
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34615 Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Криворізький національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 37664469

ПІБ керівника ЗВО Ступнік Микола Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

knu.edu.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 34615

Назва ОП Галузеве машинобудування

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

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»)
 

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

Кафедра гірничих машин і обладнання

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, кафедра теплоенергетики

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Віталія Матусевича, 11, м.Кривий Ріг, 50027, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 160246

ПІБ гаранта ОП Горбачов Юрій Гаврилович

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

gorbachov@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(068)-768-42-58

Додатковий телефон гаранта ОП +38(068)-177-05-86
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» (далі – ОНП) у галузі знань 13 Механічна інженерія за 
спеціальністю 133 Галузеве машинобудування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти була розроблена на 
основі багаторічного досвіду підготовки аспірантів за спеціальністю 05.05.06 – «Гірничі машини» та розглянута і 
затверджена на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Криворізький національний університет» (протокол № 8 від 
26.04.2016 р), а потім уведена в дію наказом ректора № 204 від 10.05.2016 р.
ОНП присвячена питанням формування особистості та підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних 
вирішувати актуальні науково-прикладні завдання у сфері галузевого машинобудування для проведення науково-
дослідницької діяльності, пов'язаної з проектуванням, дослідженням, виробництвом та експлуатацією 
гірничорудних машин і комплексів; створення сучасних засобів дослідження, проектування, контролю, технічного 
діагностування таких машин і комплексів.
Об’єктом вивчення та діяльності ОНП є робочі процеси при взаємодії виконавчих органів гірничих машин з 
корисними  копалинами, гірничими породами та іншими об'єктами. Теоретичний зміст предметної області включає 
наукове обґрунтування та розробку методів досліджень і розрахунку гірничих машин, комплексів, агрегатів та їх 
елементів з урахуванням впливу навколишнього середовища, технічні засоби і математичні методи, що 
використовуються при моделюванні процесів, основні принципи і методології обробки результатів експерименту. 
Зміст програми охоплює як загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, так і широкий спектр знань з 
галузевого машинобудування, а також враховує сучасні досягнення науки і техніки. ОНП дозволяє здобувачам 
набути необхідних актуальних навичок проведення наукових досліджень і підготувати фахівців до організаційно-
управлінської та інженерної діяльності у сфері галузевого машинобудування з акцентом на гірничорудні і 
рудозбагачувальні машини та обладнання.
Підготовка за ОНП базується на матеріальній та кадровій базі кафедри гірничих машин і обладнання Криворізького 
національного університету.
У листопаді 2017 р. на навчання за ОНП було прийнято 2 аспіранти. Після закінчення ними освітнього блоку ОНП 
проведено анкетування аспірантів, їх керівників, викладачів, що були задіяні в освітньому процесі, та інших 
стейкхолдерів з метою визначення шляхів удосконалення ОНП.
Проєктною групою було проаналізовано зібрану інформацію і у 2020 році було перероблено Тимчасовий стандарт 
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 
Галузеве машинобудування та ОНП «Галузеве машинобудування» згідно з побажаннями і пропозиціями учасників 
освітнього процесу та  роботодавців. Тимчасовий стандарт вищої освіти та ОНП третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти було затверджено Вченою радою Криворізького національного університету (протокол № 7 від 
14.05.2020 р) та уведені в дію наказом ректора №163 від 15.05.2020 р. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 1 1 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 0 0 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 1 1 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 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 29182 Галузеве машинобудування

другий (магістерський) рівень 14507 Гірничі та збагачувальні машини і обладнання
13102 Металургійне обладнання
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

34615 Галузеве машинобудування

 
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)

125342 94726

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
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 ОНП 133 PhD 2020.pdf /CPMXxd3NoiM+Rs5zB8BOo04VwnLX3/P7HsB3cIrVK
U=

Навчальний план за ОП НП 133 ГМ-20а.pdf WbNMFrkF1H/zJQQe98rPHBscKaXxqWlymEPLWwSzbl
8=

Навчальний план за ОП НП 133 ЗГМ-20а.pdf Cec/C9KKSii7ovcHua1f2plcXU+LJihVdiKIH7WRPBw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОНП 2020 Щокін.pdf HgBbOBgpK+KM/OHvJyb/wWO7t7mBkshOsWGYxr3h
GSk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОНП 2020 Горбай.pdf am8A7gR+H6Z58UzOTIqUaEnQ4rnH50iS+Li/YIe/rlw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОНП 2020 Жарин 
Радкевич.pdf

xjBIPqmFb1dtIYPPhCGrTdfrCapHgfKmxiHQhGQa6CY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОНП 2020 Калінін 
Бондаренко.pdf

PI0K5+HjPsayax2KfTcddv6v2bH/1TkcAhJ6BUdk1dc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОНП 2020 Кассір.pdf czAKKfyxYhrnd2wFa0ZOohOELQaGrU/2o5DcxcI5ObI=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основними цілями ОНП є: оволодіння здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти поглибленими 
знаннями в області теорії взаємодії гірничих порід з виконавчими органами гірничих машин, удосконалення 
конструкцій та підвищення ефективності їх експлуатації, розвиток теоретичних і практичних навичок їх 
дослідження; досягнення здобувачами високого рівня самостійності у проведенні науково-дослідної діяльності, що 
відповідає рівню професійної підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, здатних вирішувати складні наукові 
проблеми і використовувати отримані результати в освітньому процесі; підготовка до науково-дослідної та 
викладацької діяльності у закладах вищої освіти та наукових установах, що забезпечить здобувачів вмінням 
органічно поєднувати у навчальному процесі освітню, наукову та інноваційну діяльності.
Унікальністю ОНП є її направленість на забезпечення здобувачів вищої освіти знаннями, уміннями та навичками, 
достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем з підвищення продуктивності та рівня 
механізації на сучасних гірничорудних підприємствах, застосування новітніх технологій при проектуванні, 
виробництві та експлуатації гірничорудних і збагачувальних машин та зменшенні негативного техногенно-
екологічного впливу на навколишнє середовище.
Характерною особливістю ОНП є набуття здобувачами комплексу наукових, дослідницьких, інноваційних, 
комунікативних та освітніх компетентностей на основі новітніх досягнень науки і техніки.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

У документі Стратегія розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf) зазначено, що місією КНУ є підготовка конкурентоздатних фахівців 
з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі 
раціонального та ефективного використання науково-педагогічного та наукового потенціалу; розвиток і 
модернізація навчально-матеріальної та науково-дослідницької бази; поступове упровадження європейських і 
світових стандартів якості освіти; надання високоякісних освітніх послуг і реалізація інноваційних наукових 
досліджень відповідно до потреб економіки та вимог зацікавлених сторін; поширення наукових знань, культурно-
просвітницької діяльності; збереження та примноження кращих традицій університетської освіти.
Стратегія розвитку КНУ враховує необхідність упровадження нових інноваційних методів та технологій надання 
якісних знань аспірантам, розв’язання наявних внутрішніх та зовнішніх проблем, орієнтацію на впровадження 
системи управління якістю вищої освіти, прагнення до значного підвищення якості та ефективності 
функціонування.
Цілі ОНП, досягнення яких дозволяє сформувати висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців з високим 
рівнем професійної компетентності, спроможних розв’язувати практичні задачі галузевого машинобудування на 
високому науково-технічному рівні, повністю співпадають з місією і стратегією КНУ.

 

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

Урахування інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти та випускників під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОНП відбувається на основі анкетування та співбесід із здобувачами вищої освіти 
та випускниками. Для цього на сайті кафедри створено форму опитування 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqpjf-NUmhMZsjkzVl8VBhJOJmUu4cSy8aeFgUrLUYxFUZcA/viewform) 
щодо структури і наповнення ОНП. 
Так на основі побажань здобувачів вищої освіти щодо переліку, змісту і форми викладання дисциплін було внесено 
зміни при формуванні переліку освітніх компонентів та програмних результатів навчання ОНП. 
Зокрема, здобувачі вищої освіти групи ГМ-17а (ОНП «Галузеве машинобудування») запропонували ввести 
поглиблений курс вивчення іноземної мови. Цю пропозицію врахували і окрім дисципліни «Іноземна мова для 
академічних та наукових цілей» до навчального плану додали  спеціалізований курс вивчення іноземної мови 
«Іноземна мова наукової комунікації».
Також на основі анкетування з’ясувалося, що дисципліна «Спеціальні питання тепломасообміну» не достатньо 
забезпечувала отримання компетнтностей і результатів навчання. У результаті її було прибрано з переліку освітніх 
компонентів (https://drive.google.com/file/d/1SRD5fbjFaEk-R2eX1SIHZcoMKTVraapu/view?usp=sharing).

- роботодавці

Інтереси роботодавців, які для випускників третього (освітньо-наукового) рівня представлені закладами вищої 
освіти, науковими установами та провідними підприємствами регіону, враховані завдяки формуванню специфічних 
професійних компетентностей та програмних результатів.
Так професійні компетентності співробітників ЗВО, що стосуються здійснення педагогічної діяльності, 
формулюються завдяки програмним результатам, отриманим під час вивчення дисциплін «Сучасні методики 
викладання та організації занять у вищій школі» та «Методи планування та проведення наукових досліджень 
гірничого устаткування».  
Для наукових установ професійні компетентності майбутніх співробітників формулюються завдяки програмним 
результатам при вивченні усіх дисциплін з циклу професійної підготовки та дисципліни «Управління науковими 
проектами та фінансуванням досліджень». 
Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється шляхом проведення семінарів, конференцій, анкетування 
(https://drive.google.com/file/d/14r5erXlHBXV6EPwSc3_NU2FDYQV1sTBe/view?usp=sharing) та опитування через 
форму опитування (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqpjf-
NUmhMZsjkzVl8VBhJOJmUu4cSy8aeFgUrLUYxFUZcA/viewform) на сайті кафедри.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховані у цілях та програмних результатах навчання ОНП, які забезпечують 
розвиток співпраці з представниками інших закладів вищої освіти та науково-дослідних установ із залученням 
вітчизняних і закордонних фахівців у вигляді конференцій, симпозіумів, семінарів, форумів тощо, впровадження 
академічної мобільності та застосування у навчальному процесі сучасних педагогічних методів та інноваційних 
технологій навчання.
Для урахування інтересів та пропозицій представників академічної спільноти під час формулювання мети, 
компетентностей та результатів навчання ОНП було залучено представників академічної спільноти, ЗВО, з якими 
кафедра має наукові зв’язки, а саме з: Національним університетом "Львівська політехніка", Вінницьким 
національним технічним університетом, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, 
Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П.Василенка, Національним 
технічним університетом "Харківський політехнічний інститут", Білоруським національним технічним 
університетом, Ташкентським інститутом інженерів іригації і механізації сільського господарства та іншими. Фахівці 
перелічених ЗВО були залучені до оцінки розробленої ОНП та надіслали свої позитивні рецензії 
(https://drive.google.com/file/d/1SJd6FaUBXb053pMiZJs099pE9jCsFYqI/view?usp=sharing).
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- інші стейкхолдери

Викладачі кафедри гірничих машин і обладнання беруть активну участь у розв’язанні складних проблем та 
налагодженні сталого діалогу між різними групами зацікавлених сторін, результатом чого став пілотний проект 
дуальної форми освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Досвід упровадження проекту у 
вигляді Програми набуття теоретичних знань 
(https://drive.google.com/file/d/1QHxOaAGF4qLJ4n9ZKu7vcs6f9aG8aEFN/view?usp=sharing) було враховано при 
розробці ОПП другого і ОНП третього рівнів вищої освіти. 
Результати науково-дослідницької роботи викладачів та здобувачів ОНП реалізовані на багатьох підприємствах 
регіону, зокрема на ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД», ПАТ «КриворіжНДПІрудмаш», ТОВ «КВМШ-плюс» та 
інших при проектуванні та розробці конструкторської документації, у навчальному процесі на кафедрі при 
підготовці фахівців та при проведенні лекційних, практичних та лабораторних робіт 
(https://drive.google.com/file/d/16Cp0z3yyGn9q8eYLfk-saaxn2XknBNuo/view?usp=sharing).

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

Формування цілей та програмних результатів навчання ОНП проводилося з урахуванням інтересів усіх зацікавлених 
сторін: здобувачів вищої освіти, роботодавців та академічної спільноти. Це забезпечує відповідність цілей та 
програмних результатів тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці, на якому спостерігається гостра потреба 
у фахівцях, здатних проводити дослідження з удосконалення конструкцій та підвищення ефективності експлуатації 
гірничих машин; підготовлених до науково-дослідної та викладацької діяльності у закладах вищої освіти та 
наукових установах; здатних поєднувати у навчальному процесі освітню, наукову та інноваційну діяльності. Саме на 
це й спрямована ОНП.
Для сучасних гірничовидобувних і переробних підприємств характерним є збільшення виробничих потужностей, 
упровадження новітнього обладнання та сучасних технологій видобування і переробки гірничої сировини. Для 
закладів вищої освіти важливим є підвищення кваліфікації науково-викладацького складу, розширення напрямів 
науково-дослідної діяльності. Такі тенденції сприяють підвищенню попиту на фахівців, які володіють здібностями 
розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері галузевого машинобудування та здатні до викладацької діяльності з 
підготовки висококваліфікованих кадрів для гірничої промисловості.

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

Криворізький регіон - це найпотужніший промисловий комплекс України, до якого входять один з найбільших у 
світі металургійних комбінатів, гірничо-збагачувальні комбінати, шахти, машинобудівні та інші підприємства. 
Такий регіональний контекст обумовлює ключовий стратегічний напрям ОНП – підготовку висококваліфікованих 
кадрів для гірничорудної промисловості, здатних виконувати складні завдання практичного та дослідницького 
характеру з розумінням специфіки галузі, особливостей виробничого процесу та відповідного сучасного 
технологічного обладнання.
Отже, під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП з метою формування якісних освітніх 
компонентів насамперед враховувались висунуті стейкхолдерами вимоги до компетентностей фахівців. Додатково  
проводилися узгодження з напрямками науково-дослідницької діяльності Криворізького національного 
університету та актуалізація проблематики з удосконалення конструкцій та підвищення ефективності експлуатації 
гірничих машин і комплексів підприємств регіону.

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОНП прийнято до уваги досвід подібних програм 
спеціальності 133 Галузеве машинобудування інших ЗВО України, а саме: Національного університету «Львівська 
політехніка», Вінницького національного технічного університету, Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка», Полтавського державного аграрного університету, Поліського національного 
університету, Сумського національного аграрного університету, Національного університету харчових технологій, 
Донецького національного технічного університету, Центральноукраїнського національного технічного 
університету.
Також враховано досвід аналогічних іноземних програм, які мають освітньо-наукову орієнтацію у сфері галузевого 
машинобудування (Mechanical Engineering), наступних університетів: Technical University of Munich (Німеччина), 
KTH Royal Institute of Technology (Швеція), University of Granada (Іспанія), University of Žilina (Словакія), Pamukkale 
University (Туреччина), Aksaray University (Туреччина), Portsmouth University (США), KU Leuven (Бельгія)
Buckinghamshire New University (Велика Британія), Lublin University of Technology (Польща), Riga technical University 
(Латвія).
Більшість перелічених іноземних закладів вищої освіти є партнерами Криворізького національного університету та 
сумісно працюють разом із ним у проекті HETES 
(http://doir.knu.edu.ua/en/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/).

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

Стандарт вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня у галузі знань 13 Механічна інженерія за 
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спеціальністю 133 Галузеве машинобудування відсутній.

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

При розробці ОНП враховано вимоги Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  № 519 від 25.06.2020). 
Програмні результати навчання ОНП «Галузеве машинобудування» відповідають вимогам Національної рамки 
кваліфікацій восьмого кваліфікаційного рівня за такими дескрипторами:
– знання (концептуальні та методологічні знання у галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) – 
ПР01;
– уміння (спеціалізовані уміння/навички і 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 коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового 
дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; критичний аналіз, оцінка і синтез нових та 
комплексних ідей) – ПР02, ПР03, ПР04, ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, ПР09;
– комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, 
широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у 
професійній діяльності та дослідженнях) –ПР10,ПР11,ПР12;
– відповідальність та автономія (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, 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) – ПР13, ПР14, ПР15, ПР16, ПР17.
Таким чином, ОНП «Галузеве машинобудування» повністю відповідає основним вимогам, які визначені у 
Національній рамці кваліфікації.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

48

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

36

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

12

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

Основою при формуванні об’єктів вивчення та діяльності здобувачів третього рівня, що зазначені в ОНП «Галузеве 
машинобудування», є наступні напрями досліджень спеціальності 05.05.06 – «Гірничі машини», за якою 
проводився захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:
- розробка теорій та робочих процесів гірничих машин i обладнання;
- установлення оптимальних структур, параметрів та робочих режимів гірничих машин;
- вивчення взаємодії виконавчих органів гірничих машин, комплексів та агрегатів з корисними копалинами, 
гірничими породами та іншими об'єктами;
- вивчення взаємодії виконавчих органів та елементів машин у системах "привод-машина-технологiчне 
навантаження-система управління";
- дослідження кінематики і динаміки гірничих машин та їх елементів з урахуванням специфіки роботи 
устаткування;
- визначення раціональних робочих режимів, конструктивних та експлуатаційних параметрів механічного 
обладнання для переробки корисних копалин, яке використовується при видобутку мінеральної сировини 
підземним, відкритим та підводним способами, при проведенні гірничих виробок у шахтному підземному 
будiвництвi та геологорозвідувальних роботах, а також при збагаченні корисних копалин.
Для забезпечення змісту ОНП, що відповідає наведеним напрямам досліджень, у цикл професійної підготовки 
включено наступні освітні компоненти: «Аналітична механіка та міцність машин», «Методи планування та 
проведення наукових досліджень гірничого устаткування», «Сучасні методи оптимізації параметрів, робочих 
процесів і структури гірничого устаткування», а також наступні освітні компоненти, запропоновані здобувачам на 
вибір: «Основи теорії подібності робочих процесів гірничих машин», «Наукові основи створення, експлуатації і 
прогнозування розвитку гірничих машин», «Методи дослідження та пошуку нових технічних рішень», «Теорія 
вібродинамічних процесів у гірничому обладнанні», «Сучасні методи підвищення надійності і довговічності 
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гірничого обладнання», «Теоретичні основи енергетичних перетворень».
Означені дисципліни повністю відповідають змісту ОНП та предметній області Тимчасового стандарту вищої освіти 
спеціальності 133 Галузеве машинобудування 
(https://drive.google.com/file/d/1aDZlok61BEBBf6zVijPfWlql0uj41kkk/view?usp=sharing).

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

Структура ОНП «Галузеве машинобудування» забезпечує можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів вищої освіти завдяки наявності вибіркових дисциплін, які складають 25% (12 кредитів ЄКТС) 
від загального обсягу ОНП (48 кредитів ЄКТС) згідно з Положенням про формування здобувачами Криворізького 
національного університету індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf).
Забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в КНУ 
здійснюється завдяки гнучкій організації навчання через очну та заочну форми, самостійному обранню вибіркових 
компонентів, створенню індивідуального навчального плану здобувача, участі у програмах академічної мобільності, 
які погоджуються з науковим керівником та затверджуються Вченою радою ЗВО.
Здобувач при безпосередній підтримці наукового керівника обирає три дисципліни з банку вибіркових дисциплін, 
що найкраще відповідають напряму його досліджень.

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

У КНУ створена система реалізації прав здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін, яка 
регламентована Положенням про організацію освітнього процесу у  Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про формування здобувачами Криворізького 
національного університету індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf ) та 
Положенням про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора 
філософії поза аспірантурою у Криворізькому національному університеті  (п.8). 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/нормативи/osvitniy%20prozes.pdf
). 
Вибір навчальних дисциплін здобувач здійснює при формування свого індивідуального навчального плану у межах, 
передбачених ОНП, з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми освітніх 
компонентів. Дисципліни, що пропонуються на вибір здобувача третього рівня вищої освіти, визначаються методом 
співбесіди на протязі І-го та ІІ-го навчальних семестрів для визначення професійних і наукових інтересів здобувачів. 
Здобувачі вищої освіти ознайомлюються з анотаціями вибіркових дисциплін на сайтах кафедри та університету 
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciynyy-paket).
При цьому здобувач за допомогою власного електронного кабінету в освітньому середовищі «АСУ ЗВО», де 
міститься загальноуніверситетський банк вибіркових дисциплін (http://asu1.knu.edu.ua/) має право обрати освітні 
компоненти, що пропонуються навчальними планами інших ОНП третього рівня КНУ для інших спеціальностей або 
навчальних дисциплін іншого закладу вищої освіти при реалізації здобувачем права на академічну мобільність за 
погодженням з науковим керівником та відділом аспірантури. 
Гарант програми та науковий керівник дають роз’яснення суті різних вибіркових дисциплін для того, щоб 
допомогти здобувачеві додатково поглибити знання згідно з напрямком власного наукового дослідження.
Після вибору здобувача завідувач аспірантури і докторантури та навчально-методичний відділ здійснюють 
планування розкладу занять за вибірковими навчальними дисциплінами. 

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

ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти у наступному вигляді: участь 
здобувачів у веденні практичних та лабораторних занять з провідними викладачами кафедри; проведення наукових 
досліджень шляхом застосування лабораторного обладнання, дослідних установок тощо 
(https://drive.google.com/file/d/1cJ3Sq6XalkiOWIs24UWezShN0rr99Wur/view?usp=sharing); залучення до виконання 
науково-дослідних робіт за замовленнями  підприємств та дослідних інститутів.
Додатковими видами практичної підготовки є: участь у конференціях з обов’язковими доповідями; участь у фахових 
семінарах; написання та опублікування фахових статей з досліджуваного питання; написання методичних вказівок 
до спеціальних дисциплін.
Обсяг проведення педагогічної практики згідно з навчальним планом здобувачів ОНП становить 2 кредити ЄКТС, а 
зміст визначається відповідною робочою програмою 
(https://drive.google.com/file/d/1wPhDg0fvu74dxbPECZd3X8pnalBfZ-ti/view?usp=sharing).
Практика організовується та проводиться відповідно до вимог Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf), а також 
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).

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

ОНП передбачає набуття наступних соціальних навичок (soft skills): 
- комунікативних навичок, що забезпечують здатність спілкування українською та іноземною мовами; 
- навичок самоосвіти, що забезпечують здатність до навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих 
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та здобуття нових фахових знань;
- навичок командної роботи, що забезпечують здатність поважного відношення до колег, керування колективом, 
відповідального ставлення до виконуваної роботи, досягнення поставленої мети; 
- адаптивності, яка забезпечує здатність гнучкості та швидкого пристосування до нових вимог і ситуацій; 
- навичок вирішення проблемних ситуацій та конфліктів, що забезпечують здатність розв’язання конфліктів з 
дотриманням вимог професійної етики та приймання відповідних рішень; 
- навичок критичного мислення і спостереження, які забезпечують здатність проведення дебатів, захисту 
дисертаційної роботи;
- навичок організації публічних виступів, що забезпечують здатність проведення лекцій, виступів на семінарах і 
конференціях, презентації результатів роботи.
У змісті ОНП соціальні навички формуються у межах освітніх компонентів Н1-Н7, при вивченні яких формуються 
soft skills-навички з наступними результатами навчання: ПР 1, 3, 10-12, 14, 16, 17.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На даний час Професійний стандарт відсутній, але ОНП враховує Національну рамку кваліфікацій 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37) та європейські стандарти вищої освіти в галузі 
інженерії, зокрема Європейську довідкову систему ключових компетенцій (Key Compétences for Lifelong learning: A 
European Référence Framework – IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRADMING 2010», Work programme, 
Working Group В «Key Compétences»), 2004; TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 
компетентностями та прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/].
Здобувач вищої освіти, який опанував ОНП у галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 133 Галузеве 
машинобудування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, здатний вирішувати актуальні науково-
прикладні завдання у сфері галузевого машинобудування для проведення науково-дослідницької діяльності, 
пов'язаної з проектуванням, дослідженням, виробництвом та експлуатацією гірничорудних машин і комплексів; 
створенням сучасних засобів дослідження і проектування, контролю, технічного діагностування таких машин та 
комплексів.

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

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОНП з фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти 
(разом із самостійною роботою) визначається Положенням про організацію освітнього процесу у  Криворізькому 
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
Основним джерелом з’ясування завантаженості здобувачів вищої освіти є спостереження завідувача аспірантури і 
докторантури, викладачів та наукових керівників з подальшим обговоренням на засіданнях випускової кафедри. Зі 
здобувачами проводяться співбесіди та анкетування протягом навчального року. 
Загальний обсяг ОНП складає 48 кредитів ЄКТС (1440 годин), з яких аудиторні заняття складають 624 годин 
(43,3%), а обсяг самостійної роботи здобувачів – 816 години (56,67%). 
При формуванні навчальних планів навчально-методичним відділом контролюються: кількість годин на самостійну 
роботу (від 1/3 до 2/3 від загального обсягу дисципліни); кількість годин на тиждень аудиторних занять (не більше 
20 годин); кількість запропонованих для вивчення у семестрі та за рік дисциплін, їх обсяг у кредитах ЄКТС; 
кількість звітностей (заліки, екзамени), регламентованих у семестрі (не більше 8 видів).
Аналіз навчального плану показує, що кількість кредитів ЄКТС складає від 7 до 14 на семестр, тривалість аудиторних 
занять – від 6 до 12 академічних годин на тиждень, тривалість навчального дня - від 2,6 до 5,3 академічних годин. 
Максимальна кількість заліків та екзаменів не перевищує чотирьох у семестрі.

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 здобувачів вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування третього (освітньо-наукового) 
рівня за дуальною формою освіти на даний час не передбачена. 
Натомість, у 2019-2020 н.р. сумісно з ТОВ «Метінвест холдінг» запроваджено пілотний проект дуальної форми 
навчання для студентів першого (бакалаврського) рівня навчання. Основою для планування навчального процесу 
стала Програма набуття теоретичних знань 
(https://drive.google.com/file/d/1QHxOaAGF4qLJ4n9ZKu7vcs6f9aG8aEFN/view?usp=sharing). При цьому теоретична 
частина підготовки фахівця проходить на базі Криворізького національного університету, а практична – на 
гірничовидобувних підприємствах ТОВ «Метінвест холдінг».
Наразі тривають перемовини з роботодавцем на предмет поширення дуальної форми навчання на другий 
(магістерський) рівень. 
Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня навчання ТОВ «Метінвест холдінг» надано перспективні теми 
досліджень (https://drive.google.com/file/d/1ftphKkZpWQz-CR30E7_Q6uC15Ep5vxbM/view?usp=sharing).
За побажанням зацікавлених роботодавців, яким необхідні доктори філософії, підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 133 Галузеве машинобудування третього (освітньо-наукового) рівня за дуальною формою освіти може 
бути організована з використанням вже набутого досвіду під час навчання бакалаврів.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
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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?

Згідно з Правилами прийому до аспірантури та докторантури Криворізького національного університету у 2021 році 
,  які є додатком до Правил прийому до Криворізького національного університету у 2021 році 
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu), до аспірантури у межах ліцензійного обсягу 
(http:/www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/perelik-naukovyh-special-nostey-pasporty-special-nostey) 
приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Вступні випробування до аспірантури КНУ складаються з: 
– вступного екзамену зі спеціальності  (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); 
– вступного екзамену з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної  освіти). Під час визначення результатів вступного іспиту з іноземної мови сертифікати не нижче рівня B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної 
мови з найвищим балом. 
Особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, що зазначена у дипломі магістра 
(спеціаліста), додатково складають вступне випробування у формі співбесіди. 
Програми вступних співбесід та випробувань сформовані групою забезпечення на основі ОНП з урахуванням 
рекомендацій та пропозицій стейкхолдерів.

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

Особа, яка здійснює вступ на третій (освітньо-науковий) рівень за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, 
надає диплом, виданий іноземним ЗВО, і допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. 
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 
здійснюється ЗВО протягом навчального року на основі Положення про організацію освітнього процесу у  КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). 
Навчальні дисципліни, вивчені у закордонних закладах вищої освіти, зараховуються відповідно до Положення про 
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf ) та Порядку проходження атестації  здобутих результатів навчання 
осіб, які навчалися у ЗВО, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої повноваження (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/39.pdf). 
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту 
ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf ), навчальні 
дисципліни перезараховуються або зараховуються за заявою аспіранта на підставі академічної довідки, виданої 
закладом вищої освіти України та/або іноземним закладом вищої освіти.

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

Практики застосування правил визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО на ОНП «Галузеве 
машинобудування» третього (освітньо-наукового) рівня підготовки, поки ще не було.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання у Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих в умовах неформальної 
освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf), яке доступно учасникам освітнього процесу та передбачає 
вимоги до наданого здобувачем вищої освіти документа, у якому повинні обов’язково міститися конкретно названі 
вимірювані результати навчання. Здобувачеві необхідно надати докази результатів навчання, а не витраченого часу 
або досвіду роботи. Докази участі у курсах навчання без визнаної кредитної цінності, багаторічного досвіду роботи 
або посади не будуть прийняті самі по собі.
Згідно з Положенням, визнання результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти, поширюється 
лише на обов’язкові компоненти ОП, оскільки вибіркові компоненти обираються здобувачем самостійно з 
пропонованого переліку, що дає йому змогу вивчати те, чого він, на його думку, ще не знає у контексті професійної 
підготовки. Університет може визнавати результати навчання, отримані в умовах неформальної освіти, в обсязі не 
більше 10% від загального обсягу ОНП. 
Додатково на сайті кафедри наведено перелік безкоштовних ресурсів для самостійного навчання онлайн, результати 
якого можуть бути визнані, як отримані у неформальній освіті 
(https://drive.google.com/file/d/18X61gOHwSV5S1aCo_-VmlIU8Ll7Hf4lu/view?usp=sharing).
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОНП «Галузеве 
машинобудування» третього (освітньо-наукового) рівня підготовки, поки ще 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

Здійснення освітнього процесу регулюється наступними положеннями: Положенням про організацію освітнього 
процесу у  КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про внутрішню систему забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості освіти у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf) та Положенням 
про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії 
поза аспірантурою КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf).
Освітній процес за ОНП здійснюється за такими формами: лекція, практичне заняття, практика, контрольні заходи, 
самостійна робота, консультація. Вони поєднують навчальну, практичну та наукову діяльність аспірантів, сприяють 
самостійному пошуку знань. Лекційні заняття спонукають здобувачів до усвідомлення нових явищ та понять. 
Практичні заняття з використанням методик розрахунків параметрів обладнання та методів фізичного і 
математичного моделювання сприяють формуванню вмінь і навичок та отриманню результатів навчання. 
Самостійна робота доповнює і розширює матеріал лекцій та практичних занять за рахунок засвоєння аспірантами 
теоретичних положень та методів, які не розглядалися під час аудиторних занять.
Важливим елементом освітнього процесу є робота з науковими джерелами, яка проводиться за підтримки 
інформаційних технологій. 
У таблиці 3 даного звіту показано, як вказані форми та методи сприяють досягненню програмних результатів 
навчання.

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 і методи навчання та викладання, що реалізовані в ОНП, регламентовані Положенням про організацію 
освітнього процесу у  Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), 
яке у повній мірі ґрунтується на студентоцентрованому підході. Студентоцентрований підхід в освітньому процесі 
реалізується через адаптивність навчального процесу до потреб здобувача та напрямку його досліджень, розвиток 
критичного мислення здобувачів, рейтингову систему оцінювання результатів навчання.
Здобувачі мають можливість самостійно будувати індивідуальну траєкторію навчання, під час якого опановують 
дисципліни, використовуючи навчально-методичні комплекси та ресурси електронної бібліотеки, отримують 
консультації викладачів, відстежують свій академічний рейтинг як повноцінні члени академічної спільноти, 
активно залучаються до розробки ОНП та оцінки забезпечення якості.
За результатами проведеного опитування здобувачі продемонстрували досить високий рівень задоволеності 
методами навчання і викладання (https://drive.google.com/file/d/14r5erXlHBXV6EPwSc3_NU2FDYQV1sTBe/view?
usp=sharing). Результати опитування були враховані при удосконалені ОНП.

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

Принципи академічної свободи учасників освітнього процесу реалізуються у вигляді самостійності і незалежності 
науково-педагогічних працівників та здобувачів. Кожен з учасників освітнього процесу має рівне право на 
відстоювання своєї думки та вільне обговорення проблемних питань.
Принципи академічної свободи відображено у Статуті Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) та у Кодексі честі викладача Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf).
Науково-педагогічні працівники, відповідно до ОНП, реалізують свою академічну свободу через свободу вираження 
власної думки під час оприлюднення результатів наукової діяльності, свободу проведення наукових досліджень та 
поширення їхніх результатів, свободу трактування та форми вивчення навчального матеріалу, свободу вибору та 
використання методів навчання і викладання, свободу оцінювання рівня засвоєння здобувачами освітніх 
компонентів тощо.
Здобувачі вищої освіти, відповідно до ОНП, реалізують свою академічну свободу через свободу вибору теми 
наукового дослідження, форми навчання, освітніх компонентів вибіркового циклу, форми навчання та під час 
формування індивідуального плану навчання. Здобувачі також мають права на академічну мобільність.

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів надається учасникам освітнього процесу у робочих програмах навчальних дисциплін 
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та силабусах, які викладені для широкого доступу на сторінці сайту кафедри гірничих машин і обладнання 
(https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo/Learn/phd?authuser=0) та Освітньому порталі КНУ 
(http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=370). Здобувачі знайомляться з нею на початку навчального 
процесу. 
На сторінках сайту КНУ здобувачам доступні розклад занять http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/rozklad та робочі навчальні плани http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/sylabusy-
normatyvnyh-navchal-nyh-dyscyplin.
На сайті університету (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura) здобувачі вищої освіти можуть 
ознайомитися з графіками навчального процесу.
Таким чином, ця інформація доступна здобувачам вищої освіти у будь-який час за наявності доступу до мережі 
Internet або на першому занятті з дисципліни від лектора.

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

ОНП «Галузеве машинобудування» має дві складові навчального процесу – наукову та освітню, які поєднуються та 
доповнюють одна іншу під час здійснення освітнього процесу. 
Загальний термін навчання за ОНП складає 4 роки, з них перші 2 роки  відводяться для засвоєння освітніх 
компонентів та проведення наукових досліджень, наступні 2 роки – для завершення наукових досліджень та 
написання і захисту дисертаційної роботи. 
Освоєння освітніх компонентів сприяє реалізації наукових досліджень добувачів, результати наукових досліджень 
викладачів збагачують матеріал освітніх компонентів. Наприклад, освітній компонент Н9 «Методи планування та 
проведення наукових досліджень гірничого устаткування» дає змогу спланувати, провести та обробити результати 
лабораторних експериментів у рамках дисертаційного дослідження здобувача.
В освітній компонент Н8 «Аналітична механіка та міцність машин» включені результати дисертації доктора 
технічних наук Громадського А.С. «Наукові методи ідентифікації процесів коливань і вдосконалення вітрозахисту 
обладнання кар’єрних екскаваторів». При проведенні лабораторних занять використовується метод ідентифікації 
спектральних характеристик гірничих машин і обладнання, розроблений у його дисертаційній роботі.
Результати спільних наукових досліджень знаходять відображення у наукових публікаціях, навчальних посібниках 
та монографіях, які використовуються здобувачами під час  вивчення дисциплін навчального плану, зокрема: 
Снижение динамических нагрузок станков шарошечного бурения. / Под ред. Громадского А.С. - Saabrüken: 
LapLambert Academic Publishing, 2014. – 236 c.; Гірничі машини та обладнання для добування руд. Видання 2-е, 
перероблене та доповнене. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Кривий Ріг: 
Видавничий центр КТУ, 2015. – 410 с.; Хруцький А.О. Основи розробки проектних процедур на базі SolidWorks API: 
навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2016. – 303 с.; Хруцький 
А.О. Підвищення ефективності винесення шламу при пневмоударному бурінні свердловин у міцних породах: 
монографія. Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2016. – 171 с.; Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов 
О.С. Проектування, формування та використання комплексів гірничорудного механізованого обладнання: Навч. 
посібник. – Кривий Ріг: Видавн. центр ДВНЗ «КТУ», 2017. – 229 с.; Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Ліфенцов О.С. 
Проектування гірничих машин і комплексів для видобутку та переробки руд: Навч. посібник. – Кривий Ріг: Видавн. 
центр ДВНЗ «КТУ», 2017. – 526 с. 
Викладачі та здобувачі вищої освіти беруть участь в освітніх та наукових заходах, які проводяться в Україні і за 
кордоном. Результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти, їх керівників та викладачів кафедри 
публікуються у фахових виданнях та матеріалах конференцій, у тому числі у рамках щорічної міжнародної науково-
технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства», що проводиться на базі КНУ.

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

Оновлення змісту освітніх компонентів провідними викладачами, згідно до Положення про організацію освітнього 
процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), відбувається 
щорічно та розглядається на засіданнях кафедр, які забезпечують відповідні компоненти ОНП. Викладачі 
самостійно, на засадах академічної свободи визначають, які зміни на основі наукових досягнень і сучасних практик 
слід зробити у змісті освітніх компонентів.
Наприклад, д.т.н., проф. Громадський А.С. оновив зміст освітньої компоненти Н8 «Аналітична механіка та міцність 
машин», додавши у лекційний матеріал розгляд методу локального захисту верстата шарошкового буріння від 
динамічних навантажень; к.т.н., проф. Горбачев оновив зміст освітньої компоненти ОП4 «Теорія вібродинамічних 
процесів у гірничому обладнанні», додавши у лекційний матеріал розгляд методу багатокритеріального 
оптимального проектування вібромашин для гірничорудних підприємств; к.т.н., Хруцький А.О. оновив зміст 
освітньої компоненти Н10 «Сучасні методи оптимізації параметрів, робочих процесів і структури гірничого 
устаткування», додавши розгляд топологічної оптимізації конструкцій за допомогою САПР SolidWorks 2018.

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

Інтернаціоналізація діяльності КНУ за Стратегією інтернаціоналізації ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf) спрямована на розвиток міжнародних зв’язків з установами та 
організаціями країн Центральної і Західної Європи, Азії, Північної Америки.  
Навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОНП пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності наступним 
чином:
- ОНП розробляються на основі компетентнісного підходу з урахуванням Національної рамки кваліфікацій і 
Дублінських дескрипторів;
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- проводиться набір здобувачів як в Україні, так і за кордоном;
- іноземним здобувачам надається можливість вивчення української мови, як іноземної;
- забезпечується доступ учасників освітнього процесу до міжнародних інформаційних ресурсів, зокрема Erasmus+, 
DAAD, Fulbright та інших;
- розвивається академічна мобільність здобувачів вищої освіти та викладачів на основі договорів про співпрацю та 
офіційних запрошень від інших ЗВО;
- укладено угоди про співпрацю КНУ з профільними ЗВО та науковими установами інших країн світу, у тому числі: 
Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Болгарії, Угорської Республіки та інших, які наведено на сторінці сайту 
http://doir.knu.edu.ua/ у розділі Міжнародна діяльність/Партнери університету.
 За цими договорами здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники, які забезпечують ОНП, можуть 
проходити стажування, брати участь у наукових конференціях, публікувати наукові статті у спеціалізованих 
виданнях.

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?

Для оцінки якості засвоєння навчального матеріалу дисциплін, що входять в ОНП, згідно з Положенням про 
організацію освітнього процесу у  Криворізькому національному університеті (http://www. 
knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) використовуються різні види контролю знань (поточний, модульний, 
підсумковий) та остаточна державна (підсумкова) атестація здобувачів вищої освіти. Форми та особливості процесу 
проведення цих заходів докладно описані в основних організаційних документах ОНП, а також у робочих програмах 
та силабусах навчальних дисциплін.
Програмні результати навчання, сформульовані у вигляді знань, умінь та практичних навичок, якими повинні 
оволодіти здобувачі у результаті вивчення дисциплін ОНП, мають забезпечити необхідні компетентності і 
допомогти їм під час підготовки дисертаційної роботи, написанні та публікації наукових статей і доповідей на 
науково-дослідних конференціях та семінарах.
Кожна форма контрольних заходів переслідує конкретну мету перевірки якості набутих знань та умінь здобувачів 
вищої освіти. Під час проведення поточного контролю у формі індивідуальної співбесіди з аспірантами оцінюються 
результати виконання практичних робіт, передбачених програмою навчальної дисципліни. Наприкінці залікових 
модулів дисциплін проводиться модульний контроль, під час якого з урахуванням результатів поточного контролю 
перевіряється рівень засвоєння лекційного матеріалу та закріплення його на практичних заняттях. Після закінчення 
вивчення дисципліни здійснюється підсумковий контроль у формі екзамену чи заліку.
Оцінка успішності здобувачів вищої освіти відбувається за допомогою 100-бальної шкали модульно-рейтингової 
системи, прийнятої в університеті згідно з Порядком оцінювання знань здобувачів у ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» (http://www. knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), яка передбачає певний розподіл балів 
за результатами усіх запланованих робочими програмами навчальних заходів. Кінцева підсумкова оцінка 
формується також з використанням національної п’ятибальної шкали та шкали ECTS.
Постійному контролю підлягає й самостійна робота аспірантів. Для цього використовуються такі методи, як 
перевірка засвоєння тем або розділів змістових модулів дисциплін, винесених на самостійне вивчення, поточний 
контроль опанування матеріалів практичних занять.
Лише за умови повного виконання усіх вимог навчального плану та складання необхідних екзаменів і заліків 
здобувачі вищої освіти можуть бути переведені на наступний курс навчання.

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

Вимоги до механізму оцінювання рівня набутих знань та умінь здобувачами вищої освіти викладені у Положенні 
про організацію освітнього процесу у КНУ (http://www. knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенні про 
внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в КНУ (http://www. 
knu.edu.ua/storage/files/ 2/3/115.pdf), Положенні про порядок оцінювання знань студентів у КНУ (http://www. 
knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), Положенні про проведення ректорського, директорського та деканського 
контролю знань студентів у КНУ (http://www. knu.edu.ua/storage/files/ 2/3/32.pdf), а також у програмах та силабусах 
навчальних дисциплін на сайті кафедри  (https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo).
Існують чіткі критерії оцінки повноти опрацювання аспірантами навчального плану. У процесі його вивчення 
накопичуються бали, набрані під час поточного контролю знань, виконання практичних та контрольно-модульних 
робіт, складання екзамену або заліку. 100-бальна система оцінювання враховує усі складові навчального процесу і 
дає реальну картину доробку аспіранту, а категорії шкали ECTS – можливість формувати підсумкову оцінку 
існуючого рівня його знань.
У силабусах навчальних дисциплін приведені вимоги до необхідних компетентностей, якими повинен оволодіти 
здобувач вищої освіти, основні показники досягнення очікуваних результатів, умови та методика нарахування балів 
за них, можливі зниження оцінок за порушення навчального процесу.

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

Уся необхідна інформація про існуючі форми контрольних заходів та критерії оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти знаходиться у робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін, які розміщені на 
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сайті університету (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/sylabusy-normatyvnyh-navchal-nyh-dyscyplin), 
сайті кафедри гірничих машин і обладнання (https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo/Learn/phd?authuser=0) та на 
Освітньому порталі КНУ (http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=370). Здобувачі вищої освіти мають 
вільний доступ до перелічених ресурсів і можливість у будь-який час ознайомитися з інформацією про порядок 
перевірки та процедуру оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу протягом терміну його викладання. 
Крім того, така інформація обов’язково доводиться до відома аспірантів на початку навчального семестру 
викладачами відповідних дисциплін.
Розклад екзаменів та заліків оприлюднюється на сайті університету не пізніше, як за два тижні до початку сесії.

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

Стандарту вищої освіти зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» для третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти поки що немає.
Порядок атестації визначається Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf) та чинною нормативно-правовою базою 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/110/Аспірантура%20та%20докторантура/phd_knu.pdf, 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/110/Аспірантура%20та%20докторантура/Pologenia%20pro%20porydok%20eks%2
0Phd.pdf).
Право на атестацію мають здобувачі, які повністю виконали свої індивідуальні плани навчання. Результатом 
дисертаційної роботи має бути вирішення актуального наукового завдання, яке вносить нове знання у гірничій 
галузі. Атестація здійснюється у формі публічного захисту підготовленої здобувачем дисертаційної роботи, яка 
виконується згідно з існуючими вимогами до її оформлення, перевіряється на можливу наявність академічного 
плагіату та попередньо розглядається робочою групою відповідної спеціалізованої ради.   
До останнього часу атестація здобувачів вищої освіти ОНП відбувалася у постійно діючих спеціалізованих радах, які 
мали право розгляду дисертаційних робіт за спеціальністю 05.05.06 – «Гірничі машини».

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

Порядок процедури проведення контрольних заходів регулюються наступними нормативними документами ЗВО:
- Положенням про організацію освітнього процесу у  КНУ (http://www. knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf);
- Положенням про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf); 
- Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/normatyvni-doku-menty/polozhennya-universytetu ).
- Положенням про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня 
доктора філософії поза аспірантурою у КНУ   (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf)
- Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf);
- Положенням про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань студентів у ДВНЗ 
«КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf);
- Положенням про організацію виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf);
- Положенням про Центр забезпечення якості вищої освіти КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf). 
Усі подробиці проведення контрольних заходів описані у робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах на 
сайті кафедри (https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo).

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

Порядок перевірки результатів навчання регламентується Положенням про порядок оцінювання знань студентів у 
ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf) та Положенням про порядок створення та 
організацію роботи екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf).
Об’єктивність оцінювання знань здобувачів вищої освіти екзаменаторами гарантується нормами Положення про 
академічну доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf).
Що стосується захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії, то правомірність його 
присудження забезпечується відповідними нормами діяльності спеціалізованих рад та прозорістю публічного 
проведення цього заходу.
Врегулювання можливих конфліктів інтересів під час виконання ОНП та проведення контрольних заходів 
здійснюється на основі Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf), Положення про порядок запобігання та врегулювання 
потенційного й реального конфлікту інтересів   із здобувачами у діяльності посадових осіб КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf), 
У Пам’ятці молодому вченому (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Pamytka-конвертирован.pdf) для 
здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня приводяться роз’яснення щодо особливостей 
виникнення ситуацій конфлікту інтересів у науковій сфері, зокрема між здобувачем та його науковим керівником.

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

Порядок та умови повторного проходження контрольних заходів здобувачами вищою освіти урегульовуються 
вимогами, які викладені у Положенні про організацію освітнього процесу у  Криворізькому національному 
університеті (http://www. knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
Згідно з ним, особам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати 
академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзамену чи заліку 
допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – комісії, яку створює 
декан факультету, про що видається відповідне розпорядження. Підставою для розпорядження є доповідна записка 
завідувача відповідної кафедри, з дисципліни якої студент одержав незадовільну оцінку. Перескладання екзаменів з 
метою підвищення оцінки не допускається.
До цього часу випадків відмов у присудженні ступеня доктора філософії та повторних захистів дисертацій зі 
спеціальності ОНП не було.

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

Порядок урегулювання процедур та оскарження результатів проведення контрольних заходів в КНУ регулюється 
Положенням про організацію освітнього процесу у  Криворізькому національному університеті (http://www. 
knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
та доктора наук (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/normatyvni-dokumenty/polozhennya-universytetu) 
та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf ).
Для цього наказом ректора створюється спеціальна апеляційна комісія, яка діє протягом екзаменаційної сесії або 
проміжної атестації і призначена для розгляду апеляцій від здобувачів вищої освіти. Заява на апеляцію подається на 
ім’я голови комісії та реєструється у деканаті. У разі апеляції результатів екзамену здобувач має представити свою 
письмову відповідь на запитання або тези. Комісія виносить рішення у вигляді протоколу, згідно з яким може 
додати додаткові бали по кожному питанню (але не більше 8). До нього прикладається копія листа затверджених 
критеріїв оцінювання.
Випадків оскарження результатів контрольних заходів здобувачами ОНП не зареєстровано.

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у КНУ викладені у наступних 
нормативних документах університету:
- у Статуті Криворізького національного університету (п.2.7) (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf);
- у Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf) (п.10. Запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових 
та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти);
- у Положенні про академічну доброчесність у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf);
- у Кодексі честі викладача ДВНЗ «КГУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf), який вимагає «…
дотримуватись норм та принципів етики науки при проведенні наукових досліджень, не допускати в наукових 
працях (статті, монографії, дисертаційні роботи та ін.) плагіату, компіляцій тощо»;
 - у Кодексі честі студента КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf), згідно з яким вважається 
неприпустимим «…плагіат та компіляції при виконанні курсових, кваліфікаційних та інших робіт» (п. 5);
- у Кодексі академічної доброчесності КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf).
Загальний контроль процесу дотримання академічної доброчесності у ЗВО покладений на ректора університету, 
який координує роботу комісії з етики та керування конфліктами.

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

У КНУ обов’язковій перевірці на можливу наявність академічного плагіату підлягають: дисертаційні роботи на 
здобуття ступеня «доктор філософії» або «доктор наук», кваліфікаційні магістерські та бакалаврські роботи, 
рукописи монографій, підручників, авторських навчальних посібників, рукописи статей, тези доповідей, які 
надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів конференцій. 
Нормативи антиплагіату, які встановлюються Положенням про академічну доброчесність у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), визначають функціонування процедур і принципів антиплагіату в 
університеті або в його підрозділах (факультетах, кафедрах) на основі Інтернет Системи Strikeplagiarism.com та 
Unicheck.com.
Перевірка на антиплагіат здійснюється робітниками Центру забезпечення якості вищої освіти КНУ, діяльність якого 
визначається відповідним Положенням (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf). Роботи, що пройшли 
перевірку, потрапляють у внутрішній університетський репозиторій наукових праць та кваліфікаційних робіт, який 
унеможливлює практику повторного використання тем робіт та списування (http://ds.knu.edu.ua/). Здобувачі вищої 
освіти, які виконують роботи на аналогічні теми, можуть ознайомитися з попередніми роботами для уникнення 
повторень, які можуть бути розцінені, як порушення академічної доброчесності. 

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

Для ознайомлення аспірантів КНУ з принципами академічної доброчесності та правилами написання наукових 
робіт з метою уникання плагіату у програмі навчальної дисципліни «Організація та реалізація досліджень здобувача 
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наукового ступеня доктора філософії» передбачено вивчення навчального модулю з академічного письма та 
доброчесності.
У силабусах навчальних дисциплін прописано вимоги до самостійності виконання усіх практичних робіт, перевірки 
їх на наявність плагіату та коректність використаних текстових запозичень.
Куратори груп здобувачів вищої освіти першого і другого рівнів знайомлять студентів з Кодексом честі студента  
Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf) та Кодексом академічної доброчесності Криворізького 
національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf), обговорюють з ними важливість 
дотримання правил академічної доброчесності, охорони авторських прав та інтелектуальної власності.

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

Для своєчасного виявлення випадків порушення принципів академічної доброчесності в КНУ розроблено і 
прийнято Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf ). Згідно з ним, створені Комісії з академічної етики кафедр та 
факультетів, які аналізують результати проведеного автоматизованого пошуку текстових запозичень та приймають 
рішення щодо наявності або відсутності академічного плагіату в текстах кваліфікаційних робіт, рукописів 
монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій. Аналогічні Комісії з академічної етики 
працюють у спеціалізованих радах університету. Редакційні колегії наукових видань університету проводять подібну 
роботу з матеріалами, що надходять до редакцій.
У разі виявлення фактів академічного плагіату Комісіями можуть прийматися ті чи інші рішення, а саме: зниження 
результатів оцінювання кваліфікаційних робіт, доопрацювання окремого розділу (розділів) кваліфікаційної роботи 
з повторним проходженням експертизи, повторне виконання робіт тощо.
Випадків порушення вимог щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти ОНП «Галузеве 
машинобудування» не виявлено.

6. Людські ресурси

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

Підбір науково-педагогічних кадрів для виконання ОНП здійснюється згідно з вимогами законів України, довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти, Статуту КНУ, Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf) та Положення про атестацію 
педагогічних працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/22.pdf).
Відбір осіб для виконання ОНП «Галузеве машинобудування» відбувається з метою виконання існуючих вимог про 
відповідну науково-педагогічну кваліфікацію кандидатів. Вони повинні мати професійну вищу освіту, науковий 
ступінь (доктор наук, кандидат наук, доктор філософії), вчене звання (професор, доцент, старший науковий 
співробітник, старший дослідник), які відповідають спеціальності, наукові та науково-методичні праці у фахових 
виданнях та підтвердження своєї наукової, науково-педагогічної або іншої професійної діяльності за спеціальністю 
не менше, як за сімома результатами, переліченими у пункті 30 «Ліцензійних умов». Крім того, вони періодично 
проходять у встановленому порядку підвищення кваліфікації.
Усі викладачі ОНП «Галузе машинобудування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у КНУ 
відповідають існуючим вимогам до рівня професійної підготовки, що забезпечує досягнення програмних 
результатів навчання здобувачів вищої освіти.

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

Організація освітнього процесу за спеціальністю 133 «Галузе машинобудування» третього рівня вищої освіти у КНУ 
здійснюється з урахуванням інтересів та за участю майбутніх роботодавців випускників ОНП.
Кафедра гірничих машин і обладнання КНУ має договори про творчу співдружність з провідними підприємствами 
гірничо-металургійного комплексу Кривбасу та України: ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД» (Кривий Ріг), ПрАТ 
«Північний ГЗК» (Кривий Ріг), компанією «Метінвест» (Україна), ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Торговим 
домом «Гідросила» (Кропивницький), АТ «Корум Криворізький завод гірничого обладнання», ПАТ 
«ХейдельбергЦемент Україна» (Дніпро), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрінтех» (Харків) 
(https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo/corp?authuser=0). Умови договорів передбачають можливість участі у 
спільних дослідницьких програмах, підвищення якості освітніх програм шляхом виконання практичних завдань на 
виробництві, реалізації дуальної освіти, створення філій кафедри на підприємствах, проведення навчальних занять, 
підвищення кваліфікації викладачів, підготовки спільних наукових публікацій.
Співробітники підприємств надають консультативну допомогу нашим аспірантам: директор ТОВ «КВШМ» Учитель 
С.О. консультує  Шепеленко М.І., головний механік ПрАТ «Південний ГЗК» Мартиненко А.В. – Крадожона С.О., 
головний інженер ПАТ «КриворіжНДПІрудмаш» Кассір С.Г. – Ощепкова В.С., інженер з сервісу Сервісного 
торговологістичного центру «БІЛАЗ-Україна» Кривенченко В.В. – Максименко І.С.

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

У минулому навчальному році фахівці підприємства «Гідросила» 31 жовтня 2019 р. були запрошені для участі у 
семінарі на тему «Номенклатура і конструктивні особливості гідравлічних силових машин (насоси та гідромотори 
шестеренні і аксіально-поршневі, гідророзподільники, гідроциліндри)».
До аудиторних занять на регулярній основі представники роботодавців поки що не долучаються. Їх внесок в освітній 
процес обмежується  консультаційними послугами, описаними у попередньому пункті. Але така робота планується 
на наступний навчальний рік (21/22) у вигляді разових аудиторних занять з аспірантами, участі у керівництві 
педагогічною практикою. До подібної форми навчання будуть долучатися провідні фахівці інституту 
«КриворіжНДПІрудмаш», Науково-дослідного гірничорудного інституту, Науково-дослідного інституту безпеки 
праці у гірничорудній промисловості, Криворізької вищої металургійної школи, Південного гірничо-
збагачувального комбінату та інших установ і підприємств.

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

Процес організації професійного розвитку викладачів ОНП регламентується Положенням про професійний 
розвиток науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf). 
Згідно з ним, підвищення кваліфікації здійснюється за програмами довгострокового навчання для оволодіння, 
оновлення та поглиблення необхідних компетентностей на базі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду; 
короткострокового підвищення кваліфікації для ознайомлення з сучасними та актуальними науковими проблемами 
галузі; стажування з метою отримання нових знань та навичок для підвищення рівня виконання професійних 
завдань.
Базами підвищення кваліфікації викладачами КНУ є провідні заклади вищої освіти, наукові та освітньо-наукові 
організації як в Україні, так і за її межами. 
Так, наприклад, доцент кафедри гірничих машин і обладнання Громадський В.А. з 01.11.2019 року по 01.02.2020 
року пройшов стажування у WSL (м. Ченстохова, Польща) за європейською освітньою програмою «The Innovative 
Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Engineering Practice» (Mechanical Engineering) та 
отримав сертифікат № KPK 20/02/93 від 01.02.2020 р., що відповідає усім вимогам для сертифікованого 
міжнародного курсу науково-професійного розвитку.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Порядок матеріального стимулювання професійного розвитку викладачів передбачено додатками 5 і 6 до 
Колективного договору на 2017-2021 р.р. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf) та Положенням про 
надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання 
посадових обов'язків у ДВНЗ "Криворізький національний університет" 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf). 
У Положенні надаються умови матеріального стимулювання викладацького персоналу згідно зі встановленими 
показниками оцінки їх педагогічної майстерності. Перелік осіб, що нагороджуються, затверджуються наказом 
ректора. В якості прикладу можна навести заохочення працівників кафедри гірничих машин і обладнання та 
викладачів ОНП «Галузеве машинобудування» Хруцького А.О. і Громадського А.С., яке відбулося згідно з наказом 
№ 128-ка від 14.07.2020 р. 
Нематеріальне стимулювання викладацької майстерності здійснюється у формі нагородження почесною грамотою 
за особливі заслуги та внесок у розвиток Університету (згідно із згаданим Положенням).

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?

Звіти про фінансові результати діяльності університету розміщено на сайті http://www.knu.edu.ua/finansova. Стан 
матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу наведений у 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/82.pdf.
Загальна площа навчальних приміщень КНУ складає 94726 кв.м (з них 2016,1 кв.м – комп’ютерні лабораторії), 
науково-технічної бібліотеки університету – 3099,5 кв.м (з них 1763,9 кв.м – читальні зали).
Навчальний процес та дослідницька діяльність у рамках ОНП здійснюється у шести лабораторіях кафедри гірничих 
машин і обладнання загальною площею 760 кв.м. Вони обладнані діючим і макетним гірничим устаткуванням та 
дослідницькою апаратурою, які забезпечують отримання сучасного рівня знань, умінь та навичок здобувачами 
вищої освіти, дають можливість проведення наукових досліджень.
ОНП «Галузеве машинобудування» має навчально-методичне забезпечення у вигляді робочих програм навчальних 
дисциплін, силабусів, методичних рекомендацій, конспектів лекцій, фонду університетської бібліотеки 
(http://lib.knu.edu.ua). 
У процес оновлення матеріально технічної бази ОНП залучені роботодавці.

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

Здобувачі вищої освіти мають безкоштовний доступ до необхідних для оволодіння ОНП інформаційних ресурсів як у 
друкованій, так і в електронній формах. Університет має доступ до баз даних Scopus і Web of Science та репозитарій з 
науковими публікаціями викладачів і студентів та кваліфікаційними роботами здобувачів. Навчальні корпуси та 
гуртожитки університету підключені до мережі Інтернет з вільним доступом до Wi-Fi. Бібліотека університету має 
власний сайт (http://lib.knu.edu.ua), репозитарій (http://ds.knu.edu.ua), електронний каталог, автоматизовану 
бібліотечну програму, електронну читальну залу з доступом до вітчизняних та світових електронних бібліотек.
В університеті працює електронне освітнє середовище на платформі Moodle.
Згідно з Положенням про Раду молодих вчених КНУ (https://drive.google.com/file/d/11hGVsYNJbvYO_rKu-
rvtrUbcKzBqs-e6/view?usp=sharing) та Положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих учених КНУ (https://drive.google.com/file/d/18sSiQETKEwcF_0JwnNMTwBeYB0j5ViEX/view?usp=sharing) в 
університеті працює рада молодих вчених і студентів. 
Для забезпечення інтересів здобувачів в університеті створено відповідне виховне середовище: громадсько-освітній 
комплекс «Палац молоді і студентів» на 1600 місць, спортивний комплекс, студентську поліклініку, кімнату матері 
та дитини, заклади харчування. Працює пансіонат «Чароїт» у Херсонській області.

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

Усі приміщення КНУ відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН 
В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затвердженим наказом Держкоммістобудування України від 
27.06.1996 року №117. Згідно із Законом України «Про охорону праці» в університеті проводиться постійна робота 
щодо подальшого покращання охорони праці, попередження виробничого травматизму та створення безпечних 
умов роботи і навчання. 
До складу університету входить науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній 
промисловості, що досліджує проблеми забезпечення охорони праці робітників галузі. В університеті працює відділ 
охорони праці, який слідкує за її станом у підрозділах установи. Здобувачі вищої освіти в обов’язковому порядку 
проходять інструктажі з питань охорони праці. 
У Положенні про куратора академічної групи у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/polog_kurator.pdf) прописано, 
що куратор зобов’язаний володіти інформацією про індивідуальні особливості та потреби студентів, їх стан здоров’я, 
сімейно-побутові умови, інформувати гаранта програми та викладачів про складні психологічні ситуації та проблеми 
здобувачів.
В умовах пандемії COVID-19 університет працював на дистанційній формі навчання. Навчання здійснювалося на 
освітньому порталі за допомогою платформи Moodle (http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=370). 
Відео-конференції відбувалися на платформі Zoom. 

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?

Освітня, організаційна, інформаційна, консультаційна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти з ОНП 
«Галузеве машинобудування» протягом усього терміну навчання у Криворізькому національному університеті 
здійснюється керівництвом ЗВО, завідувачем аспірантури та докторантури, викладачами кафедри гірничих машин і 
обладнання, науковими керівниками здобувачів.
Особисту відповідальність за якість підготовки докторів філософії та докторів наук несе проректор з наукової роботи 
університету. Крім того, для здобувачів ступеня доктор філософії він викладає навчальну дисципліну «Організація 
та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії».
Організаційне, інформаційне та консультативне забезпечення процесу навчання здобувачів здійснює  завідувач 
аспірантури та докторантури університету.
З метою надання якісної інформаційної підтримки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем на 
офіційному сайті університету створений спеціальний розділ (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura), на 
якому приводиться інформація про діючі нормативні документи, що регулюють порядок підготовки наукових 
кадрів у країні, надається 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), а також відомості 
про розклад занять і консультацій, навчальні плани, паспорти спеціальностей, методичні рекомендації щодо 
оформлення та публікації результатів наукових досліджень тощо. Поточну інформацію про власний процес 
навчання у режимі реального часу здобувачі можуть також отримати на ресурсі Автоматизована система управління 
ЗВО (http://asu.knu.edu.ua/).  
 Для забезпечення соціальної підтримки здобувачів вищої освіти в університеті створена стипендіальна комісія, яка 
діє згідно з 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/2/3/44.pdf) та Змінами, що вносяться до порядку призначення і виплати 
соціальних стипендій студентам Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/38.pdf). Здобувачі освіти, які потребують тимчасового житла, 
забезпечуються ним на весь період навчання. Члени Профспілкової організації ДВНЗ КНУ користуються 
додатковими соціальними пільгами та гарантіями (пільговими путівками на санітарно-курортне лікування, 
матеріальною допомогою тощо).
Результати анкетування, проведеного Центром забезпечення якості вищої освіти КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/42.pdf), показують, що здобувачі у цілому позитивно оцінюють рівень 
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соціальної підтримки, що надає університет.

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)

Особи з особливими освітніми проблемами користуються пільгами під час вступу до навчання в університеті згідно з 
Правилами прийому до аспірантури та докторантури КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/110/Аспірантура%20та%20докторантура/final_pravula_n.pdf)
Наказом № 268 від 25 травня 2018 року Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf) 
передбачено створення на території КНУ усіх необхідних умов для зручного та безперешкодного пересування таких 
осіб. Зокрема, у стадії підготовки знаходиться проект будівництва пандусу для полегшення доступу таких осіб до 
університету. 
Можливість дистанційної форми навчання за допомогою комп'ютерних технологій забезпечується використанням 
платформи Moodle (http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=370). Вона дозволяє проводити навчальні 
заняття у формі телеконференцій, веб-занять, отримання завдання і відправлення відповідей на них за допомогою 
електронної пошти.
Під час реалізації ОНП 133 «Галузеве машинобудування» конкретних прикладів створення таких умов не було через 
відсутність здобувачів вищої освіти з особливими потребами.

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?

Заходи, спрямовані на врегулювання можливих конфліктних ситуацій під час здійснення освітнього процесу у 
Криворізькому національному університеті (у тому числі пов’язаних з корупцією, проявами дискримінації, 
сексуальними домаганнями тощо), передбачені наступними діючими у ЗВО установчими документами:
- Кодексом честі викладача Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf);
- Кодексом честі студента  Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf).
Згідно з ними, а також положеннями діючого законодавства усі учасники освітнього процесу мають право на захист 
від будь-яких форм дискримінації, насильства та приниження, оскарження протиправних дій керівництва 
університету та його науково-педагогічних працівників по відношенню до себе та третіх осіб.
Для виявлення випадків порушення загальноприйнятих норм спілкування та конфліктних ситуацій на цьому грунті 
серед здобувачів вищої освіти усіх рівнів навчання регулярно проводяться опитування у вигляді анкетування. 
Порядок цієї процедури визначається Положенням про організацію та проведення опитування здобувачів вищої 
освіти у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf). 
Для врегулювання будь-яких можливих конфліктних ситуацій між здобувачами та посадовими особами 
університету (у тому числі випадків дискримінації, харасменту, булінгу¸ віктімблеймінгу, мобінгу тощо) у КНУ діють 
наступні нормативні документи:
- Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів із 
здобувачами у діяльності посадових осіб Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf);
- Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf).
Під час реалізації ОНП 133 «Галузеве машинобудування» жодних випадків конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регулюються наступними 
документами:
- Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) (с. 20),
- Положенням про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня 
доктора філософії поза аспірантурою у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf);
- Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Криворізькому національному 
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf);
- Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf); 
- Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Криворізького 
національного університету  
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/final%20(2).pdf)
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Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Уперше ОНП «Галузеве машинобудування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти була розроблена на 
кафедрі гірничих машин і обладнання, розглянута і затверджена на засіданні Вченої ради КНУ (протокол № 8 від 
26.04.2016 р.), а потім уведена у дію наказом ректора № 204 від 10.05.2016 р. У 2020 р. ОНП була переглянута та 
удосконалена відповідно до стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG), Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти, а також на основі 
результатів опитування стейкхолдерів.
В опитуванні у вигляді анкетування взяли участь здобувачі вищої освіти, їхні наукові керівники, представники 
роботодавців (гол. інж. ПАТ «КриворіжНДПІрудмаш» Кассір С.Г., інститути НДГРІ, НДІБТГ) 
(https://drive.google.com/file/d/14r5erXlHBXV6EPwSc3_NU2FDYQV1sTBe/view?usp=sharing).
У ОНП було внесені наступні зміни:
- уточнено та узагальнено формулювання фахових компетентностей і програмних результатів навчання;
- для поліпшення рівня володіння англійською мовою здобувачам вищої освіти окрім дисципліни «Іноземна мова 
для академічних та наукових цілей» (6 кредитів) додана дисципліна «Іноземна мова наукової комунікації» (3 
кредити);
- удосконалено можливість формування індивідуальної навчальної траєкторії здобувача вищої освіти, курси за 
вибором здобувача включені до банку вибіркових дисциплін;
- перенесено дисципліну «Основи теорії подібності робочих процесів гірничих машин з циклу професійної 
підготовки до циклу вибіркових дисциплін, виключено дисципліну «Спеціальні питання тепломасообміну» з циклу 
вибіркових дисциплін.
Оновлену ОНП «Галузеве машинобудування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти було затверджено 
Вченою радою КНУ (протокол № 7 від 14.05.2020 р.) та уведено в дію наказом ректора № 163 від 15.05.2020 р.
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) 
перегляд ОНП здійснюється щонайменше 1 раз у терміни її дії і не пізніше ніж за 1 семестр до її завершення. 
Процедуру розроблено таким чином, щоб надати можливість як відкритого доступу до внесення пропозицій до 
ОНП, так і моніторингу усіма бажаючими стейкхолдерами динаміки її перегляду та внесення змін.
Згідно оновленій процедурі внесення змін до ОНП гарант ОНП, здобувачі вищої освіти, роботодавці, випускники 
даної ОНП або науково-педагогічні працівники, які виявляють бажання внести зміни до ОНП, заповнюють заявку 
на сторінці Центру забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-
yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-shhodo-vnesennya-zmin-do-osvitnih-prohram). Центр забезпечення якості вищої 
освіти проводить моніторинг поданих заявок і формує перелік пропозицій. Зараз триває збір заявок щодо змін до 
діючої ОНП на сторінці Центру забезпечення якості. На сайті кафедри для розгляду та обговорення розміщено 
попередній проект ОНП «Галузеве машинобудування» (https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo).

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

Згідно з Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) постійний перегляд освітніх програм відбувається за результатами 
їхнього моніторингу, а критерії, за якими він відбувається, формуються у результаті зворотного зв’язку з усіма 
учасниками освітнього процесу. Наприклад, в обговоренні діючої ОНП приймали участь аспіранти Шепеленко М.І., 
Ощепков В.С., Крадожон С.О., їхні наукові керівники Засельський В.Й., Хруцький А.О., Замицький О.В., а також 
представники роботодавців Кассір С.Г., Козирєв С.М., Мартиненко А.В. 
(https://drive.google.com/file/d/1SRD5fbjFaEk-R2eX1SIHZcoMKTVraapu/view?usp=sharing). 
Як було зазначено вище, здобувачі вищої освіти, випускники даної ОНП, які мають бажання внести зміни до ОНП, 
заповнюють заявку на сторінці Центру забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-shhodo-vnesennya-zmin-do-osvitnih-prohram ),з яких у подальшому 
Центр забезпечення якості вищої освіти формує перелік пропозицій. 
До того ж постійно проводяться опитування щодо задоволеності здобувачів та можливих пропозицій щодо 
вдосконалення освітнього процесу та змісту ОНП 
(https://docs.google.com/forms/d/10U5tLdRoCeq4JzRGes0UEmd5RTVGPenCPLuRq6q4TXI/edit?usp=sharing).

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

Аспіранти КНУ представлені у складі Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
КНУ (https://drive.google.com/file/d/18sSiQETKEwcF_0JwnNMTwBeYB0j5ViEX/view?usp=sharing) і можуть впливати 
на організацію та контроль за ходом освітнього процесу шляхом подання пропозицій щодо змінення навчальних 
планів та освітніх програм до колегіальних органів університету (вчених рад факультетів та ЗВО); вирішення 
конфліктних ситуацій, що виникають між учасниками освітнього процесу; організації науково-дослідної роботи; 
процесу призначення стипендій тощо.
На сайті кафедри гірничих машин і обладнання виставлені документи ОНП зі спеціальності «Галузеве 
машинобудування» (https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo/Learn/phd?authuser=0). Усі бажаючі, у тому числі 
аспіранти та представники органів студентського самоврядування університету можуть залишати там свої 
зауваження та побажання (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-
shhodo-vnesennya-zmin-do-osvitnih-prohram), які  враховуються групою забезпечення ОНП під час підготовки 
матеріалів до її перегляду згідно з процедурою, описаною у http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf.  
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Під час розробки і перегляду ОНП третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії вищої освіти за 
спеціальністю «Галузеве машинобудування» зауважень з боку органів студентського самоврядування не було 
(https://drive.google.com/file/d/1SRD5fbjFaEk-R2eX1SIHZcoMKTVraapu/view?usp=sharing).

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

Представники роботодавців мають можливість впливати на процес удосконалення освітнього процесу через участь у 
роботі Наглядової ради у КНУ.
Згідно з Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у КНУ (http:// 
www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf) роботодавці на постійній основі приймають участь в оцінці якості 
підготовки здобувачів вищої освіти. Їхні відгуки обговорюються на засіданнях та аналізуються представниками 
кафедр з метою формування компетентностей аспірантів, підготовки пропозицій щодо підвищення якості 
освітнього процесу (https://drive.google.com/file/d/1SRD5fbjFaEk-R2eX1SIHZcoMKTVraapu/view?usp=sharing).
Роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду ОНП шляхом відповідного анкетування 
(https://drive.google.com/file/d/14r5erXlHBXV6EPwSc3_NU2FDYQV1sTBe/view?usp=sharing). В якості прикладу 
можна привести ПАТ «КриворіжНДПІрудмаш» в особі його головного інженера Кассіра С.Г.
Роботодавці беруть участь у процесі атестації здобувачів вищої освіти шляхом роботи в екзаменаційних комісіях із 
захисту атестаційних робіт (наприклад, головний інженер ПрАТ «Південний ГЗК» Мартиненко А.В., директор ТОВ 
«Завод бурової техніки ДСД» Солоніченко Ю.М.), а також спілкуються з ними та викладачами університету під час 
проведення на базі КНУ щорічних науково-практичних та студентських конференцій. 
На даний момент складено договори про співпрацю КНУ з провідними галузевими підприємствами 
(https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo/corp?authuser=0). 

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

Перший випуск ОНП третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії вищої освіти за спеціальністю 
«Галузеве машинобудування» відбудеться у 2021 році. Проте, і в університеті і на кафедрі гірничих машин і 
обладнання  існує загальна практика збирання та урахування інформації щодо кар’єрного шляху і траєкторій 
працевлаштування випускників усіх рівнів навчання. На сайті кафедри представлена таблиця випускників 
аспірантури спеціальності 05.05.06 – «Гірничі машини» минулих років 
(https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo/Learn/phd?authuser=0). Більшість з них працює на науково-педагогічних 
посадах КНУ (Хруцький А.О., Громадський В.А., Громадський Вік. А., Кузьменко Д.І., Почужевський О.Д., Кривенко 
О.Ю., Чумак Ю.І. та інші) і постійно знаходяться у полі зору кафедри. 
Подібна інформація готується і для випускників першого та другого рівня вищої освіти. Кафедра підтримує зв’язки 
зі своїми випускниками за допомогою телефонного опитування та інших засобів комунікації.

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?

В університеті існує практика проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю навчання. Порядок 
здійснення аудиту регулюються Центром забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/normatyvna-baza) та Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої 
діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Його 
задачами є виявлення стану і динаміки показників вищої освіти, у тому числі її якості; аналіз факторів, що 
впливають на них; прогнозування розвитку найважливіших процесів змінення вимог до якості навчання; 
попередження негативних тенденцій в організації освітнього процесу тощо.
У Криворізькому національному університеті на цей момент пройшли акредитацію чотири ОП першого 
(бакалаврського), чотири ОП другого (магістерського) та шість ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти. За результатами цих акредитацій були виявлені певні недоліки. Зокрема, для ОНП третього рівня були 
висловлені наступні вимоги та побажання:
- більше уваги приділяти регулярному опитуванню здобувачів та стейкхолдерів для урахування їхніх потреб під час 
удосконалення освітньо-наукових програм. Кафедрою гірничих машин і обладнання КНУ здійснюються усі можливі 
кроки у цьому напрямку;
- підкреслювати специфіку регіонального аспекту ОНП. Для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» ця 
вимога має надзвичайно важливе значення з огляду на унікальність її спрямованості на гірничорудне 
машинобудування;
- ширше розвивати співпрацю з іноземними університетами та науковими установами для удосконалення ОНП та 
підвищення якості освітнього процесу. Підвищувати рівень інтернаціоналізації ОНП, розвивати взаємний 
міжнародний обмін здобувачів та викладачів. У цьому аспекті діяльність спеціальності 133 «Галузеве 
машинобудування» має бути суттєво активізована;
- розробити Положення про порядок запобігання конфліктів між посадовими особами та здобувачами. Такий 
документ вже розроблено та запроваджено – Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного й 
реального конфлікту інтересів із здобувачами у діяльності посадових осіб Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). Крім того, для роз’яснення особливостей вирішення ситуацій 
конфлікту інтересів у науковій сфері, зокрема між здобувачем та його науковим керівником, в університеті створена 
Пам’ятка молодому вченому  (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Pamytka-конвертирован.pdf).

Сторінка 21



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?

Акредитація освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 
Галузеве машинобудування є первинною, тому результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти немає.
Під час удосконалення ОНП були проаналізовані досвід і результати проведених в КНУ акредитацій освітньо-
наукових програм третього рівня інших спеціальностей, враховано більшість зауваженнь, висловлених експертами.

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

Учасники академічної спільноти університету залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості згідно з 
вимогами наступних нормативних документів КНУ: 
- Положення про Центр забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf);
- Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf);
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у Криворізькому 
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf).
Задачами контролю якості навчання є перевірка процесу планування освітньої діяльності, формування якісного 
контингенту здобувачів та педагогічних працівників, оцінювання результатів навчання, посилення практичної 
підготовки, наявності необхідного матеріального забезпечення, публічності інформації про діяльність університету, 
запобігання проявам академічного плагіату тощо. 
Під час здійснення процесу внутрішнього забезпечення якості освіти проводяться моніторинги якості вступної 
кампанії, контролю знань та якості випуску здобувачів освіти, організації освітнього процесу, професійної активності 
науково-педагогічних та педагогічних працівників.

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

Головним органом, що відповідає за здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти у 
КНУ, є Центр забезпечення якості вищої освіти Криворізького національного університету, порядок діяльності якого 
визначається відповідним Положенням (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf). Основними завданнями 
Центру є: удосконалення якості професійної підготовки шляхом періодичного перегляду освітніх програм; аналіз 
ефективності процедур оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти; контроль якості кадрового складу 
університету та рівня організації освітнього процесу; забезпечення ефективної діяльності університету.
У своїй діяльності Центр спирається на допомогу науково-педагогічних працівників університету, навчально-
методичного відділу, наукової частини та органів студентського самоврядування. Наприклад, процес контролю 
якості знань здобувачів вищої освіти здійснюється на різних рівнях: кафедральному, факультетському, 
ректорському за участю керівників цих підрозділів.
Що стосується навчальних планів, робочих програм, силабусів та інших методичних матеріалів ОНП третього рівня 
вищої освіти, то вони розробляються силами відповідних проектних груп, розглядаються на засіданнях кафедр, 
ухвалюються вченими радами факультетів та університету і затверджуються ректором.

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?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Криворізькому національному університеті регулюються 
наступними нормативними документами:
- Статутом Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf);
- Положенням про організацію освітнього процесу у  Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.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 у Криворізькому національному університеті ( 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf);
- Правилами внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний 
університет" (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF).
 Доступність для учасників освітнього процесу означених нормативних документів забезпечується їх розміщенням 
на офіційному сайті ЗВО у розділі Нормативна база (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

Веб-сторінка, яка містить інформацію про проект ОНП (https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo/Learn/phd?

Сторінка 22



authuser=0).
Форма опитування стейкхолдерів щодо змісту ОНП (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqpjf-
NUmhMZsjkzVl8VBhJOJmUu4cSy8aeFgUrLUYxFUZcA/viewform).

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

Освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, галузь 
знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування
(https://sites.google.com/knu.edu.ua/gmo/Learn/phd?authuser=0),  
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Освітні%20програми/освітні%20програми/аспірантура/ОНП).

10. Навчання через дослідження

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

Навчальним планом ОНП «Галузеве машинобудування» для загальної підготовки здобувачів передбачено 
опанування таких загальнонаукових дисциплін, як «Філософія науки та інновації», «Організація та реалізація 
досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії», «Управління науковими проектами та фінансуванням 
досліджень», «Іноземна мова для академічних та наукових цілей», педагогічної підготовки – «Сучасні методики 
викладання та організації занять у вищій школі» та викладацька практика.
Сучасний рівень професійної підготовки здобувачів забезпечується шляхом вивчення дисциплін «Аналітична 
механіка та міцність машин», «Методи планування та проведення наукових досліджень гірничого устаткування», 
«Сучасні методи оптимізації параметрів, робочих процесів і структури гірничого устаткування».
Для забезпечення  особистих наукових інтересів здобувачів передбачені такі вибіркові дисципліни, як «Основи 
теорії подібності робочих процесів гірничих машин», «Наукові основи створення, експлуатації і прогнозування 
розвитку гірничих машин», «Методи дослідження та пошуку нових технічних рішень», «Теорія вібродинамічних 
процесів у гірничому обладнанні», «Сучасні методи підвищення надійності і довговічності гірничого обладнання», 
«Теоретичні основи енергетичних перетворень».

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

Навчальні дисципліни ОНП «Галузеве машинобудування» спрямовані на формування умінь і навичок здобувачів 
вищої освіти, які б дозволили самостійно проводити наукові дослідження, важливі та актуальні для гірничорудної 
галузі, зокрема прогнозування розвитку гірничого обладнання, планування та проведення теоретичних та 
експериментальних досліджень, оптимізації параметрів, робочих процесів та конструкцій гірничого обладнання, 
підвищення його надійності та довговічності (наприклад, навчальний курс «Методи планування та проведення 
наукових досліджень гірничого устаткування»).   
В результаті цього протягом терміну навчання в аспірантурі здобувач повинен отримати теоретичні знання, уміння, 
навички та інші компетентності, достатні для реалізації нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної 
діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне 
та/або практичне значення та захистити дисертаційну роботу.

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

Для повноцінної підготовки здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за 
спеціальністю «Галузеве машинобудування» навчальним планом ОНП передбачено вивчення дисципліни «Сучасні 
методики викладання та організації занять у вищій школі» та проходження обов’язкової викладацької практики.
В результаті оволодіння методологією науково-педагогічної діяльності здобувачі вищої освіти третього (освітньо-
наукового) рівня набувають спеціальних знань щодо організації педагогічного процесу у закладах вищої освіти та 
використання педагогічних технологій у вищій освіті; базових знань з педагогіки та психології вищої школи, 
необхідних для викладання комплексу спеціальних дисциплін у процесі підготовки фахівців з галузевого 
машинобудування.
Згідно з 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/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/нормативи/praktika_20.pdf)  
метою викладацької практики є «…набуття навичок здійснення освітнього процесу в закладі вищої освіти й 
формування умінь викладацької діяльності, зокрема викладання спеціальних дисциплін, організації навчальної 
діяльності студентів, науково-методичної, виховної та профорієнтаційної роботи».

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників
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Тематика досліджень аспірантів ОНП «Галузеве машинобудування» відповідає науковим інтересам їх керівників. У 
підтвердження цього можна навести наступні приклади:
- тема роботи аспіранта Ощепкова В.С. – «Обгрунтування раціональних параметрів занурювального 
пневмоударника підвищеної ефективності». Його науковий керівник Хруцький А.О. – автор монографії 
«Підвищення ефективності винесення шламу при пневмоударному бурінні свердловин у міцних породах» (Кривий 
Ріг, 2016);
- тема роботи аспіранта Крадожон С.О. – «Обгрунтування і вибір параметрів системи для сушки тонкодисперсних 
матеріалів впливом змінного електричного струму». Тема кандидатської дисертації його наукового керівника 
Замицького О.В. – «Разработка способа и технических средств доводки по влажности тонкодисперсных продуктов 
обогащения прямым воздействием переменного электрического тока» (Кривой Рог, 1995);
- тема роботи аспіранта Максименко І.С. – «Обгрунтування витрат палива кар’єрних автосамоскидів з 
електромеханічною трансмісією в глибоких кар’єрах». Тема докторської дисертації його наукового керівника 
Монастирського Ю.А. – «Розвиток теорії функціонування та сервісного обслуговування кар’єрних автосамоскидів» 
(2012); 
- тема роботи аспірантки Шепеленко М.І. – «Вдосконалення технічної системи «змішувач-конвеєр» в питаннях 
оптимізації кінцевої обробки шихтових матеріалів». Її науковий керівник Засельський В.Й. – співавтор монографії 
«Удосконалення технології та обладнання агломераційного виробництва» (Кривий Ріг, 2018).

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)

Організаційне забезпечення апробації результатів наукових досліджень здобувачів вищої освіти третього рівня 
здійснюється шляхом регулярного обговорення процесу навчання та підготовки дисертаційних робіт на засіданнях 
кафедр; щосеместрової атестації аспірантів усіх років навчання; обов’язкової участі здобувачів у роботі конференцій 
і семінарів у КНУ; участі аспірантів у конференціях інших вітчизняних та закордонних ЗВО; безоплатної публікації 
тез доповідей та матеріалів наукових досліджень у наукових періодичних виданнях університету: фахових наукових 
збірниках «Вісник Криворізького національного університету» та «Гірничий вісник» (http://journal.knu.edu.ua/), які 
є фаховими за групою Б та індексуються у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» 
(реферативний журнал «Джерело») та наукометричній базі даних IndexCopernicus 
У розпорядженні здобувачів вищої освіти лабораторна база КНУ, комп’ютерні класи, бібліотечні фонди, можливість 
перевірки отриманих наукових результатів на гірничих, гірничозбагачувальних та металургійних підприємствах 
басейну (https://drive.google.com/file/d/1cJ3Sq6XalkiOWIs24UWezShN0rr99Wur/view?usp=sharing та 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/110/Наука/Навчально-дослідницькі%20підрозділи/Лабораторії.pdf). 
Напрями наукових досліджень університету та науково-дослідні роботи: http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-
doslidzhen-universytetu.

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

Під час оволодіння ОНП «Галузеве машинобудування» здобувачі вищої освіти третього рівня вивчають дисципліни 
«Іноземна мова для академічних та наукових цілей» та «Іноземна мова наукової комунікації», які дозволять успішно 
орієнтуватися та спілкуватися у міжнародному науковому середовищі.
В університеті щорічно проводиться міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та 
суспільства» (http://www.knu.edu.ua/konferencii), де аспіранти мають змогу зуст-рітися з представниками науки 
ближнього та дальнього зарубіжжя. Протягом останнього часу у КНУ відбулися наукова та практична конференція 
«English StudyLab», міжнародна конференція з питань сталого майбутнього (ICSF), міжнародна науково-технічна 
інтернет-конференція, міжнародна студентська конференція-дебати «Академічна мобільність студентів: за і проти», 
міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Проблеми енергозбереження і механізації в 
гірничо-металургійному комплексі», міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених та студентів 
«Актуальні проблеми технічних і електромеханічних систем будівельних комплексів та урбаністики».

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

В умовах виконання ОНП «Галузеве машинобудування» у КНУ наукові керівники разом зі своїми аспірантами 
постійно виконують фундаментальні кафедральні науково-дослідні роботи згідно з Положенням про наукову 
діяльність науково-педагогічних працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/61.pdf ). 
В якості прикладів можна навести наступні НДР: РК № 0116U001834 «Розробка занурних пневмоударників 
підвищеної ефективності» (науковий керівник роботи та аспіранта Ощепкова В.С. зав. кафедрою гірничих машин і 
обладнання к.т.н., доц. Хруцький А.О.); РК № 0116U001832 «Дослідження динамічних навантажень на буровий 
постав верстата шарошкового буріння» (виконавець роботи та науковий керівник аспіранта Громадського В.А. к.т.н., 
проф. Горбачов Ю.Г.); РК № 0116U001833 «Обгрунтування раціональних параметрів штирових бурових коронок для 
буріння шпурів та свердловин» (науковий керівник роботи та аспіранта Кузьменко Д.І. д.т.н., проф. Громадський 
А.С.); НР/П-54-16 «Удосконалення експлуатації кар’єрних самоскидів при перевезенні гарячих сталеплавильних 
шлаків» (науковий керівник роботи д.т.н., проф. Монастирський Ю.А., аспіранти Бондар І.В, Вівчарик А.).
Не менше двох разів на рік оновлюється інформація про представлення наукових та науково-педагогічних 
працівникыв у світі SCOPUS та Web of Science. Зокрема, гарант програми Горбачов Ю.Г. має близько 200 публікацій 
наукового та навчально-методичного характеру, з них - 4 публікації у наукових виданнях, що індексуються в 
наукометричній базі SCOPUS.
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Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Для забезпечення норм академічної доброчесності у науковій діяльності  викладачів і співробітників, в тому числі 
аспірантів та їх наукових керівників, в університеті розроблено і діє Положення про академічну доброчесність у 
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Згідно з ним, керування 
процесом дотримання академічної доброчесності на загальноуніверситетському рівні здійснюється ректором, який 
координує роботу Комісії з етики та управління конфліктами. Перевірці на наявність/відсутність академічного 
плагіату в обов’язковому порядку підлягають кваліфікаційні роботи здобувачів освіти університету на етапі розгляду 
кафедрою; дисертаційні роботи здобувачів наукових ступенів у спеціалізованих вчених радах університету; 
рукописи монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій, що виносяться на розгляд 
Вченої ради університету; рукописи наукових статей на етапі їх незалежного рецензування та аналізу редакційними 
колегіями наукових видань університету.
Профілактика плагіату в освітньому процесі здійснюються шляхом формування, видання та розповсюдження 
відповідних методичних матеріалів, проведення спеціальних занять з основ наукового письма та дослідницької 
роботи, коректного використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, правил опису джерел та 
оформлення цитувань.

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

Науково-педагогічні працівники КНУ, співробітники, що здійснюють науково-методичну діяльність, здобувачі 
вищої освіти усіх рівнів та форм здобуття освіти, аспіранти та докторанти беруть на себе відповідальність щодо 
коректної роботи із джерелами інформації, за дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних 
надбань, за порушення загальноприйнятих правил цитування шляхом прийняття правил цитування та наукової 
етики, представлених у Положенні про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). 
Наукові керівники і консультанти в обов’язковому порядку повинні знайомити з цим Положенням молодих 
науковців, а також на усіх етапах виконання наукових робіт контролювати та попереджувати факти академічного 
плагіату.
Протягом дії Положення фактів його порушення під час виконання ОНП «Галузеве машинобудування» не 
виявлено. 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОНП «Галузеве машинобудування» в умовах Криворізького національного університету зосереджується на 
гірничорудному машинобудуванні. Це єдиний ЗВО в Україні, який спеціалізується у підготовці фахівців усіх рівнів 
освіти у галузі гірничорудного виробництва і обслуговує такий величезний промисловий регіон, як Кривбас. 
Гірничорудна галузь суттєво відрізняється від інших гірничих виробництв властивостями корисних копалин, 
особливостями їх розробки, збагачення та підготовки до металургійного переділу. У басейні працюють п’ять 
гірничозбагачувальних комбінатів з відкритою розробкою залізних руд і повним циклом переробки сировини для 
потреб металургійної промисловості; численні підземні рудники; збагачувальні і коксохімічні підприємства; 
металургійний комбінат з випуску чавуну, сталі та прокатної продукції. Усі ці підприємства постійно вимагають 
величезну кількість спеціалістів з усіх професій гірничорудного та гірничозбагачувального виробництва. Особлива 
потреба спостерігається в інженерах-механіках та електромеханіках. 
Така потужна промислова галузь потребує якісного і всебічного наукового забезпечення. Перспективи подальшого 
розвитку вітчизняної гірничорудної промисловості безпосередньо пов’язані з виконанням прикладних наукових 
досліджень з розробки та удосконалення технології і техніки видобутку та переробки металевих руд, зокрема 
залізних. І тут величезну роль має відігравати система підготовки нових наукових кадрів, у тому числі докторів 
філософії. У цьому процесі ОНП «Галузеве машинобудування» Криворізького національного університету 
намагається відповідати сучасним вимогам вищої школи. У КНУ існують численні наукові школи і склалися багаті 
традиції проведення найсучасніших наукових досліджень у гірничорудній сфері та успішного впровадження їх 
результатів у практику роботи підприємств з видобутку та переробки залізної руди. Зокрема, у реалізації ОНП 
«Галузеве машинобудування» беруть участь такі провідні фахівці з різних аспектів дослідження, розробки, 
створення та експлуатації гірничих машин як Громадський А.С., Учитель О.Д., Рудь Ю.С., Кіяновський Н.В., 
Монастирський Ю.А., Замицький О.В., Хруцький А.О. та інші. Протягом своєї плідної науково-педагогічної 
діяльності ними накопичений величезний досвід наукової діяльності у таких сферах гірничорудного 
машинобудування як динаміка гірничих машин, вібраційні технології і техніка у гірничому виробництві, надійність 
гірничих машин, гірничий транспорт, обладнання для збагачення залізорудної сировини, комп’ютерне 
проектування гірничих машин тощо. Зміст ОНП узгоджується з існуючими науковими школами ЗВО та постійно 
оновлюється згідно з потребами галузі.
Для покращання наукових і практичних результатів роботи ОНП бажано підсилення матеріальної бази, спрямоване 
на розширення можливостей проведення теоретичних та експериментальних досліджень, поглиблення контактів з 
провідними підприємствами гірничорудної галузі для більш ефективного залучення їх у процес наукових 
досліджень.

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

Найближчим часом передбачається подальші переробки та оновлення навчального плану ОНП «Галузеве 
машинобудування» згідно з новими потребами гірничорудної галузі. Для аналізу цих потреб та розробки стратегії 
розвитку і підвищення якості підготовки наукових кадрів кафедрою гірничих машин і обладнання на постійній 
основі здійснюється процес моніторингу стану та перспектив розвитку галузі, опитування стейкхолдерів, ведучих 
вчених університету та аспірантів зі спеціальності «Галузеве машинобудування». Навчальні дисципліни, що 
втрачають свою актуальність, замінюватимуться на більш сучасні та важливі для науковців галузі. В умовах 
триваючої пандемії COVID-19 доцільним представляється подальше створення та удосконалення дистанційних 
курсів навчальних дисциплін.
Оновлення ОНП має відбуватися з використанням прогресивних методик навчання. Для цього потрібно 
підвищувати вимоги до підготовки викладачів навчальних дисциплін шляхом опанування ними прогресивного 
досвіду викладання основних курсів загальнонаукового, мовного та професійного напрямків навчального плану. Це 
може здійснюватися у рамках обов’язкового підвищення кваліфікації в умовах провідних ЗВО України та зарубіжжя.
Безумовно, підвищення ефективності ОНП та якості підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня 
потребуватиме певного оновлення матеріальної бази. Це стосується нового лабораторного обладнання, 
експериментальних стендів, сучасної комп’ютерної техніки тощо.
 Для максимального наближення гірничої науки, а, значить, і ОНП до зростаючих вимог промисловості в 
обставинах загального погіршення гірничо-геологічних умов розробки рудних родовищ та необхідності суттєвого 
підвищення техніко-економічних показників гірничорудного та гірничозбагачувального виробництва важливого 
значення набуває більш тісне співробітництво з вітчизняними та закордонними підприємствами, університетами та 
науковими організаціями.
Для розширення можливостей та якості публікації результатів наукових досліджень здобувачів вищої освіти у КНУ 
проводиться постійна робота з підвищення статусу наукових періодичних видань університету - «Вісника 
Криворізького національного університету», «Гірничого вісника» та «Геолого-мінералогічного вісника 
Криворізького національного університету», організації та проведення різного роду наукових конференцій та 
семінарів, у тому числі міжнародних.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Ступнік Микола Іванович

Дата: 23.06.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Н1. Філософія науки та 
інновації

навчальна 
дисципліна

Н1_РП+С_Філософі
я науки та 

інновації 2020 
PhD.pdf

HlAp0GavnuWUuW
DVffZ5HSk3j3C+Sl+

pZ8K/pJIhnX0=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Наочні матеріали.

Н2. Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

навчальна 
дисципліна

Н2_РП+С_ОРИСНС
ДФ 2020 PhD.pdf

g6Q/KLG2JIJFXdvII
bNpKlNbe3eSP8Vell

PbQQDnJ/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:
2. Програмне забезпечення:
- сайт бібліотеки (доступ до 
наукометричних баз даних 
Scopus, Web of Science та Google 
Scholar, платформи Springer 
Link) http://lib.knu.edu.ua;
- електронний каталог 
http://lib.ktu.edu.ua/?page id=6 ;
- електронний архів (DSpace 
KNU) 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

Н3. Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

навчальна 
дисципліна

Н3_РП+С_СМВОЗВ
Ш 2020 PhD.pdf

txTb2Bo4N3L3saaJ4
yaKQajR/U2JNQigb

OslgJTgQ7c=

1. Мультимедійне обладнання; 
Звуковідтворювальна 
аппаратура
2. Програмне забезпечення: 
Платформа Playground2 – 
https://playground2.ccjournals.eu
MoodleCloud – 
https://moodlecloud.com/
Gnomio – 
https://www.gnomio.com/

Н4. Управління навчальна Н4_РП+С_УНПФД tW8sDwxm+Eb2LfF 1. Мультимедійне обладнання для  



науковими проектами 
та фінансуванням 
досліджень

дисципліна 2020 PhD.pdf 8rMygLYbJHCA2E7s
2K0Td81IFvAY=

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.

Н5. Викладацька 
практика

практика Н5_РП+С_Виклада
цька практика 

2020 PhD.pdf

qbVknlwPysi0HEXk/
irrh1TMR5+Zglnmzn

LHhJhJRKI=

1. Мультимедійне обладнання; 
звуковідтворювальна апаратура

Н6. Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

навчальна 
дисципліна

Н6_РП+C_ІМАНЦ 
2020 PhD.pdf

3iiA+wXCSPbFpTkcz
1D3FnNhNJ+gXA+d

aRuGCl4KA1Y=

1. Мультимедійне обладнання; 
звуковідтворювальна 
апаратура; інтерактивна 
дошка.
2. Програмне забезпечення: Open 
Office.org; MS Windows 7; NOD 32; 
ABBYY Lingvo (пакет прикладних 
програм)

Н7. Іноземна мова 
наукової комунікації

навчальна 
дисципліна

Н7_РП+C_Іноземн
а мова наукової 

комунiкацiї 2020 
PhD.pdf

O5HwBH6pnDkXEe
mKL+5hKojkDL/O2
VM9SWIut6nt8Vo=

1. Мультимедійне обладнання; 
звуковідтворювальна 
апаратура; інтерактивна 
дошка.
2. Програмне забезпечення: Open 
Office.org; MS Windows 7; NOD 32; 
ABBYY Lingvo (пакет прикладних 
програм)

Н8. Аналітична 
механіка та міцність 
машин

навчальна 
дисципліна

Н8_РП+С_АМММ 
2020 PhD.pdf

pNuHJ97uyhsCLpQb
IWGgWNt4BvfUWc1

APwqVrwtqDwQ=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Наочні матеріали.

Н9. Методи 
планування та 
проведення наукових 
досліджень гірничого 
устаткування

навчальна 
дисципліна

Н9_РП+С_МППНД
ГУ 2020 PhD.pdf

8BVqPRnLhOwrJHE
EdDJSJ3EKy+DmjY

mt/rUn0XqhfcI=

1. Мультимедійне обладнання для  
проведення виконання 
практичних робіт: 
- ПК Intel (R) Corel(TM) i5-2320 
CPU – 14 шт.
- мультимедійний проектор –1 
шт;
- проекційний екран – 1 шт.
2. Програмне забезпечення: 
MathCAD (demo)

Н10. Сучасні методи 
оптимізації 
параметрів, робочих 
процесів і структури 
гірничого 
устаткування

навчальна 
дисципліна

Н10_РП+С_СМОПР
ПСГУ 2020 PhD.pdf

o7Cd8RJTvwSM2IbJ
NW5a5U07sKNRuLY

zu4luIXvuGL8=

1. Мультимедійне обладнання для  
проведення виконання 
практичних робіт: 
- ПК Intel (R) Corel(TM) i5-2320 
CPU – 14 шт.
- мультимедійний проектор –1 
шт;
- проекційний екран – 1 шт.
2. Програмне забезпечення: 
SolidWorks 2018 (ліцензія); 
MathCAD (demo);
MS Windows 10; NOD 32;  Google 
Chrome.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, 
Обґрунтування



ача що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

208694 Моркун 
Наталя 
Володимирів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 006716, 

виданий 
26.06.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028832, 
виданий 

11.05.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026927, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора AП 
000598, 
виданий 

18.12.2018

15 Н4. 
Управління 
науковими 
проектами та 
фінансуванням 
досліджень

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Наведено 7 з 26:
1. Basis Regularities of 
Assessing Ore Pulp 
Parameters in Gravity
Settling of solid phase 
particles based on 
ultrasonic 
measurements. / 
Vladimir Morkun, 
Natalia Morkun, Vitaliy 
Tron, Svitlana 
Hryshchenko, 
Oleksandra Serdiuk, 
Iryna Dotsenko. 
Archives of acoustics. 
Vol. 44. No.1, pp. 161-
167 (2019) DOI: 
10.24425/aoa.2019.1263
62.
2. Study of the lamb 
waves propagation 
along a plate in contact 
with a randomly 
inhomogeneous 
heterogeneous medium 
/ V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, S. 
Hryshchenko. 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
1(5-91). P. 18-27.
3. Synthesis of robust 
controllers for the 
control systems of 
technological units at 
Iron ore processing 
plants / V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, S. 
Hryshchenko. 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
1(2-91). P. 37-47. 
{Sсopus}
4. Synthesis of the 
noise immune 
algorithm for adaptive 
control of ore 
concentration / V. 
Morkun, N. Morkun, V. 
Tron, S. Hryshchenko. 
Radio electronics 
computer science 
control. 2018. № 3. P. 
183-190. DOI: 
10.15588/1607-3274-
2018-3-20 {WoS}
5. Estimation of the 
Crushed Ore Particles 
Density in the Pulp 



Flow Based on the 
Dynamic Effects of 
High-Energy 
Ultrasound / V. 
Morkun, N. Morkun. 
Archives of acoustics. 
2018. № 43. P. 61-67. 
DOI: 10.24425/118080. 
{WoS}
6. Automatic control of 
the ore suspension solid 
phase parameters
using high-energy 
ultrasound / V. 
Morkun, N. Morkun, V. 
Tron. Radio 
Electronics, Computer 
Science, Control. 2017. 
№ 3. P. 175-182. {WoS}
7. High-energy 
ultrasound using to 
improve the quality of 
iron ore particles 
purification in the 
process of its 
enrichment / V. 
Morkun, G. Gubin, T. 
Oliіnyk, V. Lotous, V. 
Ravinskaia, V. Tron, N. 
Morkun, M. Oliіnyk. 
Eastern-European 
Journal of Eenterprise 
Technologies. 2017. № 
6(12-90). P. 41-51. 
{Sсopus}
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Моркун В.С., 
Моркун Н.В., Сердюк 
О.Ю. Використання 
високоенергетичного 
ультразвуку для 
оцінки параметрів 
процесу осадження 
часток твердої фази 
пульпи. Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук 
праць. 2019. Вип. 48. 
С. 3-7.
2. Моркун В.С., 
Моркун Н. В., Тронь В. 
В., Сердюк О. Ю. 
Формування 
сепараційної 
характеристики 
процесу згущення 
рудної сировини на 
основі методу 
модельного 
прогнозуючого 
керування. Гірничий 
вісник: зб. наук праць. 
2019. Вип. 105. С. 8-13.
3. Моркун В.С., 
Моркун Н.В., Тронь 
В.В. Анализ методов 
понижения 
размерности моделей 
нелинейных 
динамических 
процессов обогащения 
железорудного сырья. 
Вісник 
Кременчуцького 



національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
2016. Кременчук. Вип. 
2/2016 (97), Ч. 1. С. 63-
69.
4. Моркун В.С., 
Моркун Н.В. 
Построение системы 
децентрализованного 
оптимального 
управления 
процессами 
обогатительного 
производства. Вісник 
Східноукраїнського 
національного 
університету ім. В. 
Даля. Сєвєродонецьк, 
2016. Вип. 3. С. 28-32.
5. Моркун Н.В., 
Пикильняк А. В., 
Подгородецкий Н. С. 
Моделирование 
процесса 
распространения 
ультразвуковых волн в 
неоднородных средах 
методом расслоенных 
пространств (K- 
SPACE). Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. Кривий 
Ріг : КНУ, 2014. Вип. 
37. С.205-212.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Morkun V., Morkun 
N., Pikilniak A. The 
Propagation of 
Ultrasonic Waves in 
Gas-containing 
Suspensions. 
Cambridge Scholars 
Publishing, UK, 2019. 
130 p.
2. Моркун В.С., 
Моркун Н.В. 
Адаптивна система 
управління процесом 
магнітної сепарації 
залізної руди на базі 
засобів 
ультразвукового 
контролю. Кривий Ріг: 
КНУ, 2019. 159 с.
3. Моркун Н.В., 
Завсєгдашня І.В. 
Управління ІТ-
проектами в умовах 
гірничо-
металургійного 
комплексу: навч. 
посібник. Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. 
236 с.
4. Моркун В.С., 
Моркун Н. В., Тронь В. 
В. Оптимальное 
управление процессом 
обогащения железной 
руды. LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 
Saarbrucken, – 
Deutschland, 2015. 310 



p.
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. Участь в EU 
ERASMUS+ 609557: 
«Розвиток практично 
орієнтованого 
студентоцентрованого 
навчання в області 
моделювання кібер-
фізичних систем - 
CybPhys».
2. Участь в EU 
TEMPUS «Higher 
engineering training for 
environmentally 
sustainable industrial 
development» (HETES) 
543966-2013-BE-JPCR 
за програмою Темпус 
IV (конкурс 2013 р.).
3. Участь у 
міжнародному 
освітньо-науковому 
проекті
«Інноваційний 
університет і 
лідерство. Фаза V: 
Інтердисциплінарніст
ь та міжгалузевість і 
стратегії розвитку 
університету», група 
G, республіка Польща, 
м. Варшава 
(Варшавський 
університет), м. Краків 
(Ягелонський 
університет), 
04.11.2019-29.11-2019.
7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН:
1. Член галузевої 
експертної ради з 
галузі знань 15 – 
Автоматизація та 
приладобудування.
2. Член Експертної 
ради МОН проектів 
наукових робіт та 
науково- технічних 



(експериментальних) 
розробок молодих 
учених, секція «Нові 
технології екологічно 
чистого виробництва 
та будівництва, 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
видобутку та 
переробки корисних 
копалин; хімічні 
процеси та речовини в 
екології; раціональне 
природокористування
».
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного редактора/ 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Керівник наукової 
роботи молодих 
вчених «Оптимізація 
процесу буріння 
свердловин на основі 
визначення фізико-
механічних і хіміко-
мінералогічних 
характеристик 
гірської породи». 
Держреєстрація № 
0117U00719.
2. Член редакційної 
колегії наукового 
журналу 
«Електромеханічні і 
енергозберігаючі 
системи». 
http://ees.kdu.edu.ua/e
ditorial-board.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти / інституту / 
факультету / 
відділення (наукової 
установи) / філії / 
кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу / відділу 
(наукової установи) / 
навчально-
методичного 
управління (відділу) / 
лабораторії / іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу / вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 



та його заступника: 
Завідувач кафедри 
автоматизації, 
комп’ютерних наук і 
технологій з 2017 
року.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв та 
/ або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Патент Україна UA 
132345 U МПК 
(2019.01) B01D 21/00 
B03B 13/00. Моркун 
В.С., Моркун Н.В., 
Сердюк О.Ю. Спосіб 
автоматичного 
керування роботою 
дешламатора. - Опубл. 
25.02.2019, Бюл. №4. 
C.3.
2. Патент Україна UA 
132692 U МПК 
(2019.01) Е2lВ49/00 
GOlN 27/72 (2006.01). 
Моркун В.С., Моркун 
Н.В., Тронь В.В., 
Паранюк Д.І., Суворов 
О.І. Спосіб 
визначення 
характеристик 
феромагнітних 
гірських порід в 
процесі буріння 
свердловин в 
гірському масиві. - 
Опубл. 11.03.2019, 
Бюл. №5. C.3.
3. Патент Україна UA 
132691 U МПК 
(2019.01) Е2lВ 44/00 
Е21В 47/13 (2012.01). 
Моркун В.С., Моркун 
Н.В., Тронь В.В., 
Паранюк Д.І., Сердюк 
О.Ю. Спосіб 
автоматичного 
контролю 
характеристик 
феромагнітних 
гірських порід в 
процесі буріння 
свердловин в 
гірському масиві. - 
Опубл. 11.03.2019, 
Бюл. №5. C.3.
4. Патент Україна UA 
132690 U МПК 
(2019.01) Е2lВ 44/00 
Е21В 47/0228 
(2012.01) Е21В 47/13 
(2012.01). Моркун 
В.С., Моркун Н.В., 
Тронь В.В., Паранюк 
Д.І., Грищенко С.М. 
Спосіб керування 
процесом буріння 
свердловин в 
гірському масиві із 
феромагнітних порід. 
- Опубл. 11.03.2019, 
Бюл. №5. C.3.
5. Патент Україна UA 
132689 U МПК 
(2019.01) Е2lВ 44/00. 
Моркун В.С., Моркун 
Н.В., Тронь В.В., 
Паранюк Д.І., 
Гапоненко І.А. Спосіб 



керування процесом 
буріння свердловин в 
гірському масиві із 
феромагнітних порід. 
- Опубл. 11.03.2019, 
Бюл. №5. C.3.
6. Пат. 68706 Україна, 
МПКG01N 29/02. 
Пристрій для 
контролю параметрів 
твердої фази суспензії 
/ В.С. Моркун, С.H. 
Барский, Н.В. Моркун. 
№ 2003108907; заявл. 
02.10.2003; опубл. 
16.08.2004, Бюл. № 8. 
1 c.
7. Пат. 67288 Україна, 
МПК В03В 13/04. 
Спосіб оптимального 
управління процесом 
магнітного збагачення 
залізних руд / Н.В. 
Моркун. № 
2003098386; заявл. 
11.09.2003; опубл. 
15.06.2004, Бюл. № 6. 
1с.
8. Пат. 70713 Україна, 
МПК В03В 13/00. 
Система 
автоматичного 
керування процесом 
збагачення рудних 
матеріалів / В.С. 
Моркун, С.H. Барский, 
Н.В. Моркун. № 
20031212317; заявл. 
24.12.2003; опубл. 
15.10.2004, Бюл. № 10. 
1 с.
9. Комп’ютерна 
програма серверу 
«Апаратно-
програмного 
комплексу управління 
вертикально-
інтегрованими 
системами»: а.с. № 
44532 Україна / Н.В. 
Моркун, О.І. Суворов, 
І.Є. Григор’єв, О.В. 
Артюхов. заявл. 
03.07.2012.
10. Комп’ютерна 
програма мобільного 
робочого місця 
«Апаратно-
програмного 
комплексу управління 
вертикально-
інтегрованими 
системами»: а.с. № 
44531 Україна / О.І. 
Суворов, О.В. 
Артюхов,
Н.В. Моркун, І.Є. 
Григор’єв. заявл. 
03.07.2012.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
14 лекцій 
/практикумів/ 
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.

2338 Семеріков 
Сергій 
Олексійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

010103 
Математика та 

основи 
інформатики, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 008355, 

виданий 
26.05.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013179, 
виданий 

09.01.2002, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008590, 
виданий 

23.10.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 007379, 

виданий 
10.11.2011

18 Н3. Сучасні 
методики 
викладання та 
організації 
занять у вищій 
школі

1. Основне місце 
роботи – КДПУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. 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/articl
e/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/articl
e/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/articl
e/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.e
du.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/edbo
ard);
- Актуальні питання 
природничо-
математичної освіти 
(Сумський державний 
педагогічний 
університет імені А. С. 
Макаренка, 
https://appmo.sspu.su
my.ua/redaktsiyna-
rada/redaktsiyna-
kolegiya);
- Професіоналізм 
педагога: теоретичні й 
методичні аспекти 
(Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет, 
http://pptma.dn.ua/ind
ex.php/uk/redaktsijna-
kolegiya).
3. Запрошений 
редактор випусків 
іноземних 
рецензованих 
наукових видань:
- CEUR Workshop 
Proceedings, Vol. 2168. 
Cloud Technologies in 
Education 2017: 
Proceedings of the 5th 
Workshop on Cloud 
Technologies in 
Education (CTE 2017), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
April 28, 2017. Edited 
by: Serhiy O. 
Semerikov, Mariya P. 
Shyshkina. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2168/
- CEUR Workshop 
Proceedings, Vol. 2292. 
Computer Science & 
Software Engineering 
2018: Proceedings of 
the 1st Student 
Workshop on Computer 
Science & Software 
Engineering 
(CS&SE@SW 2018), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
November 30, 2018. 
Edited by: Arnold E. 
Kiv, Serhiy O. 
Semerikov, Vladimir N. 
Soloviev, Andrii M. 
Striuk. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2292/
- CEUR Workshop 
Proceedings, Vol. 2393. 
ICT in Education, 
Research and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer: 
Proceedings of the 15th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 



and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. 
Volume II: Workshops 
(ICTERI-VOL-2-2019), 
Kherson, Ukraine, June 
12-15, 2019. Edited by: 
Vadim Ermolayev, 
Frédéric Mallet, Vitaliy 
Yakovyna, Vyacheslav 
Kharchenko, Vitaliy 
Kobets, Artur 
Korniłowicz, Hennadiy 
Kravtsov, Mykola 
Nikitchenko, Serhiy 
Semerikov, Aleksander 
Spivakovsky, Vitaliy 
Yakovyna. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2393/
- CEUR Workshop 
Proceedings, Vol. 2422. 
Experimental 
Economics and 
Machine Learning for 
Prediction of Emergent 
Economy Dynamics 
2019: Proceedings of 
the Selected Papers of 
the 8th International 
Conference on 
Monitoring, Modeling 
& Management of 
Emergent Economy 
(M3E2-EEMLPEED 
2019), Odessa, Ukraine, 
May 22-24, 2019. 
Edited by: Arnold Kiv, 
Serhiy Semerikov, 
Vladimir Soloviev, 
Liubov Kibalnyk, 
Hanna Danylchuk, 
Andriy Matviychuk. 
ONLINE: http://ceur-
ws.org/Vol-2422/
- SHS Web of 
Conferences, Vol. 65 
(2019). The 8th 
International 
Conference on 
Monitoring, Modeling 
& Management of 
Emergent Economy 
(M3E2 2019). Odessa, 
Ukraine, May 22-24, 
2019. Edited by: S. 
Semerikov, V. Soloviev, 
L. Kibalnyk, O. 
Chernyak and H. 
Danylchuk. ONLINE: 
https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/abs/2019/06/
contents/contents.html 
- CEUR Workshop 
Proceedings, Vol. 2546. 
Computer Science & 
Software Engineering 
2019: Proceedings of 
the 2nd Student 
Workshop on Computer 
Science & Software 
Engineering 
(CS&SE@SW 2019), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
November 29, 2019. 
Edited by: Arnold E. 
Kiv, Serhiy O. 
Semerikov, Vladimir N. 



Soloviev, Andrii M. 
Striuk. ONLINE: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2546/
9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково- 
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»:
1. Підготував 
переможця III етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» А.М. 
Рашевська, 2016 р.).
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти / інституту / 
факультету / 
відділення (наукової 
установи) / філії / 
кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу / відділу 
(наукової установи) / 
навчально-
методичного 
управління (відділу) / 
лабораторії / іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу / вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
фундаментальних і 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 
Криворізького 
національного 
університету (2015–
2016).
2. Завідувач кафедри 
інженерної 
педагогічки та мовної 
підготовки 
Криворізького 
національного 
університету (2016–



2017).
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.459.01 зі 
спеціальності 13.00.10 
– інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті при 
Інституті 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України.
2. Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 29.053.01 зі 
спеціальності 13.00.10 
– інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті при 
ДЗ «Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка».
3. Офіційний опонент 
10 докторських та 20 
кандидатських 
дисертацій зі 
спеціальностей 
13.00.02 – теорія і 
методика навчання 
(інформатика), 
13.00.04 – теорія та 
методика 
професійного 
навчання, 13.00.10 – 
інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 



організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Підготовка двох 
призерів 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в 
освіті: Ю.О. Наготнюк, 
2018 р.; А.С. Кулібаба, 
2019 р.).
2. Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в 
освіті (2018-2019).

147258 Моркун 
Володимир 
Станіславов
ич

професор, 
Суміщення

інформаційних 
технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 001200, 

виданий 
15.03.2000, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 081310, 
виданий 

15.05.1985, 
Атестат 

доцента ДЦ 
024089, 
виданий 

31.05.1990, 
Атестат 

професора ПP 
001228, 
виданий 

26.02.2002

45 Н2. 
Організація та 
реалізація 
досліджень 
здобувача 
наукового 
ступеня 
доктора 
філософії

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection: 
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. 
LAPLAMBERT 
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 7 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.

87853 Голівер 
Надія 
Олексіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033130, 
виданий 

09.03.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
0117287, 
виданий 

21.07.2007

35 Н6. Іноземна 
мова для 
академічних та 
наукових цілей

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Nadiia Holiver, 
Tetiana Kurbatova, 
Iryna Bondar, Blended 
learning for sustainable 
education: Moodle-
based English for 
Specific Purposes 
teaching at Kryvyi Rih 
National University. 
The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Kryvyi 
Rih, Ukraine, May 20-
22, 2020. S. Semerikov, 
S. Chukharev, S. 
Sakhno, A. Striuk, V. 
Osadchyi, V. Solovieva, 
T. Vakaliuk, P. 
Nechypurenko, O. 
Bondarenko and H. 
Danylchuk (Eds.). E3S 
Web Conf., Volume 166, 
2020. Retrieved: 
https://icsf.ccjournals.e
u/2020/#speakers 
(SCOPUS)
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. 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.



4. Голівер Н. О. 
«Англійська мова»: 
Навчальний посібник 
// Н. О. Голівер, І. Г. 
Бондар, Т. Г. 
Бондаренко.– Кривий 
Ріг: видавничий центр 
КТУ, 2010. – 157 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.
2. Науковий керівник 
НДР "Розроблення та 
впровадження 
інноваційних практик 
професійного 
розвитку викладачів 
іноземних мов у 
процесі 
інтернаціоналізації 
освіти" 
РК№0120U102545, 
2020-2022 рр.
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. Голівер Н.О., 
Курбатова Т.В., 
Бондар І.Г. 
Використання 
навчально-
моніторингової 
платформи MOODLE 
для вивчення 
іноземної мови на 
немовних факультетах 
ВНЗ України. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
"Філологічні й 
педагогічні студії у 
вітчизняній та 
зарубіжній науці ХХІ 
сторіччя", 23 червня 
2020р. Режим 
доступу: 
http://www.ppstudies.k
yiv.ua/index.php/conf2
020/conf2020/paper/vi
ew/35.
2. Nadiya Holiver, Olha 
Kravchenko 
Enhancement of the 
ultrasonic cleaning 
process control. 
Widening our horizons. 
The 14 International 
forum for Students and 
Young Researchers, 
May 20-21, 2020, 
Dnipro, Dnipro 
University of 
Technology. 
Розширюючи обрії: 
зб. тез 
чотирнадцятого 
міжнародного форуму 
студ. і молодих 
учених, 20-21 травня 
2020 р., м. Дніпро/ за 
ред. С.І. Кострицької; 
М-во освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. – Д.: ДП, 
2020. с. 167-171.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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»

215278 Хруцький 
Андрій 
Олександров
ич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

090216 Гірниче 
обладнання, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054672, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029175, 

виданий 
23.12.2011

18 Н10. Сучасні 
методи 
оптимізації 
параметрів, 
робочих 
процесів і 
структури 
гірничого 
устаткування

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Хруцкий А.А. 
Ощепков В.C. 
Компьютерное 
моделирование 
рабочего процесса 
погружного 
пневмоударника П-
110 // А.А. Хруцкий, 
В.C. Ощепков. Горный 
информационно-
аналитический 
бюллетень (научно-
технический 
журнал).- М.: Изд-во 
«Горная книга».- 
2018.- №7 .-С. 131-138
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Умови забезпечення 
безударного режиму 
роботи пневматичних 
вібраційних приводів 
діафрагмового типу / 
Ю. Г. Горбачов, А. О. 
Хруцький, А. С. 
Громадський, О. С. 
Ліфенцов // Гірничий 
вісник : наук.-техн. зб. 
– Кривий Ріг, 2020. – 
Вип. 107. – С. 128–132;
2. Дослідження 
параметрів кар’єрних 
екскаваторів типу ЕКГ 
/ А. О. Хруцький, В. А. 



Громадський, Ю. І. 
Чумак, М. Д. 
Сулімовський // 
Гірничий вісник : 
наук.-техн. зб. – 
Кривий Ріг, 2020. – 
Вип. 107. – С. 132–138;
3. Обґрунтування 
параметрів 
експериментального 
стенду для 
дослідження 
вібраційних машин та 
процесу 
вібротранспортування 
/ Ю. Г. Горбачов, А. О. 
Хруцький, А. С. 
Громадський, О. С. 
Ліфенцов // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету : зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг, 
2020. – Вип. 50. – С. 
169–173;
4. Хруцкий А.А. 
Хруцкая О.А. Метод 
многокритериальной 
оптимизации для 
проектных задач при 
создании горных 
машин // А.А. 
Хруцкий, О.А 
Хруцкая. Гірничий 
вісник Науково-
технічний збірник.– 
Кривий Ріг. – 2017. – 
Вип. 102. – С.26–31;
5. Хруцкий А.А., 
Чумак Ю.И. 
Слатвинський М.М. 
Прогрессивные 
методы 
восстановления 
деталей горных 
машин / А.А. 
Хруцкий, Ю.И. Чумак, 
Н.Н. Слатвинський // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний 
збірник.– Кривий Ріг. 
– 2016. – Вип. 101. – 
С.70–75.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Хруцький А.О. 
Підвищення 
ефективності 
винесення шламу при 
пневмоударному 
бурінні свердловин у 
міцних породах: 
монографія. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 171 с.;
2. Хруцький А.О. 
Основи розробки 
проектних процедур 
на базі SolidWorks 
API: навч. посіб. для 
студ. вищих навч. 
закладів. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 303 с. 
7) робота у складі 
експертних рад з 



питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН;
1. Участь в експертній 
комісії з акредитації 
спеціальності 
5.05030103 
«Експлуатація і 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання й 
автоматичних 
пристроїв» 
Марганецького 
коледжу 
Національного 
гірничого 
університету згідно з 
наказом № 196-А від 
10.02.2017
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 
аспіранта Ощепкова 
В.С.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 



(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
1. Завідувач кафедри 
гірничих машин і 
обладнання 
Криворізького 
національного 
університету з 2019 р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Хруцький А.О., 
Громадський А.С., 
Горбачов Ю.Г., 
Громадський В.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) 
роботи для студентів 
спеціальності 133 – 
Галузева 
машинобудування 
всіх форм навчання.- 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
32 c.;
2. Хруцький А.О., 
Громадський А.С., 
Горбачов Ю.Г., 
Громадський В.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
для студентів 
спеціальності 133 – 
Галузеве 
машинобудування 
всіх форм навчання.- 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
14 c.;
3. Хруцький А.О. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Дослідження та 
оптимізація робочих 
процесів гірничих 
машин» для студентів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
усіх форм навчання.-
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
34 c.;
4. Хруцький А.О. 
Методичні вказівки до 
виконання 



лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Дослідження та 
оптимізація робочих 
процесів гірничих 
машин» для студентів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
усіх форм навчання.-
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
26 c.
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. Хруцький А.О., 
Горбачов Ю.Г., 
Шевцов В.С. Оцінка 
робочих та 
конструктивних 
параметрів легких 
вібраційних пристроїв 
для випуску руди з 
дучок / Тези в зб. 
матеріалів 
міжнародної науково-
технічної інтернет-
конференції 
«Іноваційний 
розвиток 
гірничодобувної 
промисловості». – 
Кривий Ріг, 2017. – с. 
277. 
2. Хруцький А.О., 
Горбачов Ю.Г., 
Снісаренко О.В. Вибір 
раціональних 
параметрів стрічково-
візкових конвеєрів / 
Тези в зб. матеріалів 
міжнародної науково-
технічної інтернет-
конференції 
«Іноваційний 
розвиток 
гірничодобувної 
промисловості». – 
Кривий Ріг, 2017. – 
с.280.
3. Хруцький А.О., 
Горбачов Ю.Г., 
Ткаченко О.О. Аналіз 
процесу дроблення і 
розробка вихідних 
вимог до конструкції 
вібраційної щокової 
дробарки / Тези в зб. 
матеріалів 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг, 2018.
4. Хруцький А.О., 
Горбачов Ю.Г., 
Салогуб М.О. 
Дослідження 
параметрів 
пересувного забійного 
стрічкового конвеєра / 



Тези в зб. матеріалів 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг, 2018.
5. Хруцький А.О., 
Горбачов Ю.Г., 
Кравченко В.В. 
Дослідження 
удосконаленої 
конструкції 
заглибленого 
віброживильника / 
Тези в зб. матеріалів 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг, 2018.

215278 Хруцький 
Андрій 
Олександров
ич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

090216 Гірниче 
обладнання, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054672, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029175, 

виданий 
23.12.2011

18 Н9. Методи 
планування та 
проведення 
наукових 
досліджень 
гірничого 
устаткування

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Хруцкий А.А. 
Ощепков В.C. 
Компьютерное 
моделирование 
рабочего процесса 
погружного 
пневмоударника П-
110 // А.А. Хруцкий, 
В.C. Ощепков. Горный 
информационно-
аналитический 
бюллетень (научно-
технический 
журнал).- М.: Изд-во 
«Горная книга».- 
2018.- №7 .-С. 131-138
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Умови забезпечення 
безударного режиму 
роботи пневматичних 
вібраційних приводів 
діафрагмового типу / 
Ю. Г. Горбачов, А. О. 
Хруцький, А. С. 
Громадський, О. С. 
Ліфенцов // Гірничий 
вісник : наук.-техн. зб. 
– Кривий Ріг, 2020. – 
Вип. 107. – С. 128–132;
2. Дослідження 
параметрів кар’єрних 
екскаваторів типу ЕКГ 
/ А. О. Хруцький, В. А. 
Громадський, Ю. І. 
Чумак, М. Д. 
Сулімовський // 
Гірничий вісник : 
наук.-техн. зб. – 



Кривий Ріг, 2020. – 
Вип. 107. – С. 132–138;
3. Обґрунтування 
параметрів 
експериментального 
стенду для 
дослідження 
вібраційних машин та 
процесу 
вібротранспортування 
/ Ю. Г. Горбачов, А. О. 
Хруцький, А. С. 
Громадський, О. С. 
Ліфенцов // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету : зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг, 
2020. – Вип. 50. – С. 
169–173;
4. Хруцкий А.А. 
Хруцкая О.А. Метод 
многокритериальной 
оптимизации для 
проектных задач при 
создании горных 
машин // А.А. 
Хруцкий, О.А 
Хруцкая. Гірничий 
вісник Науково-
технічний збірник.– 
Кривий Ріг. – 2017. – 
Вип. 102. – С.26–31;
5. Хруцкий А.А., 
Чумак Ю.И. 
Слатвинський М.М. 
Прогрессивные 
методы 
восстановления 
деталей горных 
машин / А.А. 
Хруцкий, Ю.И. Чумак, 
Н.Н. Слатвинський // 
Гірничий вісник. 
Науково-технічний 
збірник.– Кривий Ріг. 
– 2016. – Вип. 101. – 
С.70–75.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Хруцький А.О. 
Підвищення 
ефективності 
винесення шламу при 
пневмоударному 
бурінні свердловин у 
міцних породах: 
монографія. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 171 с.;
2. Хруцький А.О. 
Основи розробки 
проектних процедур 
на базі SolidWorks 
API: навч. посіб. для 
студ. вищих навч. 
закладів. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 303 с. 
7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 



агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН;
1. Участь в експертній 
комісії з акредитації 
спеціальності 
5.05030103 
«Експлуатація і 
ремонт гірничого 
електромеханічного 
обладнання й 
автоматичних 
пристроїв» 
Марганецького 
коледжу 
Національного 
гірничого 
університету згідно з 
наказом № 196-А від 
10.02.2017
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 
аспіранта Ощепкова 
В.С.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 



інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
1. Завідувач кафедри 
гірничих машин і 
обладнання 
Криворізького 
національного 
університету з 2019 р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Хруцький А.О., 
Громадський А.С., 
Горбачов Ю.Г., 
Громадський В.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) 
роботи для студентів 
спеціальності 133 – 
Галузева 
машинобудування 
всіх форм навчання.- 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
32 c.;
2. Хруцький А.О., 
Громадський А.С., 
Горбачов Ю.Г., 
Громадський В.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
для студентів 
спеціальності 133 – 
Галузеве 
машинобудування 
всіх форм навчання.- 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
14 c.;
3. Хруцький А.О. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Дослідження та 
оптимізація робочих 
процесів гірничих 
машин» для студентів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
усіх форм навчання.-
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
34 c.;
4. Хруцький А.О. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Дослідження та 
оптимізація робочих 
процесів гірничих 



машин» для студентів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» 
усіх форм навчання.-
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
26 c.
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. Хруцький А.О., 
Горбачов Ю.Г., 
Шевцов В.С. Оцінка 
робочих та 
конструктивних 
параметрів легких 
вібраційних пристроїв 
для випуску руди з 
дучок / Тези в зб. 
матеріалів 
міжнародної науково-
технічної інтернет-
конференції 
«Іноваційний 
розвиток 
гірничодобувної 
промисловості». – 
Кривий Ріг, 2017. – с. 
277. 
2. Хруцький А.О., 
Горбачов Ю.Г., 
Снісаренко О.В. Вибір 
раціональних 
параметрів стрічково-
візкових конвеєрів / 
Тези в зб. матеріалів 
міжнародної науково-
технічної інтернет-
конференції 
«Іноваційний 
розвиток 
гірничодобувної 
промисловості». – 
Кривий Ріг, 2017. – 
с.280.
3. Хруцький А.О., 
Горбачов Ю.Г., 
Ткаченко О.О. Аналіз 
процесу дроблення і 
розробка вихідних 
вимог до конструкції 
вібраційної щокової 
дробарки / Тези в зб. 
матеріалів 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг, 2018.
4. Хруцький А.О., 
Горбачов Ю.Г., 
Салогуб М.О. 
Дослідження 
параметрів 
пересувного забійного 
стрічкового конвеєра / 
Тези в зб. матеріалів 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 



суспільства», Кривий 
Ріг, 2018.
5. Хруцький А.О., 
Горбачов Ю.Г., 
Кравченко В.В. 
Дослідження 
удосконаленої 
конструкції 
заглибленого 
віброживильника / 
Тези в зб. матеріалів 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг, 2018.

147197 Капіца 
Володимир 
Федорович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
доктора наук 

ДT 013702, 
виданий 

10.04.1992, 
Диплом 

кандидата наук 
ФC 004227, 

виданий 
10.02.1982, 

Атестат 
доцента ДЦ 

073782, 
виданий 

25.07.1984, 
Атестат 

професора ПP 
0011638, 
виданий 

26.06.1994

41 Н1. Філософія 
науки та 
інновації

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. 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.

87853 Голівер 
Надія 
Олексіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033130, 
виданий 

09.03.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
0117287, 
виданий 

21.07.2007

35 Н7. Іноземна 
мова наукової 
комунікації

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



Tetiana Kurbatova, 
Iryna Bondar, Blended 
learning for sustainable 
education: Moodle-
based English for 
Specific Purposes 
teaching at Kryvyi Rih 
National University. 
The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Kryvyi 
Rih, Ukraine, May 20-
22, 2020. S. Semerikov, 
S. Chukharev, S. 
Sakhno, A. Striuk, V. 
Osadchyi, V. Solovieva, 
T. Vakaliuk, P. 
Nechypurenko, O. 
Bondarenko and H. 
Danylchuk (Eds.). E3S 
Web Conf., Volume 166, 
2020. Retrieved: 
https://icsf.ccjournals.e
u/2020/#speakers 
(SCOPUS)
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. 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.
4. Голівер Н. О. 
«Англійська мова»: 
Навчальний посібник 
// Н. О. Голівер, І. Г. 
Бондар, Т. Г. 
Бондаренко.– Кривий 
Ріг: видавничий центр 
КТУ, 2010. – 157 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.
2. Науковий керівник 
НДР "Розроблення та 
впровадження 
інноваційних практик 
професійного 
розвитку викладачів 
іноземних мов у 
процесі 
інтернаціоналізації 
освіти" 
РК№0120U102545, 
2020-2022 рр.
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. Голівер Н.О., 
Курбатова Т.В., 
Бондар І.Г. 
Використання 
навчально-
моніторингової 
платформи MOODLE 
для вивчення 
іноземної мови на 
немовних факультетах 



ВНЗ України. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
"Філологічні й 
педагогічні студії у 
вітчизняній та 
зарубіжній науці ХХІ 
сторіччя", 23 червня 
2020р. Режим 
доступу: 
http://www.ppstudies.k
yiv.ua/index.php/conf2
020/conf2020/paper/vi
ew/35.
2. Nadiya Holiver, Olha 
Kravchenko 
Enhancement of the 
ultrasonic cleaning 
process control. 
Widening our horizons. 
The 14 International 
forum for Students and 
Young Researchers, 
May 20-21, 2020, 
Dnipro, Dnipro 
University of 
Technology. 
Розширюючи обрії: 
зб. тез 
чотирнадцятого 
міжнародного форуму 
студ. і молодих 
учених, 20-21 травня 
2020 р., м. Дніпро/ за 
ред. С.І. Кострицької; 
М-во освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. – Д.: ДП, 
2020. с. 167-171.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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»

180688 Громадський 
Анатолій 
Степанович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
доктора наук 
ДД 005621, 

виданий 
15.02.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

35 Н8. 
Аналітична 
механіка та 
міцність 
машин

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



TH 049345, 
виданий 

23.06.1981, 
Атестат 

професора 
12ПP 005672, 

виданий 
30.10.2008, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
033397, 
виданий 

14.09.1983

періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. А.С. Громадский, 
Д.И. Кузьменко, Ф.И. 
Караманиц. Создание 
и исследование новых 
коронок для бурения 
компенсационных 
шпуров и скважин в 
скальных породах 
«Горный 
информационно-
аналитический 
бюллетень»: научн.-
техн. журнал. – М.: 
Изд. Горная книга 
2018, №2 ,- C.175-185.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Умови забезпечення 
безударного режиму 
роботи пневматичних 
вібраційних приводів 
діафрагмового типу / 
Ю. Г. Горбачов, А. О. 
Хруцький, А. С. 
Громадський, О. С. 
Ліфенцов // Гірничий 
вісник : наук.-техн. зб. 
– Кривий Ріг, 2020. – 
Вип. 107. – С. 128–132
2. Обґрунтування 
параметрів 
експериментального 
стенду для 
дослідження 
вібраційних машин та 
процесу 
вібротранспортування 
/ Ю. Г. Горбачов, А. О. 
Хруцький, А. С. 
Громадський, О. С. 
Ліфенцов // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету : зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг, 
2020. – Вип. 50. – С. 
169–173
3. Обоснование 
рациональных 
эксплуатационных 
параметров оборотов 
буровых ставов 
станков шарошечного 
бурения / А. С. 
Громадский, В. А. 
Громадский, В. А. 
Громадский, Ю. И. 
Чумак // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету : зб. наук. 
праць. – Кривий Ріг, 
2018. – Вип. 47. – С. 
102-112
4. Громадский А. С. 
Разработка штыревых 
коронок для бурения 
компенсационных 



скважин / А. С. 
Громадский, Д. И. 
Кузьменко // 
Гірничий вісник : 
науково-технічний 
збірник. – Кривий Ріг, 
2017. – Вип. 102. – С. 
179–183
5. Громадский А. С. 
Математическое 
моделирование 
долота как 
передатчика энергии 
удара в инструменте / 
Д.И. Кузьменко // 
Збірник наукових 
праць НГУ – Дніпро. – 
2017. Вип. 52 – С. 228 
– 237.
6. Громадский А. С. 
Динамические 
процессы в буровом 
долоте-расширителе 
для бурения 
компенсационных 
скважин / Д.И. 
Кузьменко // Вісник 
Національного 
технічного 
університету «ХПІ». 
Серія: Динаміка і 
міцність машин – 
Харків. – 2017. Вип. 39 
– С. 27 – 31.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1.Громадский А.С. 
Снижение 
динамических 
нагрузок карьерніх 
єкскаваторов 
[монография] издание 
второе 
переработанное и 
уточненное/ 
Анатолий Громадский 
// LAPLAMBERT 
Academic Publishing, 
Saarbrucken, 
Deutschland 
(Германия) – 2013. – 
295 с.
2. Снижение 
динамических 
загрузок станков 
шарошечного бурения 
(співавтори Горбачов 
Ю.Г., Громадский 
В.А., Громадский 
Вик.А.), LAP LAM-
BERT Academic  
Pablishing, 
Saarbrucken, 
Deutschland 
(Германия), 2014. – 
236 с.
3. Гірничі машини та 
обладнання для 
добування руд, вид. 2-
е , переробл. та доп. 
(під заг. ред. 
Громадського А.С., 
усього 9 співавторів), 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів.   
– Кривий Ріг, 2017. - 
410 с. 



4. Проектування, 
формування та 
використання 
комплексів 
гірничорудного 
механізованого 
обладнання 
(співавтори Горбачов 
Ю.Г., Ліфенцов О.С.), 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів.  
– Кривий Ріг, 2017. - 
229 с. 
5. Проектування 
гірничих машин і 
комплексів для 
видобутку та 
переробки руд» 
(співавтори Горбачов 
Ю.Г., Хруцький А.О., 
Ліфенцов О.С.), 
навчалний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів.   
– Кривий Ріг, 2017. - 
526 с.
6.Громадський А.С., 
Sustainable 
development of 
resource-saving 
technologies in mineral 
mining and processing 
/ Anatolii Gromadskyi, 
Vladyslav Gromadskyi, 
Victor Gromadskyi, 
Oleksii Krivenko // 
Multi-authored 
monograpf. – 
Petrosani, Romania: 
UNIVERSITAS 
Publishing, 2019. – 400 
p.
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. Національний 
технічний університет 
«Дніпровська 
політехнфка», 
Міністерство освіти і 
науки України м. 
Дніпро, 
спеціалізована вчена 
рада Д 08.080.06
2. Криворізький 
національний 
університет, 



Міністерство освіти і 
науки України, м. 
Кривий Ріг, 
спеціалізована вчена 
рада Д 09.052.03
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.09.052.03 в 
Криворізькому 
національному 
університеті.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Громадський А.С., 
Громадський В.А., 
Солоніченко Ю.М., 
Аксьонов А.В. Верстат 
шарошкового буріння, 
що дозволяє знизити 
динамічні 
навантаження 
електроприводу 
обертача, опорного 
вузла і рами верстата. 
Патент на корисну 
модель № 94528 Е21В 
3/00, оприлюд. 
25.11.2014, Бюл. №22. 
2. Громадський В.А., 
Громадський А.С., 
Солоніченко Ю.М., 
Педасюк В.О. 
Пристрій зниження 
динамічних 
навантажень верстата 
шарошкового буріння. 
Патент на корисну 
модель №98420 Е 21В 
3/00,оприлюд. 
27.04.2015, Бюл. № 8.
3. Патент на корисну 
модель. № 95502. 
Опубл. 25.12.2014. 
4. Патент на корисну 
модель. №107309. 
Опубл. 10.12.2014.
5. Патент на корисну 
модель. №93458.    
Опубл. 10.10.2014. 
6. Патент на корисну 
модель. №107791. 
Опубл. 24.06.2016.
7. Патент на корисну 
модель. №105983. 
Опубл. 11.04.2016.
8.  Патент на корисну 
модель. 
№2620186.Опубл. 
23.05.2017.
9. Пат. 2620186 РФ. 
Способ бурения 
компенсационных 
скважин / А.С. 
Громадский, Ф.И. 
Караманиц, Д.И. 
Кузьменко; заявитель 
и патентообладатель 



А.С. Громадский. –  № 
201451306; заявл. 
17.12.2014; опубл. 
23.05.2017, Бюл. № 15.
10. Пат. На корисну 
модель № 95502, 
Україна, МПК 
(2014.01) Е21В 7/00. 
Спосіб буріння 
компенсаційних 
свердловин / А.С. 
Громадський, Д.І. 
Кузьменко, Ф.І. 
Караманиць; заявл. 
10.07.2014; опубл. 
25.12.2014, Бюл. № 24. 
– 8 с.
11. Пат. На корисну 
модель № 105983, 
Україна, МПК 
(2016.01) Е21В 7/00. 
Коронки для 
буреніння 
компенсаційних 
свердловин в міцних 
породах /  А.С. 
Громадський, Ф.І. 
Караманиць, Д.І. 
Кузьменко; заявл. 
26.10.2015; опубл. 
11.04.2016, Бюл. № 7. 
– 8 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Громадський А.С. 
Методичні вказівки до 
виконання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) 
роботи для студентів 
спеціальності 133 – 
Галузева 
машинобудування 
всіх форм навчання. 
(співавтори Горбачов 
Ю.Г., Хруцький А.О., 
Громадський 
В.А.)Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
32 c.;
2. Громадський А.С. 
Методичні вказівки до 
виконання 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
для студентів 
спеціальності 133 – 
Галузеве 
машинобудування 
всіх форм навчання 
(співавтори Горбачов 
Ю.Г., Хруцький А.О., 
Громадський В.А.).- 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
14 c.;
3. Громадський А.С. 
Методичні вказівки до 



виконання 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
для студентів 
спеціальності 133 – 
Галузеве 
машинобудування 
всіх форм навчання. 
(співавтори Горбачов 
Ю.Г., Хруцький А.О., 
Громадський В.А.)- 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2020.-
28 c.
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. Громадський А.С., 
А.О.Хруцький, Д.І. 
Руденко, Дослідження 
впливуконструкції 
бурового інструменту 
на очищення забою 
при бурінні шпурів./ 
Тези докладу ІІ 
міжнародна науково-
технічна інтернет-
конференція 
«Інноваційний 
розвиток 
гірничодобувної 
галузі» Кривий 
Ріг,2017 р.
2. Громадський А.С., 
Кабіщер Е.Г. 
Дослідження шляхів 
підвищення 
технічного рівня 
процесу шарошкового 
буріння / Тези в зб. 
матеріалів ІІ 
Міжнародної науково-
технічної інтернет-
конференція  
«Інноваційний 
розвиток 
гірничодобувної 
галузі». – Кривий Ріг, 
2017.
3. Громадський А.С., 
Горбачов Ю.Г., 
Соколов С.Г. 
Дослідження та 
обгрунтування 
раціональних 
параметрів 
підшипникових вузлів 
вібраційних грохотів / 
Тези в зб. матеріалів 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг, 2017. – с. 311.
4. Громадський А.С., 
Горбачов Ю.Г., 
Мисник В.В. / Тези в 
зб. матеріалів 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 



суспільства», Кривий 
Ріг, 2017. – с. 312.
5. Громадський А.С., 
Горбачов Ю.Г., 
Тульчинський А.С. 
Дослідження 
параметрів 
удосконаленого 
шахтного 
вібраційного люку / 
Тези в зб. матеріалів 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг, 2018. 
6. A.S. GROMADSKYI, 
V.A. GROMADSKYI, 
Vik.A. GROMADSKYI, 
Energy saving in 
mining by using 
rational operating 
regime of roller-bit 
drilling mills/ // 2-nd 
International scientific 
and technical 
conference «Innovative 
development of 
resource-saving 
technologies of mineral 
mining and 
processing», November 
15, Petrosani, Romania, 
2019, pp..170-173.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
Стаж практичної 
роботи за 
спеціальністю – 18 
років: науково-
дослідницькі 
інститути НДГРІ 
(1967-1972), ВНДІБТГ 
(1972-1977), науково-
дослідницький сектор 
інституту КГРІ (1977-
1985).

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР15. Розробляти 
програми 
спеціальних курсів, 
готувати плани-
конспекти лекцій, 
семінарів, 
практичних і 
лабораторних 
робіт, проводити 

Н5. Викладацька 
практика

Методи організації та 
здійснення  навчально-
пізнавальної діяльності; 
методи стимулювання й 
мотивації навчально-
пізнавальної діяльності; 
методи контролю 
(самоконтролю,    
взаємоконтролю), корекції 

Перевірка звіту; 
диференційний залік.



ці заняття зі 
студентами у 
закладах вищої 
освіти

(самокорекції,   
взаємокорекції) за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності; 
бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи

ПР14. Управляти 
науковими 
проектами та/або 
готувати 
пропозиції на 
фінансування 
наукових 
досліджень

Н4. Управління 
науковими проектами 
та фінансуванням 
досліджень

Мультимедійні освітні 
технології: інтерактивні 
лекції (презентації); 
перегляд відеороликів за 
окремими пунктами тем 
занять, використання 
електронних посібників. 
Діалогові  технології: 
організація групових 
дискусій, використання 
«мозкового штурму». 
Імітаційні технології: 
проведення практичних 
занять у формі ділових ігор, 
«прес-конференцій».

Перевірка теоретичних 
знань усна співбесіда; 
перевірка виконання 
практичних робіт та 
індивідуальних домашніх 
завдань (захист звітів); 
екзамен.

ПР13. Виконувати 
оригінальні наукові 
дослідження в 
економіці на 
відповідному 
фаховому рівні, 
досягати наукових 
результатів, що 
створюють нові 
знання, для 
розв’язання 
актуальних 
проблем

Н2. Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

Мультимедійні освітні 
технології: інтерактивні 
лекції (презентації); 
перегляд відеороликів за 
окремими пунктами тем 
занять, використання 
електронних посібників. 
Діалогові  технології: 
організація групових 
дискусій, використання 
«мозкового штурму». 
Імітаційні технології: 
проведення практичних 
занять у формі ділових ігор, 
«прес-конференцій».

Усне опитування; перевірка 
самостійної роботи;
Додатково оцінюється 
участь в конкурсі наукових 
робіт та підготовка та 
публікація тез або статті; 
диф. залік.

ПР12. 
Застосовувати 
науково-педагогічні 
технології, 
формулювати 
зміст, цілі 
навчання, способи 
їх досягнення, 
форми контролю, 
нести 
відповідальність за 
ефективність 
навчального 
процесу

Н3. Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

Лекція, бесіда, дискусія, 
ілюстрація, спостереження, 
вправи, виконання 
практичних робіт

Співбесіда,  усне 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
екзамен.

ПР11. Здатність 
формулювати 
власні авторські 
висновки, 
пропозиції та 
рекомендації

Н2. Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

Мультимедійні освітні 
технології: інтерактивні 
лекції (презентації); 
перегляд відеороликів за 
окремими пунктами тем 
занять, використання 
електронних посібників. 
Діалогові  технології: 
організація групових 
дискусій, використання 
«мозкового штурму». 
Імітаційні технології: 
проведення практичних 
занять у формі ділових ігор, 
«прес-конференцій».

Усне опитування; перевірка 
самостійної роботи.
Додатково оцінюється 
участь у конкурсі наукових 
робіт та підготовка та 
публікація тез або статті; 
диф. залік.

ПР10. Уміння 
спілкуватись 
державною і 
іноземною 
науковою та 
професійною 
мовою, 
застосовувати 
різні стилі 
мовлення, методи і 
прийоми 

Н7. Іноземна мова 
наукової комунікації

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

Усне опитування, 
тестування, перевірка 
самостійної роботи; залік.



спілкування, 
демонструвати 
широкий науковий 
та професійний 
словниковий запас

ПР09. Вести 
наукову бесіду та 
дискусію на 
належному 
фаховому рівні, 
презентувати 
результати 
наукових 
досліджень в усній 
та письмовій 
формі, 
організовувати та 
проводити 
навчальні заняття

Н4. Управління 
науковими проектами 
та фінансуванням 
досліджень

Мультимедійні освітні 
технології: інтерактивні 
лекції (презентації); 
перегляд відеороликів за 
окремими пунктами тем 
занять, використання 
електронних посібників. 
Діалогові  технології: 
організація групових 
дискусій, використання 
«мозкового штурму». 
Імітаційні технології: 
проведення практичних 
занять у формі ділових ігор, 
«прес-конференцій».

Перевірка теоретичних 
знань усна співбесіда; 
перевірка виконання 
практичних робіт та 
індивідуальних домашніх 
завдань (захист звітів); 
екзамен.

Н8. Аналітична 
механіка та міцність 
машин

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

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

Н9. Методи 
планування та 
проведення наукових 
досліджень гірничого 
устаткування

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

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

ПР08. 
Демонструвати 
уміння 
використовувати 
знання та 
відомості із 
суміжних сфер 
галузевого 
машинобудування 
для отримання та 
впровадження 
нових наукових 
результатів.

Н9. Методи 
планування та 
проведення наукових 
досліджень гірничого 
устаткування

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

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

ПР07. Уміння 
планувати та 
проводити 
експериментальні 
дослідження 
процесів видобутку 
та переробки 
мінеральної 
сировини для 
обґрунтування 
вихідних вимог до 
створення 
відповідних 
високоефективних 
засобів їх 
механізації.

Н8. Аналітична 
механіка та міцність 
машин

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

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

ПР05. 
Демонструвати 
уміння 
формалізувати та 
розв’язувати 
завдання 
оптимізації 
робочих процесів 
та параметрів 
гірничорудного 
устаткування

Н10. Сучасні методи 
оптимізації 
параметрів, робочих 
процесів і структури 
гірничого 
устаткування

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

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



ПР04. 
Демонструвати 
уміння розробляти 
методи 
моделювання, 
дослідження і 
розрахунків нової 
гірничої техніки,  
та 
обґрунтовувати 
критерії 
оцінювання якості 
їх функціонування.

Н9. Методи 
планування та 
проведення наукових 
досліджень гірничого 
устаткування

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

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

Н10. Сучасні методи 
оптимізації 
параметрів, робочих 
процесів і структури 
гірничого 
устаткування

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

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

ПР03. 
Демонструвати 
уміння проводити 
наукові 
дослідження на 
основі аналізу 
сучасних наукових 
проблем галузі, 
виявлення шляхів її 
розвитку, 
обґрунтування 
напрямків і задач 
дослідження, 
вирішення їх та 
формулювання 
висновків і 
рекомендацій.

Н9. Методи 
планування та 
проведення наукових 
досліджень гірничого 
устаткування

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

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

Н8. Аналітична 
механіка та міцність 
машин

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

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

ПР02. 
Демонструвати 
уміння 
застосовувати 
отримані знання 
для пошуку, 
висунення, 
формулювання та 
обґрунтування 
нових теоретичних 
положень та 
практичних 
рекомендацій в 
області галузевого 
машинобудування.

Н10. Сучасні методи 
оптимізації 
параметрів, робочих 
процесів і структури 
гірничого 
устаткування

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

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

Н8. Аналітична 
механіка та міцність 
машин

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

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

ПР01. Володіння 
загальнонауковими 
філософськими 
знаннями, 
необхідними для 
формулювання 
наукового 
світогляду, 
професійної етики 
та культурного 
кругозору

Н6. Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

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

Усне опитування, 
тестування, перевірка 
самостійної роботи; 
екзамен.

Н1. Філософія науки та 
інновації

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань на семінарах; 
аналітичний метод; 
індуктивний метод; 
дедуктивний метод.

Письмове чи усне 
опитування, захист завдань 
з самостійної роботи; 
аудиторна контрольна 
робота, тестування, 
проведення рубіжних 
контролів та екзамен.

ПР06. Уміння 
застосовувати 
методи аналізу 
статичних і 
динамічних 
навантажень 
гірничої техніки та 
зниження їх 
негативного 
впливу.

Н10. Сучасні методи 
оптимізації 
параметрів, робочих 
процесів і структури 
гірничого 
устаткування

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

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

Н8. Аналітична 
механіка та міцність 
машин

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

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

 




