк А. В., Подгородецкий Н. С. 
Моделирование процесса распространения ультразвуковых волн в 
неоднородных средах методом расслоенных пространств (K-
SPACE). Вісник Криворізького національного університету. 
Кривий Ріг : КНУ, 2014. Вип. 37. С.205-212.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:
1. Morkun V., Morkun N., Pikilniak A. The Propagation of Ultrasonic 
Waves in Gas-containing Suspensions. Cambridge Scholars Publishing, 
UK, 2019. 130 p.
2. Моркун В.С., Моркун Н.В. Адаптивна система управління 
процесом магнітної сепарації залізної руди на базі засобів 
ультразвукового контролю. Кривий Ріг: КНУ, 2019. 159 с.
3. Моркун Н.В., Завсєгдашня І.В. Управління ІТ-проектами в 
умовах гірничо-металургійного комплексу: навч. посібник. 
Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2018. 236 с.
4. Моркун В.С., Моркун Н. В., Тронь В. В. Оптимальное управление 
процессом обогащения железной руды. LAP LAMBERT Academic 
Publishing, Saarbrucken, – Deutschland, 2015. 310 p.

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

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти 
МОН:
1. Член галузевої експертної ради з галузі знань 15 - Автоматизація 
та приладобудування.
2. Член Експертної ради МОН проектів наукових робіт та науково-
технічних (експериментальних) розробок молодих учених, секція 
«Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, 
охорони навколишнього природного середовища, видобутку та 
переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в 
екології; раціональне природокористування».

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / 
члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання:
1. Керівник наукової роботи молодих вчених «Оптимізація процесу 
буріння свердловин на основі визначення фізико-механічних і 
хіміко-мінералогічних характеристик гірської породи». 
Держреєстрація № 0117U00719.
2. Член редакційної колегії наукового журналу «Електромеханічні 
і енергозберігаючі системи». http://ees.kdu.edu.ua/editorial-board.

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 
(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
Завідувач кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій 
з 2017 року.

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



гірському масиві. - Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
4. Патент Україна UA 132690 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 
47/0228 (2012.01) Е21В 47/13 (2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., 
Тронь В.В., Паранюк Д.І., Грищенко С.М. Спосіб керування 
процесом буріння свердловин в гірському масиві із феромагнітних 
порід. - Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
5. Патент Україна UA 132689 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00. Моркун 
В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк Д.І., Гапоненко І.А. Спосіб 
керування процесом буріння свердловин в гірському масиві із 
феромагнітних порід. - Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
6. Пат. 68706 Україна, МПКG01N 29/02. Пристрій для контролю 
параметрів твердої фази суспензії / В.С. Моркун, С.H. Барский, 
Н.В. Моркун. № 2003108907; заявл. 02.10.2003; опубл. 16.08.2004, 
Бюл. № 8. 1 c.
7. Пат. 67288 Україна, МПК В03В 13/04. Спосіб оптимального 
управління процесом магнітного збагачення залізних руд / Н.В. 
Моркун. № 2003098386; заявл. 11.09.2003; опубл. 15.06.2004, 
Бюл. № 6. 1с.
8. Пат. 70713 Україна, МПК В03В 13/00. Система автоматичного 
керування процесом збагачення рудних матеріалів / В.С. Моркун, 
С.H. Барский, Н.В. Моркун. № 20031212317; заявл. 24.12.2003; 
опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. 1 с.
9. Комп’ютерна програма серверу «Апаратно-програмного 
комплексу управління вертикально-інтегрованими системами»: 
а.с. № 44532 Україна / Н.В. Моркун, О.І. Суворов, І.Є. Григор’єв, 
О.В. Артюхов. заявл. 03.07.2012.
10. Комп’ютерна програма мобільного робочого місця «Апаратно-
програмного комплексу управління вертикально-інтегрованими 
системами»: а.с. № 44531 Україна / О.І. Суворов, О.В. Артюхов, 
Н.В. Моркун, І.Є. Григор’єв. заявл. 03.07.2012.

13) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 14 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/ рекомендацій 
загальною кількістю три найменування:
Наведено 3 з 16:
1. Моркун Н.В., Завсєгдашня І.В. Управління ІТ-проектами в 
умовах гірничо-металургійного комплексу: навч. посібник. 
Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2018. 236 с.
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Теорія алгоритмів». Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ 
«КНУ», 2019. 42 с.
3. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Кривий Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 2019. 28 с.

15) наявність науково-популярних та / або консультаційних 
(дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Грищенко С.М., Тронь В.В., Сердюк 
О.Ю., Пилипенко О.В. Оцінка функції розподілу часток 
подрібненої руди за ступенем розкриття мінералів. Розвиток 
промисловості та суспільства: матеріали міжнар. наук-техн. конф. 
Кривий Ріг (22-24 травня 2019 року): Криворізький національний 
університет, том 2. 2019 р. С. 116.
2. Morkun V., Morkun N.,  Hryshchenko S. Method for Ultrasonic 
Control of a Particle Density Distribution of Crushed Ore. IEEE 
International Young Scientists Forum on Applied Physics and 
Engineering. 2017. Р. 92- 96. {Scopus}
3. Morkun, V., Morkun N., Pikilnyak A. Ultrasonic facilities complex for 
grinding and ore classification process control. IEEE 37th International 
Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2017. 2017. 
P. 409-413. {Scopus}
4. Bakum Z., Morkun N. Higher Educational Institution Students' 
Research Organization. Global aspects of the world economy and 
international relations in the conditions of economic instability: 
international Scientific Conference. Chenstohova, Poland. 31 March – 
01 April 2016. pp. 771-777.
5. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Формирование моделей 
Вольтерра-Лагерра нелинейных объектов обогатительного 
производства.  Розвиток промисловості та суспільства: міжнародна 
науково-технічна конференція 25–27 травня 2016 р., Кривий Ріг. 
С. 295.

87853 Голівер Надія 
Олексіївна

завідувач 
кафедри

0 Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат педагогічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Nadiya Holiver. Modern approaches to educating creative personality 
of the new generation of specialists.- Copernicus International, 
Biblioteka Narodova (Polska) EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: 
State and Society. Fundacja im. M. Reja, ul. Nad Potokiem 20, 30-830 
Krakow, Poland Issue 3 (I), 2019. p 4-15.
2. Голівер Н.О., Бондар І.Г., Лихошерст О.Г. Навчально-
пізнавальна діяльність майбутніх фахівців у процесі вивчення 
іноземних мов на базі електронного освітнього середовища 
Moodle. Наукові записки серія: педагогічні науки випуск 173. 
Кропивницький. 2018. С. 96-100.
3. Голівер Н.О. Методологічно-діяльнісний підхід у практиці 
підготовки майбутніх інженерів. Вища освіта України у контексті 
інтеграції до Європейського освітнього простору. 2014. Вип. 31. Т. 
IV. С. 20-27.
4. Голівер Н.О. Особливості кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу в США та Україні. Міжнародні 
Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2014. Вип. 29. Т. IV. 
С. 356-362.
5. Голівер Н.О. Система «Moodle» як ефективний інструмент 
організації самостійної діяльності майбутніх інженерів. 
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2013. 
Вип. 27. Т. IІ. С. 126-136.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
1. Голівер Н.О., Костюк С.С., Куц М.О. Англійська мова для 
інженерів-електриків: навч. посіб. Кривий Ріг, 2017. 147 с.
2. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англо-український, 
українсько-англійський довідковий словник для гірничих 
інженерів. Кривий Ріг, 2016. 56 с.
3. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англійська мова для 
гірничих інженерів: навч. посіб. Кривий Ріг, 2015. 229 с.



5) участь у міжнародному науково-практичному Проекті 
Британської ради в Україні  British Council «Англійська мова для 
університетів» (2017-2018)

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / 
члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання:
1. Науковий керівник НДР «Нові форми організації самостійної та 
індивідуальної самостійної роботи студентів на основі платформи 
дистанційного навчання Moodle», (2018 рік). Держреєстрація № 
0119U002885.

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 
(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
1. Завідувач кафедри іноземних мов Криворізького національного 
університету.

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад):
1. Офіційний опонент 3 кандидатських дисертацій зі спеціальності 
13.00.09 – теорія навчання.

13) наявність виданих навчально-методичних вказівок/ 
рекомендацій
1. Голівер Н.О. Інформаційні технології в навчанні: Дидактичні 
проблеми, методичні рекомендації з використання. Кривий Ріг: 
КНУ. 2020. 41 с.
2. Голівер Н.О., Шалацька Г.М. Методичні рекомендації з 
організації самостійної та індивідуальної самостійної роботи при 
вивченні дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» для студентів з усіх напрямів підготовки та форм 
навчання. Кривий Ріг: КНУ. 2020. 40 с.
3. Голівер Н.О., Бондаренко Т.Г. Методичні вказівки з курсу 
«Англійська мова професійного спрямування» для студентів III 
курсу «Професійні терміносистеми у галузі «Електротехніка». 
Кривий Ріг: КНУ. 2016. 80с.
4. Голівер Н. О., Лукаш О.Ю. Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу денної 
форми навчання механіко-машинобудівного та електротехнічного 
факультетів з дисципліни «Іноземна мова». Кривий Ріг: КНУ. 
2018. 41 с.

14) керівництво студентським науковим гуртком:
Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка 
«Високотехнологічне навчання іноземним мовам»

15) наявність науково-популярних та / або консультаційних 
(дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
1. Nadiya Holiver, Tetiana Kurbatova, Iryna Bondar Enhancement of 
esp teaching as an impact of British Council English for Universities 
project: the case of Kryvyi Rih national university. Інновації в освіті: 
сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: 
матеріали міжнар. наук-практ. конф. (27-28 вересня 2019 року), м. 
Ніжин. 2019 р.
2. Holiver N.O. Sergey Kradozhon  Research of state-of-the art issues of 
drying fine materials. Widening our horizons. The 14 International 
forum for Students and Young Researchers, (April 11-12, 2019), 
Dnipro, Dnipro University of Technology / за ред. С.І. Кострицької; 
М-во освіти і науки України; Дніпровська політехніка. Д.: ДП, 
2019. с. 89-90.
3. Holiver N.O. Mariya Shepelenko Simulation modeling of 
heterogeneous mixture separation in a centrifugal field. Widening our 
horizons. The 14 International forum for Students and Young 
Researchers, (April 11-12, 2019), Dnipro, Dnipro University of 
Technology. / за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; 
Дніпровська політехніка. Д.: ДП, 2019. с. 98-99.
4. Holiver N.O. Melizi Sofia. Academic mobility: Algerian students in 
Ukraine Діалог культур у Європейському освітньому просторі: 
матеріали IV міжнар. конф., Київський національний університет 
технологій та дизайну, м. Київ, (14 травня 2019 р.) м. Київ.
5. Holiver N.O., Shepelenko M., Analysis of apparatus for industrial air 
preparation and purification The 13th International Forum for 
Students and Young Researchers. Widening our horizons: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. Dnipro, April 19-20, 2018. 48-49.
6. Holiver N.,Shevtsiv N. Modern Android Technologies. The 13th 
International Forum for Students and Young Researchers. Widening 
our horizons: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Dnipro, April 
19–20, 2018 y.). Dnipro, 2018. P. 147.
7. Holiver N., Tutunik Y. Risk as Hazard Assessment. The 13th 
International Forum for Students and Young Researchers. Widening 
our horizons: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Dnipro, April 
19–20, 2018 y.). Dnipro, 2018. P. 65-66.
8. Голівер Н.О. Методичні аспекти формування фахової 
компетентності майбутніх фахівців у процесі іншомовної 
підготовки. Науково-дослідна робота в системі підготовки 
фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній 
галузях: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 
(Бердянськ, 13-15 вересня 2017 р.). Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 62-
63.
9. Holiver N. O., Bondar I. H. Interactive teaching English by means of 
e-learning platform «MOODLE». Професійна педагогіка і 
андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 1-2 березня 
2017 р.). Кривий Ріг, КДПУ. 2017. C. 51-52.
10. Holiver N.O., Kolosovskyi D.V., Nusinov V.Y. Innovative approach 
to motivation company management. Іноземна мова як засіб 
мобільності майбутніх фахівців: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. 1-2 березня 2017 р. Кривий Ріг: КНУ, 2017. С. 305.
11. Holiver N.O., Vusyk O. Learning foreign languages for academic 
mobility. Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 1-2 березня 2017 р. Кривий 
Ріг: КНУ. 2017. С. 59.



12. Holiver N.O., Lider M.U. Determination of the Energy Efficiency of 
Air Compression in Mine Compressor Installations. Лінгвістичні 
студії-2015: матеріали cтудентської наук.-практ. конф. Кривий Ріг: 
КНУ. 2015, C.30.
13. Holiver N.O., Shepelenko M.I., 3D Modelling in Thermal Power 
Engineering Лінгвістичні студії-2015: матеріали cтудентської наук.-
практ. конф. Кривий Ріг: КНУ. 2015, C. 43.

16) участь у професійному об’єднанні «IATEFL Ukraine. Українське 
відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як 
іноземної»

87853 Голівер Надія 
Олексіївна

завідувач 
кафедри

0 Іноземна мова 
наукової 
комунікації

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат педагогічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Nadiya Holiver. Modern approaches to educating creative personality 
of the new generation of specialists.- Copernicus International, 
Biblioteka Narodova (Polska) EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: 
State and Society. Fundacja im. M. Reja, ul. Nad Potokiem 20, 30-830 
Krakow, Poland Issue 3 (I), 2019. p 4-15.
2. Голівер Н.О., Бондар І.Г., Лихошерст О.Г. Навчально-
пізнавальна діяльність майбутніх фахівців у процесі вивчення 
іноземних мов на базі електронного освітнього середовища 
Moodle. Наукові записки серія: педагогічні науки випуск 173. 
Кропивницький. 2018. С. 96-100.
3. Голівер Н.О. Методологічно-діяльнісний підхід у практиці 
підготовки майбутніх інженерів. Вища освіта України у контексті 
інтеграції до Європейського освітнього простору. 2014. Вип. 31. Т. 
IV. С. 20-27.
4. Голівер Н.О. Особливості кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу в США та Україні. Міжнародні 
Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2014. Вип. 29. Т. IV. 
С. 356-362.
5. Голівер Н.О. Система «Moodle» як ефективний інструмент 
організації самостійної діяльності майбутніх інженерів. 
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. 2013. 
Вип. 27. Т. IІ. С. 126-136.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
1. Голівер Н.О., Костюк С.С., Куц М.О. Англійська мова для 
інженерів-електриків: навч. посіб. Кривий Ріг, 2017. 147 с.
2. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англо-український, 
українсько-англійський довідковий словник для гірничих 
інженерів. Кривий Ріг, 2016. 56 с.
3. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англійська мова для 
гірничих інженерів: навч. посіб. Кривий Ріг, 2015. 229 с.

5) участь у міжнародному науково-практичному Проекті 
Британської ради в Україні  British Council «Англійська мова для 
університетів» (2017-2018)

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / 
члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання:
1. Науковий керівник НДР «Нові форми організації самостійної та 
індивідуальної самостійної роботи студентів на основі платформи 
дистанційного навчання Moodle», (2018 рік). Держреєстрація № 
0119U002885.

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 
(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
1. Завідувач кафедри іноземних мов Криворізького національного 
університету.

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад):
1. Офіційний опонент 3 кандидатських дисертацій зі спеціальності 
13.00.09 – теорія навчання.

13) наявність виданих навчально-методичних вказівок/ 
рекомендацій
1. Голівер Н.О. Інформаційні технології в навчанні: Дидактичні 
проблеми, методичні рекомендації з використання. Кривий Ріг: 
КНУ. 2020. 41 с.
2. Голівер Н.О., Шалацька Г.М. Методичні рекомендації з 
організації самостійної та індивідуальної самостійної роботи при 
вивченні дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» для студентів з усіх напрямів підготовки та форм 
навчання. Кривий Ріг: КНУ. 2020. 40 с.
3. Голівер Н.О., Бондаренко Т.Г. Методичні вказівки з курсу 
«Англійська мова професійного спрямування» для студентів III 
курсу «Професійні терміносистеми у галузі «Електротехніка». 
Кривий Ріг: КНУ. 2016. 80с.
4. Голівер Н. О., Лукаш О.Ю. Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу денної 
форми навчання механіко-машинобудівного та електротехнічного 
факультетів з дисципліни «Іноземна мова». Кривий Ріг: КНУ. 
2018. 41 с.

14) керівництво студентським науковим гуртком:
Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка 
«Високотехнологічне навчання іноземним мовам»

15) наявність науково-популярних та / або консультаційних 
(дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
1. Nadiya Holiver, Tetiana Kurbatova, Iryna Bondar Enhancement of 
esp teaching as an impact of British Council English for Universities 



project: the case of Kryvyi Rih national university. Інновації в освіті: 
сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: 
матеріали міжнар. наук-практ. конф. (27-28 вересня 2019 року), м. 
Ніжин. 2019 р.
2. Holiver N.O. Sergey Kradozhon  Research of state-of-the art issues of 
drying fine materials. Widening our horizons. The 14 International 
forum for Students and Young Researchers, (April 11-12, 2019), 
Dnipro, Dnipro University of Technology / за ред. С.І. Кострицької; 
М-во освіти і науки України; Дніпровська політехніка. Д.: ДП, 
2019. с. 89-90.
3. Holiver N.O. Mariya Shepelenko Simulation modeling of 
heterogeneous mixture separation in a centrifugal field. Widening our 
horizons. The 14 International forum for Students and Young 
Researchers, (April 11-12, 2019), Dnipro, Dnipro University of 
Technology. / за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; 
Дніпровська політехніка. Д.: ДП, 2019. с. 98-99.
4. Holiver N.O. Melizi Sofia. Academic mobility: Algerian students in 
Ukraine Діалог культур у Європейському освітньому просторі: 
матеріали IV міжнар. конф., Київський національний університет 
технологій та дизайну, м. Київ, (14 травня 2019 р.) м. Київ.
5. Holiver N.O., Shepelenko M., Analysis of apparatus for industrial air 
preparation and purification The 13th International Forum for 
Students and Young Researchers. Widening our horizons: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. Dnipro, April 19-20, 2018. 48-49.
6. Holiver N.,Shevtsiv N. Modern Android Technologies. The 13th 
International Forum for Students and Young Researchers. Widening 
our horizons: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Dnipro, April 
19–20, 2018 y.). Dnipro, 2018. P. 147.
7. Holiver N., Tutunik Y. Risk as Hazard Assessment. The 13th 
International Forum for Students and Young Researchers. Widening 
our horizons: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Dnipro, April 
19–20, 2018 y.). Dnipro, 2018. P. 65-66.
8. Голівер Н.О. Методичні аспекти формування фахової 
компетентності майбутніх фахівців у процесі іншомовної 
підготовки. Науково-дослідна робота в системі підготовки 
фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній 
галузях: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 
(Бердянськ, 13-15 вересня 2017 р.). Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 62-
63.
9. Holiver N. O., Bondar I. H. Interactive teaching English by means of 
e-learning platform «MOODLE». Професійна педагогіка і 
андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 1-2 березня 
2017 р.). Кривий Ріг, КДПУ. 2017. C. 51-52.
10. Holiver N.O., Kolosovskyi D.V., Nusinov V.Y. Innovative approach 
to motivation company management. Іноземна мова як засіб 
мобільності майбутніх фахівців: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. 1-2 березня 2017 р. Кривий Ріг: КНУ, 2017. С. 305.
11. Holiver N.O., Vusyk O. Learning foreign languages for academic 
mobility. Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 1-2 березня 2017 р. Кривий 
Ріг: КНУ. 2017. С. 59.
12. Holiver N.O., Lider M.U. Determination of the Energy Efficiency of 
Air Compression in Mine Compressor Installations. Лінгвістичні 
студії-2015: матеріали cтудентської наук.-практ. конф. Кривий Ріг: 
КНУ. 2015, C.30.
13. Holiver N.O., Shepelenko M.I., 3D Modelling in Thermal Power 
Engineering Лінгвістичні студії-2015: матеріали cтудентської наук.-
практ. конф. Кривий Ріг: КНУ. 2015, C. 43.

16) участь у професійному об’єднанні «IATEFL Ukraine. Українське 
відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як 
іноземної»

130465 Євтєхов Валерій 
Дмитрович

завідувач 
кафедри

0 Мінералогія 
техногенезу

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор геолого-мінералогічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 43 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
1. Андрейчак В.О., Євтєхов В.Д. Прояви соколиного та тигрового 
ока Криворізького басейну // Науковий вісник НГУ.– 2015.– №2. 
С. 38-45.
2. Прилепа Д., Євтєхов В., Часова Е. / Геохімічний фактор 
локалізації маршалітів кори вивітрювання магнетитових 
кварцитів Криворізького басейну // Вісник національного 
університету імені Тараса Шевченка– 2016.– №4(75).– С 40-45.
3. О.С.Демченко, В.Д.Євтєхов Склад відсіву дробильно-
сортувальних фабрик Криворізького басейну як вторинної 
залізорудної сировини // Мінералогічний журнал –2017. №4.– С 
89-96.
4. В.Стрельцов, В.Євтєхов, А.Євтєхова Деякі особливості 
мінералогічної зональності залізорудних рибекітових 
метасоматитів Криворізького басейну // Вісник Київського 
національного університету імені Т.Г.Шевченка –2017.№1 (76).– С 
52-57.
5. Шеплюк М.О., Євтєхов В.Д., Смірнов О.Я. Закономірності зміни 
складу руд Інгулецького ГЗКу /Журнал з геології, географії та 
геоекології / Дніпровський національний університет ім.Олеся 
Гончара.–2018№27(1).–С.132-1-137.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. EvtekhovaA.V., ShulikaYu.M., EvtekhovV.D., SmirnovO.Ya., 
GeorgiievaO.P.New mineral formation sinunderg round workings of 
Kryvyi Rih basin // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького 
національного університету– 2015.– №1. С 5-15.
2. В.О.Андрейчак, В.Д.Євтєхов, А.В.Євтєхова / Генезис сірого 
«соколиного ока» Криворізького басейну // Мінералогічний 
журнал.– 2016.– №2.– С 46-52.
3. Евтехов Е.В., Ищенко М.И., Евтехов В.Д.Изменение строения 
продуктивной толщи Первомайского месторождения Кривбасса в 
связи с образованием «Третьего рудного тела» // Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного університету 
– 2015.– №2. С 71-80.
4. Береза Д.В., Евтехов В.Д., Демченко О.С. Главные этапы 
накопления и рассеяния щелочей в составе багатих железных руд 
Криворожского бассейна// Геолого-мінералогічний вісник 
Криворізького національного університету – 2015.– №2. С 81-85.
5. Демченко О.С., Евтєхов В.Д., Філенко В.В., Тіхлівець С.В. 
Мінералогія «сухої» магнітної сепарації відсіву дробарно-



сортувальних фабрик Криворізького басейну // Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного університету 
– 2015.– №2. С 43-51.
6. Прилепа Д.Н., Євтєхов В.Д., Євтєхова А.В. / Некоторые 
минералогические особенности маршаллитов Южного 
железорудного района Криворожского бассейна // Геолого-
мінералогічний вісник– 2016.– №1(35).– С 15-27.
7. Евтехов В.Д., Демченко О.С., Евтехов Е.В., Филенко В.В., 
Смирнов А.Я., Тихливец С.В., Прилепа Д.Н., Береза Д.В., Георгиева 
Е.П. / Технологическая минералогия повышения качества богатых 
железных руд Криворожского басейна // Геолого-мінералогічний 
вісник– 2016.– №1(35).– С 95-111.
8. Стрельцов В.О., Євтєхов В.Д. / Локалізація рибекітових 
метасоматитів у продуктивних товщах залізорудних родовищ 
Криворізького басейну // Геолого-мінералогічний вісник– 2016.– 
№1(35).– С 111-121.
9. Bereza D.V., Evtekhov V.D., Evtekhova A.V., Demchenko O.S., 
Georgiieva E.P. / Ontogeny of halite individuals and aggregates from 
high-grade iron ores of Kryvyi Rih basin // Геолого-мінералогічний 
вісник– 2016.– №2(36).– С 20-26.
10. Стрельцов В.О., Євтєхов В.Д., Прилепа Д.М. / Тренди зміни 
морфології й анатомії кристалів магнетиту в зв’язку з 
рибекітизацією магнетитових кварцитів Криворізького басейну // 
Геолого-мінералогічний вісник– 2016.– №2(36).– С 68-81.
11. Смирнов А.Я., Прилепа Д.Н., Демченко О.С., Стрельцов В.О. 
Актуализированная минералого-генетическая классификация 
бедных магнетитовых руд Первомайского месторождения 
Кривбасса // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького 
національного університету – 2017.– №1(37).– С 42-72.
12. Демченко О.С., Євтєхов В.Д., Євтєхова А.В., Георгиева О.П. 
Оцінка ефективності роботи дробарно-сортувальних фабрик 
Криворізького басейну // Геолого-мінералогічний вісник 
Криворізького національного універститету – 2017.– №1(37).– С 
73-81.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
Загалом під керівництвом захищено 17 кандидатських та 1 
докторська дисертації (за останні два роки: Андрейчак В.О., захист 
відбувся в жовтні 2016 р., Демченко О.С. – 16 жовтня 2018 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. Робота у складі науково-методичної ради Криворізького 
національного університету.

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 договір № 17-855-13 «Разработка 
методики, подготовка и отбор представительных технологических 
проб окисленных железистых кварцитов Валявкинского и 
Скелеватского месторождений», 2013 р.
2. Науковий керівник НДР № 17-953-13 «Обобщение 
геологических и минералогических данных о железорудных 
месторождениях республики Перу и разработка рекомендаций на 
проведение геологоразведочных работ в границах перспективных 
участков», 2013 р.
3. Науковий керівник НДР (госпдоговірна) № 14/0914 / 17-29-14 
«Изучение технологических свойств железистых кварцитов 3-го 
рудного тела Первомайского месторождения», 2014 р..
4. Науковий керівник НДР (госпдоговірна) № 3762 / 17-49-15 
«Взаємозв’язок фізичних, технічних характеристик і якісних 
показників багатих магнетитових руд покладу «Дружба» шахти ім. 
М.Ф.Фрунзе», 2015 р.
5. Науковий керівник НДР НР/Ф-18-16 Мінералогія і геологія 
залізисто-кремнистих і вмісних формацій Криворізького 
басейну.2016-2019 рр.
Головний редактор фахового наукового видання «Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного 
університету».

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 геології і прикладної мінералогії 
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 Яцини Дмитра Валерійовича на здобуття 
наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 
04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. 
Тема роботи «Критерії дуніт-гарцбургітової формації Південно-
Білозерського (Український щит) та Олися-Мусюрського 
(Приполярний Урал) масивів» (захист 25.06.2013 р.)
2. Офіційний опонент Лижаченко Наталії Миколаївни на здобуття 
наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 
04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. 
Тема роботи «Геолого-економічні графітовидобування в Україні 
на прикладі Завалівського родовища» (захист 15.09.2014 р..)
3. Офіційний опонент Перкова Євгена Сергійовича на здобуття 
наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 
04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. 
Тема роботи «Закономірності розповсюдження та умови 
формування хромітових руд в корах вивітрювання ультрабазитів 
Середнього Побужжя» (захист 20.11.2014 р.).

13) наявність виданих навчально-методичних 



посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три найменування:
1. Методичні вказівки «Геологічна інтерпретація даних 
дистанційної зйомки» для студентів спеціальності 103 «Науки про 
Землю» спеціалізації «Геологія» (денної і заочної форми 
навчання) укладачі В,Д,Блоха, В.Д.Євтєхов (2018 р.)
2. Методичні вказівки до оформлення випускових магістерських 
робіт зі спеціальності 103 «Науки про землю» (денної і заочної 
форми навчання) укладачі В.Д.Євтєхов, О.Г.Волков (2018 р.)

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з геології: 
2015 р. Демченко Олег Сергійович (РР-10) – І місце;  , 2018 р.–  
студент Кульков О.М. ( гр. РР-14) –І місце;
2. Робота у складі Журі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з геології, заступник Голови Конкурсу (2015р., 2016 
р., 2017 р., 2018 р.).

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
1. Член Українського мінералогічного товариства (УМТ), Голова 
Криворізького відділу Українського мінералогічного товариства.

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій 
протягом не менше двох років:
1. Консультування наукових проектів, які проводить Інститут 
геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН 
України з дослідження залізовмісних мінеральних нанопродуктів, 
розробки технології збагачення тонкодисперсних залізовмісних 
мінералів; досліджень мінералогії техногенних утворень.
2. Консультування наукових проектів Відділу морської геології та 
осадового рудоутворення НАН України з питань дослідження 
літології й мінералогії сучасних донних відкладів річок України, 
впливу техногенного навантаження на Північне Причорноморря.

215101 Харитонов 
Віталій 
Миколайович

доцент 0 Оптимізація 
мінеральної 
сировини

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат геологічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
1. Харитонов В.М., Олійник Т.А. Сучасний стан методів 
мінералогічного аналізу корінних фосфор-титанових руд родовищ 
України // Вісник Національного гірничого університету, 2013 – 
№ 3 (135). – С. 19-25.
2.Харитонов В.М. Особливості хімічного складу піроксенів 
Кропивнянського родовища фосфор-титанових руд (Україна) / 
В.М.Харитонов, О.В.Липко // Науковий Вісник Національного 
гірничого університету, 2015 – № 5 (149). – С. 6-13.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Kharytonov V.M. Titanium potential of Ukraine as a constituent of 
development strategy for raw material base of Europe // Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного університету, 
2013 – № 1-2 (29-30). – С. 49-55.
2.  Kharytonov V.M. Minerageny of Ukrainian shield stratified 
intrusives Геолого-мінералогічний вісник Криворізького 
національного університету, 2014 – № 1-2 (31-32). – С. 37-48.
3. Харитонов В.М. Обґрунтування мінального складу ільменіту з 
титанових руд магматичних родовищ / В.М.Харитонов // Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного університету, 
2015 – № 2 (34). – С. 87-98;
4. Харитонов В.М. Якісний мінальний склад ільменіту з 
магматичних титанових руд за правилами Л.Полінга // Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного університету, 
2016 – № 2 (36). – С. 87-98.
5. Харитонов В.М., Харитонова Т.І. Золотовмісні мінали в складі 
ільменіту Носачівського родовища (Черкаська область, Україна) // 
Мінералогічний збірник, 2018. № 68. Вип. 1. С. 67–71.

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 
включеного до переліку наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового видання:
1. Виконання функцій керівника НДР «Технологічна мінералогія 
фосфор-титанових руд України»», шифр роботи НР/Ф 19-16, 2016-
2019 р.

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. Є.С.Трикоцька, 1-е місцеу ІІ-у етапі і 2-е місце у ІІІ-уетапі 2017-18 
н.р.

13) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 



дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три найменування:
1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Методи дослідження мінеральної речовини» для студентів 
напряму підготовки 6.040103 “Геологія” (всіх форм навчання). 
Кривий Ріг: вид-во ДВНЗ «КНУ», 2012.– 40 с.
2.  Методичні вказівки до першої виробничої практики для 
студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (геологія). Кривий 
Ріг: вид-во ДВНЗ «КНУ», 2016.– 28 с.
3. Харитонов В.М. Методичні вказівки до виконання самостійної 
роботи з дисципліни «Геологія родовищ корисних копалин» для 
студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (геологія) денної і 
заочної форм навчання.– Кривий Ріг: вид-во ДВНЗ «КНУ», 2018.– 
24 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу:
1. А.О.Юрін, ст.гр. РР-14, ІІІ-е місце на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
1. Дійсний член Українського мінералогічного товариства, 
криворізьке відділення.

130465 Євтєхов Валерій 
Дмитрович

завідувач 
кафедри

0 Екологічна 
мінералогія

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор геолого-мінералогічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 43 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
1. Андрейчак В.О., Євтєхов В.Д. Прояви соколиного та тигрового 
ока Криворізького басейну // Науковий вісник НГУ.– 2015.– №2. 
С. 38-45.
2. Прилепа Д., Євтєхов В., Часова Е. / Геохімічний фактор 
локалізації маршалітів кори вивітрювання магнетитових 
кварцитів Криворізького басейну // Вісник національного 
університету імені Тараса Шевченка– 2016.– №4(75).– С 40-45.
3. О.С.Демченко, В.Д.Євтєхов Склад відсіву дробильно-
сортувальних фабрик Криворізького басейну як вторинної 
залізорудної сировини // Мінералогічний журнал –2017. №4.– С 
89-96.
4. В.Стрельцов, В.Євтєхов, А.Євтєхова Деякі особливості 
мінералогічної зональності залізорудних рибекітових 
метасоматитів Криворізького басейну // Вісник Київського 
національного університету імені Т.Г.Шевченка –2017.№1 (76).– С 
52-57.
5. Шеплюк М.О., Євтєхов В.Д., Смірнов О.Я. Закономірності зміни 
складу руд Інгулецького ГЗКу /Журнал з геології, географії та 
геоекології / Дніпровський національний університет ім.Олеся 
Гончара.–2018№27(1).–С.132-1-137.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. EvtekhovaA.V., ShulikaYu.M., EvtekhovV.D., SmirnovO.Ya., 
GeorgiievaO.P.New mineral formation sinunderg round workings of 
Kryvyi Rih basin // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького 
національного університету– 2015.– №1. С 5-15.
2. В.О.Андрейчак, В.Д.Євтєхов, А.В.Євтєхова / Генезис сірого 
«соколиного ока» Криворізького басейну // Мінералогічний 
журнал.– 2016.– №2.– С 46-52.
3. Евтехов Е.В., Ищенко М.И., Евтехов В.Д.Изменение строения 
продуктивной толщи Первомайского месторождения Кривбасса в 
связи с образованием «Третьего рудного тела» // Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного університету 
– 2015.– №2. С 71-80.
4. Береза Д.В., Евтехов В.Д., Демченко О.С. Главные этапы 
накопления и рассеяния щелочей в составе багатих железных руд 
Криворожского бассейна// Геолого-мінералогічний вісник 
Криворізького національного університету – 2015.– №2. С 81-85.
5. Демченко О.С., Евтєхов В.Д., Філенко В.В., Тіхлівець С.В. 
Мінералогія «сухої» магнітної сепарації відсіву дробарно-
сортувальних фабрик Криворізького басейну // Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного університету 
– 2015.– №2. С 43-51.
6. Прилепа Д.Н., Євтєхов В.Д., Євтєхова А.В. / Некоторые 
минералогические особенности маршаллитов Южного 
железорудного района Криворожского бассейна // Геолого-
мінералогічний вісник– 2016.– №1(35).– С 15-27.
7. Евтехов В.Д., Демченко О.С., Евтехов Е.В., Филенко В.В., 
Смирнов А.Я., Тихливец С.В., Прилепа Д.Н., Береза Д.В., Георгиева 
Е.П. / Технологическая минералогия повышения качества богатых 
железных руд Криворожского басейна // Геолого-мінералогічний 
вісник– 2016.– №1(35).– С 95-111.
8. Стрельцов В.О., Євтєхов В.Д. / Локалізація рибекітових 
метасоматитів у продуктивних товщах залізорудних родовищ 
Криворізького басейну // Геолого-мінералогічний вісник– 2016.– 
№1(35).– С 111-121.
9. Bereza D.V., Evtekhov V.D., Evtekhova A.V., Demchenko O.S., 
Georgiieva E.P. / Ontogeny of halite individuals and aggregates from 
high-grade iron ores of Kryvyi Rih basin // Геолого-мінералогічний 
вісник– 2016.– №2(36).– С 20-26.



10. Стрельцов В.О., Євтєхов В.Д., Прилепа Д.М. / Тренди зміни 
морфології й анатомії кристалів магнетиту в зв’язку з 
рибекітизацією магнетитових кварцитів Криворізького басейну // 
Геолого-мінералогічний вісник– 2016.– №2(36).– С 68-81.
11. Смирнов А.Я., Прилепа Д.Н., Демченко О.С., Стрельцов В.О. 
Актуализированная минералого-генетическая классификация 
бедных магнетитовых руд Первомайского месторождения 
Кривбасса // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького 
національного університету – 2017.– №1(37).– С 42-72.
12. Демченко О.С., Євтєхов В.Д., Євтєхова А.В., Георгиева О.П. 
Оцінка ефективності роботи дробарно-сортувальних фабрик 
Криворізького басейну // Геолого-мінералогічний вісник 
Криворізького національного універститету – 2017.– №1(37).– С 
73-81.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
Загалом під керівництвом захищено 17 кандидатських та 1 
докторська дисертації (за останні два роки: Андрейчак В.О., захист 
відбувся в жовтні 2016 р., Демченко О.С. – 16 жовтня 2018 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. Робота у складі науково-методичної ради Криворізького 
національного університету.

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 договір № 17-855-13 «Разработка 
методики, подготовка и отбор представительных технологических 
проб окисленных железистых кварцитов Валявкинского и 
Скелеватского месторождений», 2013 р.
2. Науковий керівник НДР № 17-953-13 «Обобщение 
геологических и минералогических данных о железорудных 
месторождениях республики Перу и разработка рекомендаций на 
проведение геологоразведочных работ в границах перспективных 
участков», 2013 р.
3. Науковий керівник НДР (госпдоговірна) № 14/0914 / 17-29-14 
«Изучение технологических свойств железистых кварцитов 3-го 
рудного тела Первомайского месторождения», 2014 р..
4. Науковий керівник НДР (госпдоговірна) № 3762 / 17-49-15 
«Взаємозв’язок фізичних, технічних характеристик і якісних 
показників багатих магнетитових руд покладу «Дружба» шахти ім. 
М.Ф.Фрунзе», 2015 р.
5. Науковий керівник НДР НР/Ф-18-16 Мінералогія і геологія 
залізисто-кремнистих і вмісних формацій Криворізького 
басейну.2016-2019 рр.
Головний редактор фахового наукового видання «Геолого-
мінералогічний вісник Криворізького національного 
університету».

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 геології і прикладної мінералогії 
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 Яцини Дмитра Валерійовича на здобуття 
наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 
04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. 
Тема роботи «Критерії дуніт-гарцбургітової формації Південно-
Білозерського (Український щит) та Олися-Мусюрського 
(Приполярний Урал) масивів» (захист 25.06.2013 р.)
2. Офіційний опонент Лижаченко Наталії Миколаївни на здобуття 
наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 
04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. 
Тема роботи «Геолого-економічні графітовидобування в Україні 
на прикладі Завалівського родовища» (захист 15.09.2014 р..)
3. Офіційний опонент Перкова Євгена Сергійовича на здобуття 
наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 
04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. 
Тема роботи «Закономірності розповсюдження та умови 
формування хромітових руд в корах вивітрювання ультрабазитів 
Середнього Побужжя» (захист 20.11.2014 р.).

13) наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три найменування:
1. Методичні вказівки «Геологічна інтерпретація даних 
дистанційної зйомки» для студентів спеціальності 103 «Науки про 
Землю» спеціалізації «Геологія» (денної і заочної форми 
навчання) укладачі В,Д,Блоха, В.Д.Євтєхов (2018 р.)
2. Методичні вказівки до оформлення випускових магістерських 
робіт зі спеціальності 103 «Науки про землю» (денної і заочної 
форми навчання) укладачі В.Д.Євтєхов, О.Г.Волков (2018 р.)

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 



фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з геології: 
2015 р. Демченко Олег Сергійович (РР-10) – І місце;  , 2018 р.–  
студент Кульков О.М. ( гр. РР-14) –І місце;
2. Робота у складі Журі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з геології, заступник Голови Конкурсу (2015р., 2016 
р., 2017 р., 2018 р.).

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
1. Член Українського мінералогічного товариства (УМТ), Голова 
Криворізького відділу Українського мінералогічного товариства.

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій 
протягом не менше двох років:
1. Консультування наукових проектів, які проводить Інститут 
геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН 
України з дослідження залізовмісних мінеральних нанопродуктів, 
розробки технології збагачення тонкодисперсних залізовмісних 
мінералів; досліджень мінералогії техногенних утворень.
2. Консультування наукових проектів Відділу морської геології та 
осадового рудоутворення НАН України з питань дослідження 
літології й мінералогії сучасних донних відкладів річок України, 
впливу техногенного навантаження на Північне Причорноморря.

147197 Капіца 
Володимир 
Федорович

завідувач 
кафедри

0 Філософія науки та 
інновації

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор філософських наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 41 рік.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Капіца В.Ф. Креативно-онтологічний вимір ноосферного 
розуміння світу та розвиток ноо-мислення в процесі світоглядної 
трансформації. Вісник Львівського університету. Серія 
філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 20. С. 46-52.
2. Капіца В.Ф. Розвиток ноосферного світорозуміння і мислення в 
процесі світоглядної трансформації ментальної рефлексії творчих 
суб’єктів. Актуальні проблеми філософії  та соціології. 2017. Вип. 
20. С.37-41.
3. Капіца В.Ф. Ноосферогенезис буття  та онтологічна структура 
ноосферної реальності як культуросфери і креатосфери 
ноосферного світорозуміння. Актуальні проблеми філософії  та 
соціології (науково-практичний журнал). 2016. Вип. 14. С.52-57.
4. Капіца В.Ф. Ноосферно-епістемологічна реальність наукового 
знання, ноосферного мислення і ноо-пізнання. Вісник Львівського 
університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2019. Вип.27.
5. Капіца В.Ф. Ноосферна епістемологія та ноо-методологія 
представлення знання і здійснення пізнання на засадах ноо-науки. 
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні 
студії. 2020. Вип.28.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або 
монографії:
Наведено 8 із 21:
1. Капіца В.Ф. Філософія: терміни, поняття. Енциклопедичний 
словник-довідник: навч.-довід. видання / Наук. ред. докт. філософ. 
н., проф. В.Л. Петрушенко. Львів, 2019. 520 с.
2. Капіца В.Ф. Філософія і методологія ноо-науки: дослідні 
програми з ноосферних технологій та їх НТ-праксіси в проектних 
ноо-інноваціях: монографія. Книга 4. Кривий Ріг, 2019. 939 с.
3. Капіца В.Ф. Філософія науки як ноосфера інноваційного 
мислення і ноо-пізнання: монографія. Книга 2. Кривий Ріг, 2018. 
797с.
4. Капіца В.Ф. Філософія науки: інноваційна методологія та 
епістемологія ноосферного зросту знань: монографія. Книга 3. 
Кривий Ріг, 2018. 731 с.
5. Капіца В.Ф. Філософія науки і ноосферо-наукові інновації в 
мисленні і пізнанні: монографія. Книга 1. Кривий Ріг, 2016. 623с.
6. Капіца В.Ф. Творча самореалізація та успіх у професійній 
діяльності: монографія. Книга 3. Кривий Ріг, 2015. 745 с.
7. Капіца В.Ф. Філософія буття і онтологія ноонауки: монографія. 
Книга 3. Кривий Ріг, 2015. 754 с.
8. Капіца В.Ф. Інноваційні моделі молодого фахівця та їх 
реалізація в успішній професійній діяльності: монографія. Кн. 2. 
Кривий Ріг, 2014. 523 с.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня:
1. Підготовлено 2 кандидатських дисертації (Веденєєв В.О., 2004 
р.; Моргун О.А., 2005 р.).

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / 
члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання:
1. Науковий керівник НДР «Розвиток ноосферного світорозуміння 
і мислення, створення ноосферно-інноваційних засад ноонауки і 
пізнання, ноо-методології з розробки ноосферних технологій і 
НТ-програмування» (2016-2019рр). Держреєстрація № 
0119U002885.
2. Науковий керівник НДР «Дослідження ноосферних 
пізнавальних онтологій і ноо-гносеометрики епістемологічного 
зросту знань та створення освітніх ноо-технологій в гуманізованих 
НТ-праксісах і логономосах ноосферного мислення та 
інноваційного навчання» (2020-2022рр). Держреєстрація №  
0120U002165.

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / 
відділення (наукової установи) / філії / кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / 
відділу (наукової установи) / навчально-методичного управління 



(відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
Завідувач кафедри філософії і соціальних наук Криворізького 
національного університету.

13) наявність виданих навчально-методичних посібників / 
посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 
навчання, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок 
/ рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Капіца В.Ф. Структурно-конспективна розробка базових тем 
лекцій з основоположень філософії науки та інновацій для 
аспірантів технічних вузів. Кривий Ріг, 2020. 180 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу:
Керівнк постійно-діючого студентського наукового гуртка 
«Філософські студії»

15) наявність науково-популярних та / або консультаційних 
(дорадчих) та / або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій:
Наведено 5 із 14:
1. Капіца В.Ф. Конструктивна номонологія ноосферного мислення 
та імпрінтінг логономосів дослідних програм в ноосферних 
технологіях з НТ-виробництва ноо-інновацій. Розвиток 
промисловості та суспільства.: матеріали наук.-прак. конф. 
(Кривий Ріг, 27 травня 2019 р.). Кривий Ріг: видавництво КНУ, 
2019. С. 172.
2. Капіца В.Ф. Створення стандартизованих ноосферних програм з 
розробки ноо-кібернетичних технологій. Розвиток промисловості 
та суспільства: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Кр. Ріг, 23-25 
травня 2018 р.). Кривий Ріг, 2018. Т. 2. С. 201.
3. Капіца В.Ф. Професійно-світоглядні методи навчання на основі 
інтерактивних методик навчального партнерства. Розвиток 
інтерактивних світоглядних практик та впровадження 
інноваційних методів навчального партнерства: матеріали міжвуз. 
студ. конф. (Кривий Ріг, 25 травня 2017 р.). Кривий Ріг. 
Видавн.цент ДВНЗ «КНУ», 2017. 386с. С. 11-52.
4. Капіца В.Ф. Ноосферна епістемологія та інноваційно-ноосферна 
методологія представлення знання та значення пізнання на 
засадах філософії ноо-науки. Інновації філософії науки і 
подолання антигуманних тенденцій в розвитку сучасного 
суспільства: матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. (Кривий Ріг, 11 
квітня 2017 р.). Кривий Ріг, Видавн.центр ДВНЗ «КНУ», 2017. С. 
27-50.
5. Капіца В.Ф. Ноосферно-технологічне проектування розвитку 
науки  і суспільства на гуманістичній основі епістемологічного 
ноосферогенезису знань. Інновації філософії науки і подолання 
антигуманних тенденцій в розвитку сучасного суспільства: 
матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. (Кривий Ріг, 11 ківтня 2017 
р.). Кривий Ріг, Видавн.центр ДВНЗ «КНУ», 2017. С. 76-115.

202630 Плотніков 
Олександр 
Володимирович

професор 0 Геолого-
економічна оцінка 
надрокористування

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор геолгічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection:
1. Commercial significance of magnetite quartzites reserves for 
underground mining)// Science and technologies in geology, 
exploration and mining/ - International multidisciplinary scientific 
geoconference. – 30 June-6 July, 2016, Bulgaria.- s. 127-132.
2. Geological and economic evaluation of monomineral quartzite’s 
deposits for production of dinas in Ukraine /Kurylo M., Plotnikov O. // 
17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 
2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-
619-7105-98-8 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 
11, 225-230 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/11/S01.028.
3. Optimization of geological study’s degree for iron ore deposits at 
mining exploration/ M. Kurylo, O. Plotnikov, V. Stapay// 
Geoinformatics 2019 XVIII-th International Conference – 
Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 13 ‐ 16 May 2019, 
Kiev, Ukraine. DOI: 10.3997/2214-4609.201902139.
4. Statistical assessment of geological risks on the example of BIF 
deposits/ M. Kurylo, O. Plotnikov// Geoinformatics 2019 XVIII-th 
International Conference – Geoinformatics: Theoretical and Applied 
Aspects 13 ‐ 16 May 2019, Kiev, Ukraine/ DOI: 10.3997/2214-
4609.201902143.
5. Depletion extent estimation of iron ore deposits with the aim of 
forecasting post-liquidation works/ O. Plotnikov, M. Kurilo, S. 
Kосharna/ Geoinformatics 2019 XVIII-th International Conference – 
Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 13 ‐ 16 May 2019, 
Kiev, Ukraine/ DOI: 
10.31996/mru.2019.1.26-30.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України:
1. Плотніков О.В. Еколого-геохімічні проблеми кар’єрного 
водовідливу в Кременчуцькому залізорудному басейні / О.В. 
Плотніков // Пошукова та екологічна геохімія. 2015.- №1 (16).- С. 



9-14.
2. Плотніков О.В. Фізико-хімічні основи пилоутворення і 
пилоподавлення на шлакових відвалах металургійних 
підприємств / В.Ю. Тищук, О.В.
3. Плотніков // Збірник наукових праць національного гірничого 
університету. - 2015.-  №49.- С.231-239. 
4. Плотніков О.В. Радіоекологія родовищ залізистих кварцитів 
Кременчуцького залізорудного басейну / О.В. Плотніков, В.В. 
Єфіменко, О.В. Яременко //  Пошукова та екологічна геохімія. - 
2016.- №1 (17).- С.3-8.
5. Плотніков О.В. Радіоекологія гранітних родовищ західної 
частини Середньопридніпровського мегаблоку Українського 
щита/ О.В. Плотніков, В.В. Єфіменко //  Пошукова та екологічна 
геохімія. - 2017.- №1 (18).- С.3-7.
6. Плотніков О.В., Курило М.М.,. Кошарна С.К. Оцінка ступеня 
виснаженості залізорудних родовищ для прогнозування 
постліквідаційних робіт/ Мінеральні ресурси України №1, 2019 р.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:
1. Геологія окислених кварцитів залізорудних родовищ 
Криворізького басейну. – Монографія. /Рудько Г.І., Плотніков 
О.В., Радованов С.В. / Чернівці: Букрек, 2013.- 392 с.

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”:
1. Міжнародна експертиза на замовлення американської компанії 
“Georgian American Alloys” Inc. (шт. Майами) «Geological and 
Environmental Monitoring of Chiatura District mines for Georgian 
American Alloys and Georgian Manganese LLC, and expert report on 
issues related to an environmental damages claim made by the 
Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of 
Georgia».2015 р.
2. НДР №40-10-15 «Науковий супровід геологорозвідувальних 
робіт з метою геолого-економічної переоцінки запасів ділянки 
«Лісогірська-1» Усть-Лісогірського кам’яновугільного родовища на 
острові Сахалін».  2015 р.
3. НДР №40-75-16 «Геолого-економічне обґрунтування та 
розробка Проекту промислового видобутку торфу на 
Вуглегірському торф’яному родовищі (Вуглегірський торф’яний 
масив) острова Сахалін. 2016 р.
4. НДР №40-90-17 «Геолого-економічна оцінка Хунгарійського 
буровугільного родовища у Комсомольському районі 
Хабаровського краю». 2017 р.
5. НДР №40-29-18 «Науковий супровід геологічного вивчення та 
експертизи ділянки «Лісогірська-1» Усть-Лісогірського 
кам’яновугільного родовища на о. Сахалін». 2018-2019 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. Робота в якості експерта у складі експертної ради ДАК МОН 
України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з 
геологічних та географічних наук.
2. Робота у якості секретаря підкомісії 103 «Науки про землю» 
Науково-методичної комісії 6 «біологія, природничі науки та 
математика» Науково-методичної ради МОН України.

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 №40-105-17 «Детальна геолого-
економічна оцінка Полохівського родовища літію в 
Маловисківському районі Кіровоградської області» 
(госпдоговірна).
2. Член редакційної колегії наукового видання (журналу), 
включеного до передку фахових видань України з геологічних 
наук: «Мінеральні ресурси України».

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 
філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря 
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника:
1. Керівник науково-дослідної лабораторії економічної геології та 
геолого-економічних оцінок об’єктів надрокористування НДЧ 
ДВНЗ «КНУ».

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 26.001.32 при Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка.

16) Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 
1. Дійсний член Академії гірничих наук України, керівник 
Відділення геології, геодезії, екології та картографії АГН України 
(Диплом ДЧ №111).
2. Член Всеукраїнської громадської організації «Гільдія 
проектувальників у будівництві» за спеціальністю «інженерно-
геологічні вишукування» (Кваліфікаційний сертифікат серія АР 
№004823).

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 
років:
1. Державний науково-дослідний гірничорудний інститут – 10 
років.

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій 
протягом не менше двох років:
1. Науковий консультант:
– ТОВ «Відділення екології та геології Академії гірничих наук 



України (5 років);
– ТОВ «Відділення економіки Академії гірничих наук України» (5 
років);
– ТОВ «Укргеонадра» (5 років);
– ДП «ГЕОПРОГНОЗ» Інноваційного центру передових 
технологій «ГЕОС XXI сторіччя» (5 років).

 
 

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

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми та методи оцінювання

Філософія науки та інновації

ПР18. Мати здатність діяти соціально свідомо 
та відповідально на основі етичних мотивів, 
приймати обґрунтовані рішення, 
самовдосконалюватись, нести 
відповідальність за новизну наукових 
досліджень та прийняття експертних рішень, 
мотивувати співробітників та слухачів 
рухатись до спільної мети.

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

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

Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії

ПР18. Мати здатність діяти соціально свідомо 
та відповідально на основі етичних мотивів, 
приймати обґрунтовані рішення, 
самовдосконалюватись, нести 
відповідальність за новизну наукових 
досліджень та прийняття експертних рішень, 
мотивувати співробітників та слухачів 
рухатись до спільної мети.

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

Усне опитування; перевірка самостійної 
роботи; залік

ПР11. Вміти проводити критичний аналіз і 
оцінку нових наукових положень та ідей; 
володіти навичками рецензування наукових і 
методичних публікацій.

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

Усне опитування; перевірка самостійної 
роботи; залік

ПР18. Мати здатність діяти соціально свідомо 
та відповідально на основі етичних мотивів, 
приймати обґрунтовані рішення, 
самовдосконалюватись, нести 
відповідальність за новизну наукових 
досліджень та прийняття експертних рішень, 
мотивувати співробітників та слухачів 
рухатись до спільної мети.

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

Усне опитування; перевірка самостійної 
роботи; залік

Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі

ПР13. Проводити кваліфікаційний контроль 
знань здобувачів вищої освіти першого та 
другого рівнів навчання.

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

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

ПР12. Опрацьовувати наукові та інші 
інформаційні джерела при підготовці 
навчальних занять, класичними й сучасними 
прийомами та технологіями проведення 
лекцій, лабораторних і практичних робіт, 
тренінгів, коучингу, «мозкового штурму», 
ситуаційних вправ, рольових ігор тощо.

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

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

ПР04. Знати принципи та форми організації, 
фінансування, здійснення навчального 
процесу в сучасних умовах і його наукового, 
навчально-методичного та нормативного 
забезпечення.

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

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

ПР03. Володіти знаннями з проблематики 
Вищої школи.

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

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

ПР18. Мати здатність діяти соціально свідомо 
та відповідально на основі етичних мотивів, 
приймати обґрунтовані рішення, 
самовдосконалюватись, нести 
відповідальність за новизну наукових 
досліджень та прийняття експертних рішень, 
мотивувати співробітників та слухачів 
рухатись до спільної мети.

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

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

Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень

ПР18. Мати здатність діяти соціально свідомо 
та відповідально на основі етичних мотивів, 
приймати обґрунтовані рішення, 
самовдосконалюватись, нести 
відповідальність за новизну наукових 
досліджень та прийняття експертних рішень, 
мотивувати співробітників та слухачів 
рухатись до спільної мети.

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

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

ПР08. Володіти навичками підготовки запиту 
на отримання грошового забезпечення 
досліджень у галузі «Наук про Землю» зі 
складанням кошторисів на їх виконання, 
керуючись правилами фінансування науково-
дослідної діяльності.

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

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

ПР07. Ініціювати, організовувати та 
проводити з дотриманням вимог безпеки 
життєдіяльності та охорони праці науково-
дослідні (польові, лабораторні, 
напівпромислові та промислові) 
вишукування в галузі «Наук про Землю», які 
призводять до отримання нових знань.

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

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

Викладацька практика

ПР14. Мати досвід роботи в команді і Проектні; інформаційно-комп’ютерні Перевірка звіту; залік



володіти навичками міжособистісної 
взаємодії.

саморозвивальні

ПР13. Проводити кваліфікаційний контроль 
знань здобувачів вищої освіти першого та 
другого рівнів навчання.

Проектні; інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні

Перевірка звіту; залік

ПР12. Опрацьовувати наукові та інші 
інформаційні джерела при підготовці 
навчальних занять, класичними й сучасними 
прийомами та технологіями проведення 
лекцій, лабораторних і практичних робіт, 
тренінгів, коучингу, «мозкового штурму», 
ситуаційних вправ, рольових ігор тощо.

Проектні; інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні

Перевірка звіту; залік

ПР04. Знати принципи та форми організації, 
фінансування, здійснення навчального 
процесу в сучасних умовах і його наукового, 
навчально-методичного та нормативного 
забезпечення.

Проектні; інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні

Перевірка звіту; залік

ПР03. Володіти знаннями з проблематики 
Вищої школи.

Проектні; інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні

Перевірка звіту; залік

ПР18. Мати здатність діяти соціально свідомо 
та відповідально на основі етичних мотивів, 
приймати обґрунтовані рішення, 
самовдосконалюватись, нести 
відповідальність за новизну наукових 
досліджень та прийняття експертних рішень, 
мотивувати співробітників та слухачів 
рухатись до спільної мети.

Проектні; інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні

Перевірка звіту; залік

Іноземна мова для академічних та наукових цілей

ПР10. Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень в публікаціях у фахових 
вітчизняних і закордонних виданнях, у тому 
числі таких, що входять до міжнародних 
наукометричних баз.

Пояснювально-ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій; робота в парах або 
малих групах на практичних заняттях

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

ПР15. Мати досвід спілкування в діалоговому 
режимі, в тому числі з використанням 
сучасних інформаційних і комунікативних 
технологій, з науковою, педагогічною 
спільнотою та громадськістю на теми з галузі 
«Наук про Землю», гірничодобувної та 
гірничо-переробної діяльності та з 
проблематики Вищої школи.

Пояснювально-ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій; робота в парах або 
малих групах на практичних заняттях

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

ПР16. Професійно презентувати результати 
власних досліджень на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
дослідній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій; робота в парах або 
малих групах на практичних заняттях

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

ПР17. Кваліфіковано відображати результати 
науково-педагогічної діяльності в публікаціях 
у фахових вітчизняних і закордонних 
виданнях, у тому числі таких, що входять до 
міжнародних наукометричних баз; 
професійно презентувати їх на вітчизняних і 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
педагогічній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій; робота в парах або 
малих групах на практичних заняттях

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

Іноземна мова наукової комунікації

ПР17. Кваліфіковано відображати результати 
науково-педагогічної діяльності в публікаціях 
у фахових вітчизняних і закордонних 
виданнях, у тому числі таких, що входять до 
міжнародних наукометричних баз; 
професійно презентувати їх на вітчизняних і 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
педагогічній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій; робота в парах або 
малих групах на практичних заняттях

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

ПР16. Професійно презентувати результати 
власних досліджень на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
дослідній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій; робота в парах або 
малих групах на практичних заняттях

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

ПР15. Мати досвід спілкування в діалоговому 
режимі, в тому числі з використанням 
сучасних інформаційних і комунікативних 
технологій, з науковою, педагогічною 
спільнотою та громадськістю на теми з галузі 
«Наук про Землю», гірничодобувної та 
гірничо-переробної діяльності та з 
проблематики Вищої школи.

Пояснювально-ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій; робота в парах або 
малих групах на практичних заняттях

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

ПР10. Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень в публікаціях у фахових 
вітчизняних і закордонних виданнях, у тому 
числі таких, що входять до міжнародних 
наукометричних баз.

Пояснювально-ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій; робота в парах або 
малих групах на практичних заняттях

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

Мінералогія техногенезу

ПР17. Кваліфіковано відображати результати 
науково-педагогічної діяльності в публікаціях 
у фахових вітчизняних і закордонних 
виданнях, у тому числі таких, що входять до 
міжнародних наукометричних баз; 
професійно презентувати їх на вітчизняних і 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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



педагогічній діяльності.
ПР16. Професійно презентувати результати 
власних досліджень на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
дослідній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР15. Мати досвід спілкування в діалоговому 
режимі, в тому числі з використанням 
сучасних інформаційних і комунікативних 
технологій, з науковою, педагогічною 
спільнотою та громадськістю на теми з галузі 
«Наук про Землю», гірничодобувної та 
гірничо-переробної діяльності та з 
проблематики Вищої школи.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР14. Мати досвід роботи в команді і 
володіти навичками міжособистісної 
взаємодії.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР11. Вміти проводити критичний аналіз і 
оцінку нових наукових положень та ідей; 
володіти навичками рецензування наукових і 
методичних публікацій.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР10. Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень в публікаціях у фахових 
вітчизняних і закордонних виданнях, у тому 
числі таких, що входять до міжнародних 
наукометричних баз.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР09. Складати звітну документацію про 
виконання науково-дослідних робіт у галузі 
«Наук про Землю».

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР07. Ініціювати, організовувати та 
проводити з дотриманням вимог безпеки 
життєдіяльності та охорони праці науково-
дослідні (польові, лабораторні, 
напівпромислові та промислові) 
вишукування в галузі «Наук про Землю», які 
призводять до отримання нових знань.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР06. Проводити професійну інтерпретацію 
науково-виробничих результатів, отриманих 
особисто і в співробітництві з використанням 
сучасного програмного забезпечення з 
використанням класичних, актуалізованих та 
інноваційних методів.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР05. Аналізувати фундаментальні та новітні 
наукові роботи, виявляти дискусійні та мало 
досліджені питання, здійснювати моніторинг 
наукових джерел інформації стосовно 
досліджуваної проблеми, встановлювати їх 
інформаційну цінність шляхом 
порівняльного аналізу з іншими джерелами і, 
як результат,– формулювати мету та задачі 
власного наукового дослідження.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР02. Володіти передовими концепціями і 
методами досліджень для оптимального 
виконання науково-дослідної та виробничої 
діяльності в предметній галузі «Науки про 
Землю» і в суміжних з нею.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР01. Мати фундаментальні знання з 
широкого кола наук про Землю та 
спеціалізовані знання з галузей геологічної 
науки, обраних здобувачами третього рівня 
вищої освіти для підготовки дисертації: 
мінералогія, кристалографія; геологія 
родовищ метальних і неметальних корисних 
копалин; економічна геологія.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

Геолого-економічна оцінка надрокористування

ПР09. Складати звітну документацію про 
виконання науково-дослідних робіт у галузі 
«Наук про Землю».

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР16. Професійно презентувати результати 
власних досліджень на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
дослідній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР15. Мати досвід спілкування в діалоговому 
режимі, в тому числі з використанням 
сучасних інформаційних і комунікативних 
технологій, з науковою, педагогічною 
спільнотою та громадськістю на теми з галузі 
«Наук про Землю», гірничодобувної та 
гірничо-переробної діяльності та з 
проблематики Вищої школи.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР14. Мати досвід роботи в команді і 
володіти навичками міжособистісної 
взаємодії.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР11. Вміти проводити критичний аналіз і 
оцінку нових наукових положень та ідей; 
володіти навичками рецензування наукових і 
методичних публікацій.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР08. Володіти навичками підготовки запиту 
на отримання грошового забезпечення 
досліджень у галузі «Наук про Землю» зі 
складанням кошторисів на їх виконання, 
керуючись правилами фінансування науково-
дослідної діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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



ПР07. Ініціювати, організовувати та 
проводити з дотриманням вимог безпеки 
життєдіяльності та охорони праці науково-
дослідні (польові, лабораторні, 
напівпромислові та промислові) 
вишукування в галузі «Наук про Землю», які 
призводять до отримання нових знань.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР17. Кваліфіковано відображати результати 
науково-педагогічної діяльності в публікаціях 
у фахових вітчизняних і закордонних 
виданнях, у тому числі таких, що входять до 
міжнародних наукометричних баз; 
професійно презентувати їх на вітчизняних і 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
педагогічній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР06. Проводити професійну інтерпретацію 
науково-виробничих результатів, отриманих 
особисто і в співробітництві з використанням 
сучасного програмного забезпечення з 
використанням класичних, актуалізованих та 
інноваційних методів.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР05. Аналізувати фундаментальні та новітні 
наукові роботи, виявляти дискусійні та мало 
досліджені питання, здійснювати моніторинг 
наукових джерел інформації стосовно 
досліджуваної проблеми, встановлювати їх 
інформаційну цінність шляхом 
порівняльного аналізу з іншими джерелами і, 
як результат,– формулювати мету та задачі 
власного наукового дослідження.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР01. Мати фундаментальні знання з 
широкого кола наук про Землю та 
спеціалізовані знання з галузей геологічної 
науки, обраних здобувачами третього рівня 
вищої освіти для підготовки дисертації: 
мінералогія, кристалографія; геологія 
родовищ метальних і неметальних корисних 
копалин; економічна геологія.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР02. Володіти передовими концепціями і 
методами досліджень для оптимального 
виконання науково-дослідної та виробничої 
діяльності в предметній галузі «Науки про 
Землю» і в суміжних з нею.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

Оптимізація мінеральної сировини

ПР09. Складати звітну документацію про 
виконання науково-дослідних робіт у галузі 
«Наук про Землю».

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР07. Ініціювати, організовувати та 
проводити з дотриманням вимог безпеки 
життєдіяльності та охорони праці науково-
дослідні (польові, лабораторні, 
напівпромислові та промислові) 
вишукування в галузі «Наук про Землю», які 
призводять до отримання нових знань.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР06. Проводити професійну інтерпретацію 
науково-виробничих результатів, отриманих 
особисто і в співробітництві з використанням 
сучасного програмного забезпечення з 
використанням класичних, актуалізованих та 
інноваційних методів.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР05. Аналізувати фундаментальні та новітні 
наукові роботи, виявляти дискусійні та мало 
досліджені питання, здійснювати моніторинг 
наукових джерел інформації стосовно 
досліджуваної проблеми, встановлювати їх 
інформаційну цінність шляхом 
порівняльного аналізу з іншими джерелами і, 
як результат,– формулювати мету та задачі 
власного наукового дослідження.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР02. Володіти передовими концепціями і 
методами досліджень для оптимального 
виконання науково-дослідної та виробничої 
діяльності в предметній галузі «Науки про 
Землю» і в суміжних з нею.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР01. Мати фундаментальні знання з 
широкого кола наук про Землю та 
спеціалізовані знання з галузей геологічної 
науки, обраних здобувачами третього рівня 
вищої освіти для підготовки дисертації: 
мінералогія, кристалографія; геологія 
родовищ метальних і неметальних корисних 
копалин; економічна геологія.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР10. Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень в публікаціях у фахових 
вітчизняних і закордонних виданнях, у тому 
числі таких, що входять до міжнародних 
наукометричних баз.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР14. Мати досвід роботи в команді і 
володіти навичками міжособистісної 
взаємодії.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР15. Мати досвід спілкування в діалоговому 
режимі, в тому числі з використанням 
сучасних інформаційних і комунікативних 
технологій, з науковою, педагогічною 
спільнотою та громадськістю на теми з галузі 
«Наук про Землю», гірничодобувної та 
гірничо-переробної діяльності та з 

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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



проблематики Вищої школи.
ПР17. Кваліфіковано відображати результати 
науково-педагогічної діяльності в публікаціях 
у фахових вітчизняних і закордонних 
виданнях, у тому числі таких, що входять до 
міжнародних наукометричних баз; 
професійно презентувати їх на вітчизняних і 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
педагогічній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР11. Вміти проводити критичний аналіз і 
оцінку нових наукових положень та ідей; 
володіти навичками рецензування наукових і 
методичних публікацій.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР16. Професійно презентувати результати 
власних досліджень на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
дослідній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

Екологічна мінералогія

ПР16. Професійно презентувати результати 
власних досліджень на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
дослідній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР01. Мати фундаментальні знання з 
широкого кола наук про Землю та 
спеціалізовані знання з галузей геологічної 
науки, обраних здобувачами третього рівня 
вищої освіти для підготовки дисертації: 
мінералогія, кристалографія; геологія 
родовищ метальних і неметальних корисних 
копалин; економічна геологія.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР02. Володіти передовими концепціями і 
методами досліджень для оптимального 
виконання науково-дослідної та виробничої 
діяльності в предметній галузі «Науки про 
Землю» і в суміжних з нею.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР05. Аналізувати фундаментальні та новітні 
наукові роботи, виявляти дискусійні та мало 
досліджені питання, здійснювати моніторинг 
наукових джерел інформації стосовно 
досліджуваної проблеми, встановлювати їх 
інформаційну цінність шляхом 
порівняльного аналізу з іншими джерелами і, 
як результат,– формулювати мету та задачі 
власного наукового дослідження.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР06. Проводити професійну інтерпретацію 
науково-виробничих результатів, отриманих 
особисто і в співробітництві з використанням 
сучасного програмного забезпечення з 
використанням класичних, актуалізованих та 
інноваційних методів.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР07. Ініціювати, організовувати та 
проводити з дотриманням вимог безпеки 
життєдіяльності та охорони праці науково-
дослідні (польові, лабораторні, 
напівпромислові та промислові) 
вишукування в галузі «Наук про Землю», які 
призводять до отримання нових знань.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР09. Складати звітну документацію про 
виконання науково-дослідних робіт у галузі 
«Наук про Землю».

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР11. Вміти проводити критичний аналіз і 
оцінку нових наукових положень та ідей; 
володіти навичками рецензування наукових і 
методичних публікацій.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР14. Мати досвід роботи в команді і 
володіти навичками міжособистісної 
взаємодії.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР15. Мати досвід спілкування в діалоговому 
режимі, в тому числі з використанням 
сучасних інформаційних і комунікативних 
технологій, з науковою, педагогічною 
спільнотою та громадськістю на теми з галузі 
«Наук про Землю», гірничодобувної та 
гірничо-переробної діяльності та з 
проблематики Вищої школи.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

ПР17. Кваліфіковано відображати результати 
науково-педагогічної діяльності в публікаціях 
у фахових вітчизняних і закордонних 
виданнях, у тому числі таких, що входять до 
міжнародних наукометричних баз; 
професійно презентувати їх на вітчизняних і 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах; мати досвід практичного 
використання іноземної мови в науково-
педагогічній діяльності.

Пояснювально-ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань на практичних заняттях

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

 


