
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34611 Менеджмент

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 073 Менеджмент

 
 

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

  

Сторінка 1

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 34611

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

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 менеджменту і адміністрування (МіА)

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

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами (ЕОУП) 
Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та 
адміністрування (ООПУА) Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та 
інноваційного розвитку (ФСГІР) Кафедра професійної та соціально-
гуманітарної освіти (ПСГО) Кафедра іноземних мов (ІМ) Кафедра 
автоматизації, комп’ютерних наук і технологій (АКНТ)

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 329262

ПІБ гаранта ОП Варава Лариса Миколаївна

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

lvarava@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-932-23-31

Додатковий телефон гаранта ОП +38(050)-321-14-37

Сторінка 2



          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 
 
Актуальність розвитку проблемної області освітньо-наукової програми третього рівня (доктор філософії) вищої 
освіти «Менеджмент» та її  значення для суспільного виробництва обумовлено зростанням ролі нових 
методологічних підходів до управління, які створені та адаптовані для господарювання вітчизняних підприємств в 
ринкових умовах. 
У Криворізькому регіоні значна кількість великих за масштабами виробничо-господарської діяльності підприємств, 
перш за все, гірничо-металургійного комплексу. Організаційно-управлінські структури, системи планування і 
управління на цих підприємствах потребують змін, удосконалення і розвитку у багатьох напрямах, пов'язаних зі 
стратегічною діяльністю, логістикою, інноваціями, інформаційним забезпеченням, системами контролю тощо. 
Впровадження сучасних науково-методичних розробок у сфері менеджменту є запорукою обгрунтованого 
прийняття стратегічних рішень і забезпечення високої конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.
Підприємства сировинної промисловості (гірничо-збагачувальні комбінати, шахти) мають особливості 
функціонування, пов'язані з вузькопрофільним характером виробництва, орієнтацією на одні і ті ж ринки, 
обмеженими можливостями диверсифікації. Удосконалення всіх сфер управління такими підприємствами потребує 
не тільки адаптації існуючих, а і розробки принципово нових наукових підходів, які б ураховували специфіку 
життєвих циклів продукції і підприємств, розробку програм реструктуризації, інноваційного розвитку, підвищення 
конкурентоспроможності та природоохоронної діяльності. Для реалізації програм з удосконалення управління на 
всіх ланках виробничо-господарської діяльності підприємств регіону важлива підготовка наукових кадрів, здатних 
забезпечити новий якісний рівень теорії і практики менеджменту, які мають індивідуальне і креативне мислення та 
володіють сучасними методами і навичками застосування фундаментальних знань для вирішення проблем 
підвищення ефективності розробки, прийняття і впровадження управлінських рішень.
Підготовка за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» базується на матеріальній і кадровій базі 
Криворізького національного університету і кафедри менеджменту і адміністрування.
Конкурентні переваги освітньо-наукової програми забезпечуються багатим науковим і освітнім досвідом викладачів 
у сфері управління промисловими підприємствами. Викладачі кафедри менеджменту і адміністрування за останні 5 
років мають 287 публікацій, з них 48  містяться в базах даних SCOPUS,  WEB OF SCIENCE, GOOGLE SCOLAR  та 
інших науко-метричних систем. Гарант освітньої програми Варава Л.М.-  доктор економічних наук,  професор, 
академік Академії економічних наук України.  Має близько 250 публікацій наукового та навчально-методичного 
характеру, в тому числі 27 публікацій у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах SCOPUS, WEB 
OF SCIENCE, GOOGLE SCOLAR та інших наукометричних систем.    
 
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 2021 - 2022 1 1 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 0 0 0 0 0

3 курс 2019 - 2020 1 1 0 0 0

4 курс 2018 - 2019 2 2 0 1 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 29174 Менеджмент

другий (магістерський) рівень 18986 Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної 
діяльності
29335 Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування
17136 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
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14464 Менеджмент організацій і адміністрування
19100 Менеджмент електронного бізнесу та ІТ-маркетинг
19101 Економічна безпека та ризик-менеджмент

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

34611 Менеджмент

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 125342 94726

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

125342 94726

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 8941 7343

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП 073 2018.pdf +v+1IdMgXIL7qV6S6tdgtEAkfvC6AziBGCBolijqoGs=

Навчальний план за ОП Навчальний план М-19а.pdf 42NsDDfbvJUVgCLNhZp08NxGVS5+2cpu0H3bGyBgd0
A=

Навчальний план за ОП Навчальний план ЗМ-19а.pdf 11wNMdc/ds8o7jEZMWeqyIxgvTzI0Hwx+9Zv1upTdag=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Іванченко.pdf t3qh5KkRKaxGj1ytXy1D9jsuQMWcRiJwivMvIPKlRLs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Львів.pdf oWP5ZVOx4bdo9i2Mv/JUSQAcaJ65OUEPOUAZ2DS+J+
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Петруня.pdf 6u1knI4+jjsIQOQmpvqIw4vXZy4YLCh88mtrh6MPjoA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Арселор.pdf bnTcFCJvwofcetXB0CfYgEWOhhix9nniIyyIfGW7mzA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Мета ОНП полягає у  забезпеченні підготовки висококваліфікованих фахівців – дослідників у сфері менеджменту, 
які здатні проводити наукові дослідження, формувати теоретико-методологічну базу управлінської науки, 
здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів.
Основними завданнями ОНП є:
1) досягнення високого рівня і якості самостійної науково-дослідної та професійної діяльності здобувачів;
2) набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що дозволяють розв’язувати комплексні задачі з управління 
організаціями та їх об’єднаннями на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 
та/або професійної практики.
3) розвиток теоретичних і практичних навичок дослідження в області менеджменту і адміністрування.
4) підготовка до наукової та викладацької діяльності в організаціях освіти і науки.
5) накопичення знань за допомогою оригінальних наукових досліджень.
Унікальність ОНП забезпечується багатим науковим і освітнім досвідом викладачів в сфері менеджменту, 
розвиненою матеріально-технічною базою; тісним взаємозв'язком з представниками підприємств регіону, що 
здійснюють комерційну та виробничу діяльність; виконанням спільних дослідницьких і виробничих проектів.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Керуючись місією і стратегією КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), колектив кафедри 
менеджменту і адміністрування, з урахуванням результатів опитування стейхолдерів визначила для себе такі 
стратегічні цілі:
- забезпечити якісні  академічні програми, що відповідають вирішенню актуальних проблем сучасного менеджменту 
організацій у різних галузях суспільного виробництва;
- проводити дослідження за напрямами, які відповідають потребам здобувачів і роботодавців, і стосуються 
стратегічного та інноваційно-інвестиційного менеджменту, логістики, управління зовнішньоекономічною та 
природоохоронною діяльностями;
- проявляти норми етики, навички комунікації та доброчесності в науковій і педагогічній роботі;
- налагоджувати та підтримувати наукове співробітництво з вітчизняними підприємствами, організаціями і 
науковими установами, а також із зарубіжними партнерами.
Місія освітньо-наукової програми «Менеджмент» полягає  у підготовці висококваліфікованих фахівців – 
дослідників у сфері менеджменту, які володіють базовими фундаментальними та фаховими знаннями, адаптовані до 
вимог ринку праці та здатні проводити наукові дослідження й отримувати теоретико-методологічні і практичні 
результати, що забезпечать вирішення нагальних проблем організацій та сприятимуть підвищенню їх 
конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках.
Місія ОНП відповідає стратегічним напрямам діяльності університету та діючій системі управління.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Освітньо-наукова програма оновлена у 2018 році з урахуванням результатів опитування та анкетування здобувачів 1 
року навчання Марченка В.В. та Фертаса Н. 
(https://drive.google.com/file/d/1rdT9uFAZhtSUWczD_Tctv73j7t4L0APR/view?usp=sharing):
Це опитування дозволило сформулювати основну вимогу здобувачів до освітньо-наукової програми: формування 
цілісної особистості, здатної до самонавчання  та набуття загальних і фахових компетентностей, достатніх для 
продукування нових ідей і розв’язання комплексних проблем у сфері менеджменту.  Також було додано інтегральну 
компетентність (ІК); посилено загальну компетентність ЗК2 щодо розуміння іншомовних наукових текстів, а також 
представлення наукових результатів іноземною мовою; змінено ЗК4, де наголошено на здатності до креативності 
при прийнятті управлінських рішень та організації комплексних наукових досліджень; додано фахову 
компетентність ФК2 відповідно до навичок у прийнятті управлінських рішень стратегічного спрямування; змінено 
ФК5 щодо забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів господарювання.
Посилено загальну компетентність ЗК8 з формування системи спеціальних знань щодо організації педагогічного 
процесу у закладах вищої освіти та використання педагогічних технологій, викладання професійних дисциплін   
(Рішення прийнято на розширеному засіданні кафедри МіА, протокол № 4 від 27.11.2018 р.) 
(https://drive.google.com/file/d/1o_ag34ijDqncojqBfwSTZOnK-tXq7Nrl/view).

- роботодавці

У процесі узгодження освітньо-наукової програми основним роботодавцям (підприємствам гірничо-металургійного 
комплексу, науково-дослідним та проектним установам Дніпропетровської області) пропонувалося заповнити 
табличну форму оцінювання важливості результатів навчання та внести свої пропозиції щодо покращення 
професійного рівня фахівців. Одержано рецензії від ПАТ «АрселорМітталКривий Ріг», Південно-Східного 
макрорегіонального управління, ТОВ «ВКФ «Кривбас-Оіл». При аналізі результатів анкетування одержано такі 
найбільш вагомі пропозиції:
формування компетентностей щодо проведення наукового дослідження, обґрунтування наукових результатів;
набуття уміння виявляти інноваційність і креативність підходів при прийнятті і реалізації управлінських рішень в 
умовах невизначеності;
набуття навичок щодо вирішення комплексних задач за різними напрямами діяльності підприємства.
При оновленні ОНП було оптимізовано перелік компетентностей: зменшилась кількість загальних   із 12 до 8, 
фахових   із 10 до 8, але їх суть було розширено та уточнено для більшої концентрації на формуванні кожної.
Взаємодія кафедри зі стейкхолдерами відбувається на розширених засіданнях. Зокрема для обговорення проєкту 
ОНП (10.02.2020 р., протокол № 7), були запрошені представники роботодавців (Яцеленко А.О. (ПАТ 
«АрселорМітталКривийРіг») та Голос П.П. (ТОВ «ВКФ  «Кривбас-Оіл») і здобувачі  Марченко В.В., Фертас Наджиб, 
Демченко П.С.
( https://drive.google.com/file/d/1T7PTWQci-eWlU9xPxL44RBX0A7gK7rlF/view)

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховано в контексті європейської інтеграції, поєднанні освітньої та наукової 
діяльності, створенні умов для співпраці з представниками інших закладів вищої освіти, наукових установ.
Тематику наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту і адміністрування та здобувачів ОНП Менеджмент 
присвячено розв’язанню актуальних наукових завдань у галузі менеджменту з використанням комп’ютерних 
програм щодо розроблення, обґрунтування, прийняття та реалізації управлінських рішень в організаціях різних 
форм власності.
Інтереси академічної спільноти як стейкхолдера щодо цілей ОНП  Менеджмент та її програмних результатів 
навчання враховано таким чином:
академічної спільноти університету – максимальна відповідність викладацької діяльності  з метою конкретизації 
результатів навчання та інших визначальних складових освітніх компонент;
академічної спільноти загалом – створення сприятливих умов для співпраці з представниками інших вітчизняних 
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закладів вищої освіти та науково-дослідних установ (проведення конференцій, симпозіумів, форумів тощо).
Кафедра менеджменту і адміністрування має договір про співпрацю з Класичним приватним університетом (№ 85-
4132 від 07.09.2021 р.). Також є реценції на ОНП  Менеджмент від д.е.н., проф. Петруні Ю.Є. (Національний 
університет митної справи і фінансів, м. Дніпро), д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. (Національний університет «Львівська 
політехніка»), д.е.н., проф.  Т.Г. Васильціва (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН 
України».

- інші стейкхолдери

При опитуванні інших стейкхолдерів одержали рекомендації щодо використання в освітньо-науковій програмі 073 
Менеджмент навчально-педагогічного досвіду викладачів та здобувачів вищої освіти, які пройшли стажування або 
навчання за програмами обміну за межами України.
Результати опитування представників сектору виробництва ресурсозберігаючих матеріалів та енергоменеджменту 
показали їх зацікавленість у високопрофесійних фахівцях, здатних до вирішення складних управлінських завдань 
методичного і прикладного характеру, а також володіння навичками наукового дослідження, аналізу та 
прогнозування управлінських процесів із застосуванням інтелектуальних технологій.

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

Тенденції розвитку вимог до фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент передбачають урахування загальної 
глобалізації та інтеграції України у світовий економічний простір. Це вимагає від фахівців використання нових 
підходів, методів та принципів аналізу, прогнозування  та управління в сучасних економічних процесах і явищах.
Цілі та програмні результати навчання (ПРН) за ОНП Менеджмент, відображають існуючі тенденції розвитку ринку 
праці, які охоплюють наявні зміни на ринку управлінської та науково-педагогічної праці, що диктуються трендами 
цифрової трансформації та проявляються у впровадженні цифрових технологій в управлінську і освітню діяльність. 
ОНП Менеджмент передбачає створення адаптованих нових цілісних знань й професійних практик на основі 
формування і розвитку у здобувачів програмних компетентностей. Вивчення тенденцій ринку праці забезпечується 
постійним і прямим діалогом з представниками бізнесу (ПАТ «АрселорМітталКривий Ріг», ПРАТ «ПівнГЗК», ПРАТ 
«ЦГЗК», ПРАТ «ІнГЗК», АТ «Кривбасзалізрудком»), ЗВО-партнерами, що не провадять діяльність за третім 
(освітньо- науковим) рівнем та зацікавлені у підготовці власного кадрового резерву (Донецький національний 
університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Державний  університет економіки і 
технологій (м. Кривий Ріг) ). Врахування тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці відображено в фахових 
компетентностях ФК2, ФК5, ФК7 та в таких програмних результатах навчання: ПРН2, ПРН6, ПРН7, ПРН9, ПРН15. 

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

Галузевий та регіональний контекст відіграє важливу роль у процесі підготовки фахівців та є ключовим 
стратегічним напрямом освітньо-наукової програми Менеджмент щодо підготовки висококваліфікованих кадрів. 
Ураховуючи, що гірничо-металургійний комплекс Дніпропетровщини виробляє понад 40% продукції гірничо-
металургійного комплексу України та 80% промислової продукції області, у навчальних дисциплінах підготовки 
здобувачів було враховано зазначену специфіку в лекційних, практичних матеріалах та викладацькій практиці.
Згідно з цим, під час формування цілей та програмних результатів навчання:
- ураховано вимоги щодо ключових компетенцій фахівця, які висувають роботодавці (провідні підприємства 
гірничо-металургійного комплексу, науково-дослідні установи);
- проведено узгодження із програмою науково-дослідницької діяльності, що здійснюється науково-дослідницьким 
центром КНУ (наукові дослідження та розробки повинні мати практичне застосування саме в галузі ГМК, результати 
досліджень повинні пройти обговорення на всеукраїнських та міжнародних конференціях і бути впроваджені на 
підприємствах галузі);
- здійснено актуалізацію проблематики управління економічними процесами та явищами в контексті діяльності 
підприємств гірничо-металургійного комплексу з метою формування якісних освітніх компонентів;
- здобувачі ОНП 073 Менеджмент приймають активну участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри 
менеджменту і адміністрування, де вирішуються актуальні управлінські проблеми в умовах промислових 
підприємств регіону.

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

При розробленні ОНП  073 Менеджмент враховано вимоги Законів України «Про освіту» (ст. 44 Акредитація ОП) та 
«Про вищу освіту» (ст. 10 Стандарти вищої освіти; ст. 25 Акредитація ОП), Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ЗВО, 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).
При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів ураховувався досвід вітчизняних програм – КНЕУ 
ім. В. Гетьмана «Про принципи та модель підготовки докторів філософії»; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Київського 
національного торгівельно-економічного університету (КНТЕУ), Національного університету «Львівська 
політехніка».
Ураховано досвід провідних європейських стандартів, зокрема Університету Варшави (факультет менеджменту), 
Вроцлавського університету економіки та бізнесу (Польща)– фокусування на розумінні базових дисциплін.
У результаті визначено, що ОНП повинна забезпечувати у здобувачів: набуття здатностей до розв’язання 
комплексних управлінських завдань науково-дослідного та практично-прикладного характеру; оволодіння 
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методами розроблення та обґрунтування оптимальних рішень стратегічної та поточної політики підприємств.
На основі аналізу відмінностей та подібностей освітньо-наукових програм визначено основний критерій її 
конкурентоспроможності – збереження і розвиток національної самобутності освіти й науки на рівні доктора 
філософії у форматі нових вимог.

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

Стандарт вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти не 
затверджений. Проєктною групою було розроблено Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 
Менеджмент для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, який затверджено Вченою Радою КНУ (протокол  
від 26.12.2018 №5) (https://drive.google.com/file/d/14CvZkD03hwExmf5NF7404yPcgfaHvsT-/view). Програмні 
результати навчання ОНП «Менеджмент» у повній мірі відповідають результатам навчання, визначеним 
Тимчасовим стандартом вищої освіти.

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

Наразі в Україні не існує національно затверджених освітніх та професійних стандартів із спеціальності 073 
Менеджмент третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії, але при розробленні ОНП 
враховано вимоги Закону України «Про вищу освіту»; Національної рамки кваліфікацій, «Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 
установах)»,  якими встановлено: обсяги та терміни освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки 
доктора філософії; загальні компетентності; фахові компетентності; програмні результати навчання; перелік та 
обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми; вимоги до структури навчальних 
дисциплін тощо. За компетентнісним змістом ОНП відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню або 8 рівню 
НРК.
Кожен модуль освітньої програми має визначені результати навчання, розроблені на рівні Національної рамки 
кваліфікацій та «Дублінських дескрипторів» із урахуванням важливості формування «гнучких навичок» (soft skills) 
та дослідницької діяльності.
Розподілення результатів навчання реалізовано за модулями освітньої програми відповідно до міжнародних 
результатів навчання, представлених у CDIO Syllabus.
При формуванні результатів ОНП та відповідних освітніх компонентів ураховано досвід визнаних європейських 
стандартів, зокрема:
- Європейська довідкова система ключових компетенцій (Key Competences for Lifelong learning: A European Reference 
Framework – IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRADMING 2010», Work programmer, Working Group B «Key 
Competences», 2004;
- CWA 14925 2004 Generic ICT Skills Profiles for the ICT supply industry – a review by CEN/ISSS ICT-Skills Workshop of 
the Career Space work.

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)?

Предметна область спеціальності 073 Менеджмент відповідає змісту освітньо-наукової програми такою структурою 
за складовими освітніх компонентів:
- теоретико-методологічним та прикладним засадам щодо результативності наукових досліджень, тенденціям 
розвитку економіки і менеджменту, закономірностям оптимізації управлінських процесів відповідають: Організація 
та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії; Сучасні методи вирішення наукових задач 
в економіці та менеджменті; Теорія економічних систем та їх типологія;  Економіко-математичне моделювання та 
оптимізація процесів управління; Наукові підходи до дослідження економічних процесів в системі промислового 
виробництва;
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- управлінню функціональними напрямами діяльності підприємств та загальнонауковим засадам їх розвитку 
відповідають: Інвестиційно-інноваційний розвиток та оцінювання ефективності наукових розробок;Фінансово-
економічний аналіз в антикризовому управлінні галузей національного господарства; Філософія науки та інновацій;
- управлінню фінансово-економічною безпекою та ризикозахищеністю підприємств за умов невизначеності 
зовнішнього середовища відповідають:Фінансово-економічна безпека: стратегія та механізми забезпечення; 
Ризикологія в економіці, менеджменті та бізнесі; Економічне обґрунтування управлінських рішень за умов 
невизначеності.
Освітньо-наукова програма Менеджмент третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти дозволяє професійно 
проводити наукові дослідження за напрямами: управління підприємствами як економічними системами; 
управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств; оптимізація ресурсозабезпечення; управління 
потенціалом підприємств; управління стратегічним розвитком підприємств; управління фінансово-економічною 
безпекою; розробка та обґрунтування ефективності управлінських рішень за умов невизначеності; механізм 
антикризового управління підприємств.
При формуванні дисциплін навчального плану освітньо-наукової програми враховувалися напрями досліджень за 
паспортом спеціальності 08.00.04, а саме: управління виробничо-господарською діяльністю підприємства 
(менеджмент); функції та технологія управління підприємством (менеджмент); принципи та методи управління 
підприємством (менеджменту); прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням 
загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.
Вибіркові дисципліни здобувача формувалися, виходячи з потреб підприємств регіону. Ці дисципліни, якщо 
необхідно, можуть додаватися або коригуватися залежно від напрямів наукових досліджень здобувачів.
Взаємопов’язаність освітніх компонентів освітньо-наукової програми з програмними результатами окремих 
дисциплін, відображено в структурно-логічній схемі підготовки здобувачів, що є складовою ОНП 
(http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/tretiy-osvitn-o-naukovyy-riven-vyshhoi-osvity).

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), 
Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf), Положенням про порядок навчання здобувачів за індивідуальним 
графіком (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf), Положенням про формування здобувачами 
індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) та Тимчасовим положенням 
про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/37.pdf) 
формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається дисциплінами самостійного вибору, які складають не 
менше 25% від загального обсягу ОНП, а також індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти. На 
сайті університету (http://www.knu.edu.ua/) міститься Банк вибіркових дисциплін, з якого можуть обиратися 
дисципліни. Структура ОНП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема 
через індивідуальний вибір здобувачами освітньої компоненти (ОК), в обсязі, передбаченому законодавством, а саме 
3-х вибіркових дисциплін загальним обсягом 12 кредитів ЄКТС. Ці ОК дозволяють сформувати професійні 
компетентності, пов’язані з тематикою дослідження. В Університеті передбачено право вільного вибору ОК, що 
пропонуються для інших рівнів вищої освіти підготовки здобувачів. Навчальним планом передбачено вивчення 
вибіркових дисциплін у 3-ому та 4-ому семестрах на 2-му році навчання.

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

Завдяки впровадженню електронного освітнього середовища «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua) й наявності власних 
електронних кабінетів здобувачі всіх рівнів освіти, починаючи з 2019 2020 н.р., мають можливість обирати 
дисципліни індивідуально. Формування груп відбуватиметься в межах усього університету відповідно до 
«Положення про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії 
навчання» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) від 06.02.2020 р., наказ №50.
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (наказ №50 від 05.02.2020р., 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf ) та 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), вибіркова частина ОНП є обов’язковою складовою навчального 
плану.
Після зарахування аспіранта на навчання та презентації вибіркових дисциплін кафедрою аспірант до 15 вересня у 
відділі аспірантури та докторантури пише заяву щодо обраних вибіркових дисциплін. Обрані дисципліни аспірант 
відображає в індивідуальному навчальному плані. Аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, які 
пропонуються для інших рівнів вищої освіти та які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за 
погодженням зі своїм науковим керівником. Відповідність потребам та інтересам аспірантів забезпечена не тільки 
можливістю вільного вибору дисциплін і формування індивідуальної траєкторії навчання через інші рівні вищої 
освіти, але й через меморандуми з іншими закладами чи науковими установами.
Перелік вибіркових дисциплін може оновлюватися щорічно (з певною періодичністю). Гарант програми та 
науковий керівник дають роз’яснення сутності різних альтернативних дисциплін для того, щоб допомогти 
здобувачеві обрати напрямок одержання додаткових поглиблених знань відповідно до напрямку власного 
наукового дослідження.
Реєстр містить анотації дисциплін, де вказано очікувані результати навчання за дисципліною, дисципліни-
попередники та організаційні обмеження.
Загальна процедура інформування здобувачів вищої освіти про вибіркові дисципліни складається з бесід на 
консультаціях та можливості ознайомлення з Банком вибіркових дисциплін на сайті університету 
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciynyy-paket).
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Із загальної кількості кредитів, що передбачає навчальний план (48 кредитів), практичні заняття здобувачів 
складають 10 кредитів (21,1% від загального обсягу кредитів). Також здобувачі мають можливість отримувати 
практичні навички на відповідних підприємствах міста у відділах за напрямом наукових досліджень.
Набуття компетенцій майбутніх викладачів забезпечується проходженням викладацької практики, де здобувачами 
використовується досвід провідних фахівців факультету. Практичний модуль складає 2 кредити (4,17% від 
загального обсягу кредитів).
Зміст викладацької практики визначається відповідною програмою та регулюється Положенням про порядок 
проходження викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у 
Криворізькому національному університеті. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/52.pdf). При цьому здобувачі 
беруть участь у проведенні практичних та лабораторних занять із провідними викладачами кафедри, залучаються 
до виконання науково-дослідних робіт.
Додатковими видами практичної підготовки є: участь у конференціях з обов’язковими доповідями; участь у фахових 
семінарах; написання та опублікування наукових статей з досліджуваного питання.

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

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 073 Менеджмент дозволяє забезпечити набуття здобувачами 
соціальних навичок шляхом освоєння ряду дисциплін, які формують відповідні компетентності: здатність до 
спілкування зі студентською аудиторією та широкою науковою спільнотою; здатність до представлення результатів 
наукової роботи; здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також мотивувати й керувати роботою 
інших для досягнення поставлених цілей і показувати лідерські здібності та повну автономність під час їх реалізації.
Випускник освітньо-наукової програми за спеціальністю 073 Менеджмент третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти   це фахівець високого рівня, який може виконувати професійну діяльність на підприємствах різних 
форм власності, у закладах вищої освіти, наукових установах та організаціях на відповідних посадах.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт на сьогодні відсутній, але освітньо-наукова програма за спеціальністю 073 Менеджмент 
враховує стандарти європейської вищої школи:
1. Європейська довідкова система ключових компетенцій (Council Recommendation on Key Competences for Lifelong 
Learning: A European Reference Framework – Implementation of «Education and Tradming 2010», Work programme, 
Working Group B «Key Competences»), 2004.
2. Tuning (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів [Режим 
доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/].
В Університеті підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент 
здійснюється для оволодіння знаннями теорії, методології й інструментарію проведення наукових досліджень, 
здатності продукувати інноваційні підходи для розвитку систем управління шляхом впровадження  креативних 
ідей,унікальних стратегій, інформаційних і комунікаційних технологій з метою підвищення ефективності розробки  
і реалізації управлінських рішень.

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

Структурні підрозділи університету ведуть постійний контроль за належним навантаженням здобувачів вищої 
освіти. При формуванні навчальних планів контролюються: години самостійної роботи за необхідним нормативом 
від 1/3 до 2/3 від загального обсягу дисципліни; недопущення перевантаження аудиторними заняттями за кількістю 
годин на тиждень; недопущення перебільшення запропонованих для вивчення в семестр та за рік переліку 
дисциплін, їх обсягу в кредитах ЄКТС; недопущення перебільшення звітностей, регламентованих у семестрі 
(заліки,екзамени). Кількість кредитів ЄКТС, які припадають на кожну дисципліну, засновано на навчальному 
навантаженні,необхідному здобувачам для досягнення очікуваних результатів навчання.  Результати навчання 
описують, що повинен знати, розуміти чи вміти робити здобувач після успішного закінчення процесу навчання. 
Вони пов'язані з дескрипторами рівнів національних і європейської рамок кваліфікацій. Кредити розподіляються на 
всі освітні компоненти програми навчання (модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота тощо) і відображають 
кількість роботи, необхідної для виконання кожного компонента у зв'язку із загальною кількістю необхідної роботи 
для завершення повного року навчання за даною програмою.
Освітні програми реалізуються відповідно до навчальних планів денної та заочної форм навчання, затверджуються 
наказом ректора.
Графік навчального процесу та розклад навчальних занять складаються згідно з навчальними планами за формами 
навчання (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/rozklad).

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
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Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою за 
спеціальністю 073 Менеджмент за дуальною формою освіти натепер не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

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

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

Програма вступних випробувань здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 
Менеджмент формується відповідно до Правил Прийому до КНУ (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu), які 
щороку переглядаються, а також Правил прийому до аспірантури та докторантури КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury).
Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами вступного випробовування, програму 
якого розробляє кафедра менеджменту і адміністрування та переглядає щорічно. Наявні вимоги до вступників є 
досить дієвим способом для формування контингенту здобувачів вищої освіти, які вмотивовані до навчання за ОНП 
«Менеджмент».
До складу вступних предметних комісій включають докторів та кандидатів наук, які здійснюють наукові 
дослідження за спеціальністю 073 Менеджмент та відповідають за виконання ОНП.
Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії розраховується як сума балів 
вступних іспитів зі спеціальності, іноземної мови, середнього бала оцінок, які наведено в додатку до диплома про 
вищу освіту, а також додаткових балів за наукові досягнення. Додаткові бали надаються за наявністю здобутків зі 
спеціальності, зокрема наукових статей в українських та закордонних журналах, підтверджену участь у наукових 
розробках та конкурсах. Абітурієнтам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), 
призначають додаткові вступні випробування.

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

Визнання результатів навчання, одержаних в інших ЗВО, регулюється 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). Особам, які здійснюють вступ на третій (освітньо-науковий) рівень 
за спеціальністю 073 Менеджмент з іншої галузі знань, яка зазначена в дипломі вступника, призначаються 
додаткові вступні випробування.
Вчена рада Університету має право прийняти рішення про визнання набутих здобувачем в інших ЗВО 
компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких 
передбачено ОНП Менеджмент.
Підготовка іноземних громадян здійснюється на підставі міжнародних договорів України; програм та договорів, 
укладених КНУ з юридичними та фізичними особами.
Особа, яка здійснює вступ на третій (освітньо-науковий) рівень за спеціальністю 073 Менеджмент та надала диплом, 
виданий іноземним ЗВО, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими. Процедура визнання іноземного 
документа про освіту й академічної довідки здійснюється компетентним органом до початку другого семестру 
першого року навчання. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб здійснюється ЗВО протягом навчального року. (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/vstupnyku-do-aspirantury-ta-doktorantury).

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

Здобувачі, які вже виконали за допомогою попереднього навчання деякі з результатів вивчення передбачуваної 
програми, можуть бути прийняті із зарахуванням відповідних академічних кредитів. Це може дозволити здобувачам 
увійти в програму на більш пізній стадії (наприклад, на другий семестр) або опустити деякі модулі.
Оформлення документів щодо перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін здійснює завідувач відділу 
аспірантури та докторантури університету. Академічна довідка (залікова книжка) та заяви про перезарахування 
(зарахування) навчальних дисциплін із висновком проректора з наукової роботи додаються до особової справи 
аспіранта/здобувача. Записи про перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін вносяться до залікової 
книжки аспіранта та засвідчуються підписом завідувача відділу аспірантури та докторантури. Для визнання 
результатів навчання в іншому закладі вищої освіти здобувач вищої освіти у відповідний деканат подає диплом з 
додатком або академічну довідку, видану закладом попереднього місця навчання.
На освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент 
досі не було запитів для застосування відповідної практики.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
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Питання визнання результатів навчання, одержаних у неформальній освіті регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу у 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/storage/files/2/3/69.pdf), Положенням про порядок визнання у КНУ результатів навчання, 
отриманих в умовах неформальної освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Особи, які професійно 
провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність в Університеті, мають право здобувати 
вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності або під час 
перебування у творчій відпустці. Такі особи прикріплюються строком до 5 років до Університету на спеціальності, що 
мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти за відповідним напрямом.
Університет може визнати результати навчання неформальної освіти в обсязі не більше 10% від загального обсягу з 
конкретної ОП. Для визнання результатів навчання створюється предметна комісія. За підсумками оцінювання 
формується висновок про зарахування чи незарахування відповідної дисципліни. 
Здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне виконання відповідної ОНП та 
навчального плану й публічний захист дисертації у відповідній спеціалізованій раді. У разі звільнення з роботи 
особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в Університеті.

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

На ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент досі не було запитів для 
застосування відповідних правил.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf), їх підготовка здійснюється в аспірантурі очною (денною) і заочною 
формами навчання та поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність за 
основним місцем роботи в Університеті).
Освітній процес за ОНП Менеджмент здійснюється через лекції, мультимедійні або інтерактивні лекції, семінари, 
практичні заняття, самостійне навчання; консультації; елементи дистанційного навчання.
Методи навчання спрямовані на розв’язання дослідницьких завдань й реалізуються через активізацію творчого 
потенціалу; систематизований пошук рішень і бізнес-ідей.
Наявність викладацької практики забезпечує отримання навичок педагогічної роботи в закладах освіти.
Програмні результати, форми та методи навчання і викладання знаходять відображення у робочих програмах 
навчальних дисциплін, які розроблюються відповідно до Рекомендацій 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf). В робочих програмах навчальних дисциплін у розділах 10, 11 
міститься опис форм та методів навчання, методів контролю та оцінювання  досягнення програмних результатів 
навчання.
Узгодження змісту ОК, форм і методів навчання, систем оцінювання здійснюється шляхом обговорення на 
кафедрах, погоджується з гарантом, ЦЗЯВО, який здійснює контроль їх відповідності визначеним програмним 
результатам.
Узагальнююча інформація щодо форм та методів навчання представлена у табл. 3 Відомостей СО.

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?

Студентоцентризм здійснюється через рейтингово-бальну систему оцінювання; індивідуалізацію навчального 
процесу; розвиток критичного мислення здобувачів.
Заняття із розв’язанням ситуаційних завдань для розвитку аналітичних здібностей та навичок роботи в колективі, 
самостійна робота здобувачів, робота над проектами в командах, можливість вибору ними дисциплін свідчать про 
реалізацію студентоцентрованого підходу в освітньому процесі згідно з Положенням про формування здобувачами 
КНУ індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf).
Здобувачі долучені до процедур моніторингу освітніх програм. ЦЗЯВО проводяться опитування, результати яких 
обговорюються на засіданні кафедри та зустрічах здобувачів з гарантом ОНП. Анкети здобувачів ОНП Менеджмент 
знаходяться у відкритому доступі (https://mia.knu.edu.ua/аспіранту/анкетування). Здобувачам були запропоновані 
питання, які передбачають оцінювання окремих ОК стосовно якості викладання. Результати були проаналізовані 
проєктною групою, обговорені на зустрічі гаранта зі здобувачами (31.03.2021 р.) та будуть враховані під час 
удосконалення ОНП.
Здобувачі мають можливість висловлюватися про якість навчання на сайтах, блогах,  засіданнях кафедри, раді 
факультету, під час анкетувань.
Опитування здобувачів виявило, що на ефективність навчання впливають чіткість пояснення матеріалу; ефективне 
використання часу лекції; можливості набуття практичних навичок. З урахуванням пропозицій здобувачів заняття 
проводяться iз використанням інтерактивних технологій навчання.
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Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи з академічної свободи відображено в Статуті КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) та в 
Кодексі честі викладача КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf).
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) методи навчання і викладання дисциплін обираються кожним 
викладачем самостійно, без будь-яких обмежень, з урахуванням специфіки дисципліни, досвіду викладання, 
наявних методичних розробок тощо. Обрані методи знаходять відображення в робочих програмах навчальних 
дисциплін (Р.11 «Методи оцінювання успішності навчання») та Методичних матеріалах з вивчення навчальної 
дисципліни. 
Академічна діяльність здобувачів складається з навчальної та наукової  роботи. Академічна свобода здобувачів 
досягається шляхом надання їм права вільно обирати форму й методи навчання, тему наукових досліджень. У 
рамках академічної свободи здобувачі мають право на академічну мобільність (зокрема міжнародну), на вибір 
певних компонентів освітньої програми, на навчання одночасно за декількома освітніми програмами в університеті, 
брати участь у формуванні індивідуального навчального плану тощо. Здобувачі мають можливість поєднувати 
навчання в Університеті з навчанням на іншій ОП, в іншому ЗВО, в іншій країні. Особа, яка направляється на 
навчання або стажування, може бути переведена на індивідуальний навчальний план, відповідно до Положення про 
порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у КНУ(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf).

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 *

Здобувачам своєчасно надається інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання в межах освітніх компонентів у комплексі документів, що включає: силабус, робочу програму 
дисципліни, методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять.
Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності в КНУ вільний та безоплатний 
(http://www.knu.edu.ua/). Університет інтегрований до мережі Internet. Локальні комп’ютерні мережі об’єднано в 
загальноуніверситетську для забезпечення доступу до Internet у аудиторіях і структурних підрозділах для 
застосування елементів дистанційного навчання, доступу до методичної та навчальної літератури, програмного 
забезпечення тощо. Програмний комплекс «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua) містить інформацію про розклад 
занять, робочі навчальні плани, тематичні плани дисциплін, можливість відпрацювання пропущених занять. У 
вкладці «Освітній портал» (http://mlib.knu.edu.ua) розміщено навчально-методичні комплекси дисциплін, які 
викладаються здобувачам вищої освіти.
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих ОК детально надається на першому занятті з дисципліни або міститься в середовищі Google Classroom. 
Здобувачі мають доступ до робочих програм навчальних дисциплін  та методичних матеріалів 
(https://mia.knu.edu.ua/аспіранту/дисципліни). ОНП на сайті КНУ розміщена у відкритому доступі 
(http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/tretiy-osvitn-o-naukovyy-riven-vyshhoi-osvity).

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

Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту», у КНУ здобувачі за ОНП Менеджмент залучаються до 
науково-дослідних робіт на кафедрах.
Робочий навчальний план навчання за ОНП Менеджмент передбачає освітню та наукову складові навчального 
процесу. Термін навчання за ОНП складає 4 роки, з яких перші 2 роки відводяться для засвоєння освітніх 
компонентів та проведення наукових досліджень, а 3 та 4 роки – для поглиблення наукових досліджень, верифікації 
одержаних результатів, написання та захисту дисертаційної роботи.
Під час освітнього процесу за ОНП здобувачі проводять наукові дослідження  в межах виконання НДР, реєстр яких 
подано на веб-сторінці:
http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-universytetu/menedzhment-2016-r
http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-universytetu/menedzhment-2019-r
Для проведення досліджень Університет забезпечує здобувачів безкоштовним доступом до міжнародних 
наукометричних баз даних Scopus (https://www.scopus.com/standard/marketing.uri) та Web of Science 
(https://access.clarivate.com/login?
app=wos&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fauth%3DShibboleth&shibRet
urnURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&roaming=true). Поєднанню навчання та досліджень також 
сприяє створене в Університеті науково-дослідне середовище. Наукові дослідження здобувачів здійснюються за 
активної консультативної, методологічної підтримки наукових керівників та викладачів, залучених до викладання 
на ОНП. Методичне і дидактичне забезпечення ОК формує  у здобувачів професійне науково-дослідницьке 
мислення, чітке уявлення про основні наукові завдання дисертації та способи їх вирішення, уміння використовувати 
сучасні технології збору й оброблення інформації.
Результати спільних наукових досліджень здобувачів та їх наукових керівників також публікуються у  наукових 
фахових виданнях України,  зокрема «Віснику Криворізького національного університету», збірниках наукових 
праць (категорія Б) і матеріалах конференцій, зокрема в матеріалах щорічної Міжнародної науково-технічної 
конференції «Розвиток промисловості та суспільства» (http://www.knu.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-tehnichni-
konferencii-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-stva), Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний 
менеджмент: проблеми теорії та практики», яка проводиться кафедрою МіА (https://mia.knu.edu.ua/наукова-
діяльність/конференції). За останні 5 років викладачі та здобувачі кафедри МіА взяли участь у понад 30 
вітчизняних і зарубіжних конференціях.
  Для раціонального розподілення часу навчання в аспірантурі здобувач спільно зі своїм науковим керівником 
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складає індивідуальний план, в якому містяться всі основні етапи навчання здобувача. Індивідуальний план містить 
зміст етапів наукових досліджень і терміни їх проведення, навчально-методичну роботу аспіранта, графік наукових 
публікацій та підготовки розділів дисертації, терміни попереднього й основного захисту. 

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

Згідно з Положенням про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf), моніторинг стану інформаційного забезпечення дисциплін 
здійснюється гарантом ОНП і кафедрою й щорічно розглядається на Вченій раді факультету економіки та 
управління бізнесом. Умова ухвалення рішення щодо підготовки та видання оновлених змістів дисциплін за 
навчальним планом –недостатня якість аналогів або застарілість інформації, наведеної в чинних документах щодо 
освітніх компонентів на момент прийняття рішення про їх оновлення (наприклад, при зміні законодавчих та 
нормативно-правових актів, норм і ставок, мінімальних рівнів заробітної плати тощо).
Необхідність оновлення або видання методичного забезпечення дисциплін визначається гарантом ОНП і кафедрою 
за результатами перегляду та оцінювання їх якості. План видання навчальної та навчально-методичної літератури 
за підписом завідувача кафедри подається до навчально-методичного відділу університету до 01 листопада кожного 
року. Відповідальність за виконання плану несе завідувач кафедри. Ініціаторами оновлення змісту освітніх 
компонент також виступають стейкхолдери та викладачі. 
Викладачі, які входять до складу групи забезпечення спеціальності 073 Менеджмент, впродовж багатьох років  є 
керівниками та відповідальними виконавцями науково-дослідних робіт, тематика яких відповідає напрямам 
досліджень аспірантів (https://drive.google.com/file/d/1QcEgsIDs0WquI4NwM29dyH1seCzM5G2H/view). На даний 
момент виконується НДР «Оптимізація механізму управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств» 
(2021-2023 р.р., керівник Варава Л.М., держреєстрація №0121U113054). У виконанні науково-дослідних робіт 
приймають участь всі аспіранти  ОНП Менеджмент.
Зміни освітніх компонентів проводяться за результатами проведення наукових і науково-методичних семінарів.
Видаються навчальні посібники, монографії (Напрями розвитку сучасного менеджменту: проблеми та рішення: 
монографія/ за ред. Л. М Варави. Кривий Ріг, 2015. 417 с.; Актуальні проблеми сучасного менеджменту: монографія/ 
за ред. Варави Л.М. Кривий Ріг, 2018. 204 с.;  Фінансовий аналіз промислових підприємств: навч. посібник / за ред. 
В.Я. Нусінова. Кривий Ріг,  2016. 511 с.; Варава Л.М., Арутюнян А.Р. Техніка адміністративної діяльності. Наочний 
навч. посібник для студентів вузів. Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ»,2015.485 с.; Шахно А.Ю. Людський капітал в умовах 
глобалізації: оцінювання, розвиток та державне регулювання: монографія. Кривий Ріг, 2019. 360 с. та ін.).
Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах (загальна 
кількість за останні п’ять років – 176  публікацій). Ураховуючи результати наукової роботи та спілкування з 
провідними фахівцями виробничих підприємств, оновлюється зміст освітніх компонентів. Такий порядок оновлення 
компонент був використаний для ОНП у 2018 році зі змінами в блоці мовної підготовки, загальних і фахових 
компетентностях. 

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

Інтернаціоналізація й академічна мобільність здійснюються згідно з нормативними вимогами Положення про 
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) та Стратегії інтернаціоналізації КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf).
Принципи положень реалізуються через стажування в зарубіжних ЗВО (Варава Л.М.   наук. керівник аспіранта 
Марченка В.В., Афанасьєв Є.В. - наук. керівник аспірантів Фертаса Наджиба та Демченка П.С., Брадул О.М. - наук. 
керівник аспіранта Усова О. ), участь у зарубіжних міжнародних конференціях (Варава Л.М., Афанасьєв Є.В., Турило 
А.М. Шахно А.Ю.,  та ін.).
Міжнародне співробітництво є пріоритетним напрямом діяльності КНУ з метою встановлення та розвитку 
міжнародних і міжвузівських зв’язків із ЗВО, державними й недержавними організаціями країн ближнього та 
дальнього зарубіжжя, підвищення іміджу працівників університету на національній та міжнародній арені, а також 
адаптації до європейських і світових стандартів зі збереженням кращих здобутків національної освіти.
Основою для міжнародного співробітництва є угоди між КНУ та його зарубіжними партнерами, а також міжнародні 
проекти університету. Велику увагу приділяється мовній підготовці здобувачів та викладачів. Серед викладачів 
кафедр економічного спрямування мають сертифікати рівня В2 з іноземної мови 15 осіб, зокрема Ртищев С.А., 
Варава А.А., Калініченко О.В., Турило А.А., Міщук Є.В.

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?

Систему контрольних заходів наведено в Положенні 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), Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор 
філософії та доктора наук КНУ 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/final%20(2).pdf) ОНП і робочих 
програмах кожної навчальної дисципліни, що передбачені навчальним планом аспірантів за спеціальністю 073 
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Менеджмент.
Суть контролю полягає у виявленні та вимірюванні компетентностей здобувачів.
Оцінювання якості освоєння ОНП включає поточний та проміжний контроль знань. Зрозумілість форм 
контрольних заходів забезпечується через розроблення календарного плану контрольних заходів та пояснення, за 
що та яка кількість балів надається. При розробленні критеріїв оцінювання увагу приділялось усуненню елементів 
суб’єктивності.
Критерієм проходження здобувачем процедури оцінювання є отримання кількості балів, визначених шкалою 
оцінювання, що використовується в Університеті, та ECTS (п. 12 в Робочих програмах дисциплін). Максимальна 
кількість балів при оцінюванні результатів навчання здобувачів з навчальних дисциплін, що завершуються 
екзаменом, становить: за поточну успішність – 50 балів, за екзамен – 50 балів; з навчальних дисциплін, що 
завершується заліком, оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю  і становить 100 балів. 
Досягненню програмних результатів навчання сприяють контрольні заходи: виконання індивідуальних завдань, 
підготовка мультимедійних презентацій, тестування.
Кожний викладач на початку семестру ознайомлює здобувачів зі змістом, структурою, формами контролю, а також 
із критеріями оцінювання. Кінцевими контрольними заходами можуть бути: залік, екзамен та наукова доповідь. У 
робочих програмах наведено індикатори, відповідно до яких оцінюється рівень досягнення результатів навчання 
(знання, уміння, компетенції) і визначається рівень їх освоєння (пороговий, середній, високий) для подальшого 
формування та оцінювання компетентнісної моделі здобувача.
Роботу здобувача на лекціях оцінюють на основі аналізу відвідування й рівня підготовки до занять. Практичний 
блок оцінюється за результатами практичних завдань, виконаних на заняттях і додатково за завданням викладача, 
відповідно до програми курсу. Список можливих видів робіт на заняттях практичного блоку: реферат, доповідь, 
виступ на семінарі, есе, контрольна робота, розв’язання задач, звіт з практики та ін. Підсумкова оцінка 
виставляється згідно з Порядком оцінювання знань здобувачів у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf).
Результати науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти оцінюються на основі звіту в кінці кожного 
контрольного періоду, який оформлюється відповідно до ОНП і здається до відділу аспірантури та докторантури.

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

Вибір форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану: освітні компоненти, 
результати яких передбачають більш практичне наповнення, завершуються заліком, освітні компоненти більш 
теоретичного або теоретико-практичного наповнення – екзаменом.
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів прописані у ОНП, робочих програмах та Методичних 
матеріалах з вивчення навчальних дисциплін, деталізовані у навчальних планах та оприлюднюються заздалегідь на 
сайтах ЗВО, відповідних кафедр та в середовищі Google Classroom, доступ до якого мають всі здобувачі. Викладачі 
обов’язково повідомляють на першому занятті критерії оцінювання, форми та терміни контролю, перелік 
індивідуальних завдань для виконання та питань самостійної роботи. Відповідно до Р.3 Порядку оцінювання знань 
студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), 
здобувач вважається допущеним до підсумкового контролю з дисципліни у разі виконання ним всіх видів робіт, 
передбачених навчальним планом і робочою програмою навчальної дисципліни.
Оцінка за кожне завдання поточного контролю  виставляється за накопичувальною системою та в сумі складає 100 
балів за один рейтинг. Оцінювання за кожним видом завдань вказується викладачем у навчальній програмі 
дисципліни та доводиться до відома здобувачів.
Виконання розділів дисертаційного дослідження щорічно обговорюється на засіданні кафедри менеджменту і 
адміністрування.

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

Конкретні форми та процедури поточного контролю знань з кожної дисципліни та професійного модуля 
розробляють керівники дисциплін, робоча група ОНП і погоджують з гарантом, а потім доводять їх до відома 
здобувачів.
Інформація про форми контрольних заходів з дисциплін здобувачам вищої освіти надається на першій парі кожним 
викладачем та дублюється в електронному варіанті.
Розклади занять з навчальних дисциплін та екзаменів під час сесії складає диспетчерська служба навчально-
методичного відділу Університету відповідно до графіка освітнього процесу в аспірантурі. Заліки зараховуються за 
результатами виконання поточного контролю аспіранта в період теоретичного та практичного навчання.
Розклад доводиться до відома здобувачів не пізніше ніж за місяць до початку екзаменів. Розклад розміщується на 
сайті університету http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/rozklad, а графік навчального процесу 
(http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu).

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

Форма наукової атестації здобувача вищої освіти повністю відповідає вимогам Тимчасового стандарту 
Криворізького національного університету зі спеціальності 073 Менеджмент 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/фак.%20економіки/PhD.pdf). Здобувач двічі на рік (у березні – 
проміжний звіт, у вересні – звіт за навчальний рік) атестується науковим керівником і звітує про виконання 
індивідуальних планів на засіданні кафедри менеджменту і адміністрування. Під час проведення атестації на 
засіданні кафедри аспірант доповідає про актуальність, наукову новизну та прикладне значення результатів
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дисертаційного дослідження, ступень їх апробації. За результатами звіту кафедра ухвалює рішення щодо стану 
виконання здобувачем індивідуальних планів та формулює рекомендації для подальшої навчальної та наукової 
роботи.
Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або 
спеціалізованою вченою радою, створеною для проведення разового публічного захисту наукових досягнень у формі 
дисертації, яка не може містити академічного плагіату. Стан готовності дисертації здобувачів до захисту 
визначається науковим керівником.
Обов’язковою умовою до захисту дисертаційної роботи є успішне виконання здобувачем його індивідуального 
навчального плану та індивідуального плану наукової роботи. (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/normatyvni-dokumenty/polozhennya-universytetu).

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положеннями Університету:
- про організацію освітнього процесу (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf),
- про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf),
- про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії 
поза аспірантурою (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf),
- про порядок оцінювання знань здобувачів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf),
- про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf),
- про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf),
- про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf),
- про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).
Документи містять процедуру проведення контрольних заходів, критерії поточного оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів при вивченні навчальних дисциплін, розподілення балів за темами та змістовними модулями, 
терміни проведення контрольних заходів визначаються графіком навчального процесу ЗВО чи розкладом екзаменів 
та висвітлюються в кожній робочій навчальній програмі.

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

Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регулюється Положеннями Університету: про порядок 
запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf), про академічну доброчесність 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf),  згідно з якими прозорість, неупередженість оцінювання досягнень 
здобувачів є одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу. 
Екзамени проводяться у письмовій або тестовій формі, що дозволяє повторно оцінити екзаменаційні роботи. 
Об‘єктивність екзаменаторів забезпечується через доступність інформації щодо критеріїв оцінювання, що дозволяє 
здобувачам провести самоперевірку результатів навчання. Підсумковий контроль у формі заліку виставляється за 
результатами поточної роботи протягом занять та виконання індивідуального завдання. 
 Викладачі проводять екзамен (залік) за білетами, які затверджує завідувач кафедри; дотримуються норм 
педагогічної етики, академічної доброчесності. Передбачено можливість повідомлення про прояви корупції в 
Університеті (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).
Урегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою таких заходів: усунення екзаменатора від виконання 
обов’язків; установлення додаткового контролю при виконанні ним контрольних заходів; обмеження в доступі 
викладача до певної інформації; перегляд обсягу функціональних обов’язків тощо.
Скарг на необ’єктивність оцінювання результатів підсумкового контролю на ОНП "Менеджмент" не було.

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

Відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf), якщо здобувач одержав під час екзаменаційної сесії більше двох 
незадовільних оцінок, він підлягає відрахуванню з Університету. Відповідно до п. 11.8 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), аспірантам, які одержали під час сесії не більше двох 
незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати заборгованість до початку наступного навчального семестру. 
Повторне складання екзамену чи заліку допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз – 
викладачеві, другий – комісії, про що видається відповідне розпорядження. Підставою для розпорядження є 
доповідна записка  завідувача відповідної кафедри, із дисципліни якої аспірант одержав незадовільну оцінку.
Перескладання екзаменів із метою підвищення оцінки не допускається. Незадовільні оцінки в індивідуальний 
навчальний план не вносяться. Якщо здобувач не з’явився на екзамен, у відомості успішності викладач робить 
помітку «не з’явився». Якщо здобувач не з’явився на екзамен без поважних причин (до наступного екзамену не 
подав відповідних виправдувальних документів), його оцінка вважається незадовільною. Присутність на екзаменах і 
заліках сторонніх осіб не дозволяється.
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Випадків повторного проходження контрольних заходів  на ОНП "Менеджмент" не було.

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

Урегулювання процедур та порядок оскарження здобувачами результатів контрольних заходів у Криворізькому 
національному університеті відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
Семестрові екзамени з навчальних дисциплін здобувачі денної й заочної форм навчання складають за єдиним 
розкладом відповідно до навчального плану. Оцінка, яку здобувач ступеня доктора філософії одержав на екзамені, 
виставляється у відомість обліку успішності, залікову книжку та в індивідуальний навчальний план здобувача.
Якщо здобувач одержав під час екзаменаційної сесії більше двох незадовільних оцінок, він підлягає відрахуванню з 
Університету. Здобувачам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати 
заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзамену чи заліку допускається 
не більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – комісії, про що видається відповідне 
розпорядження. Підставою для розпорядження є доповідна записка завідувача відповідної кафедри.
Відомості обліку успішності зберігаються в завідувача відділу аспірантури та докторантури.
Перескладання екзаменів з метою підвищення оцінки не допускається.
Випадків використання відповідних правил на освітньо-науковій програмі за спеціальністю 073 Менеджмент не 
було.

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

У КНУ реалізуються відповідні політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності всіма 
учасниками освітнього процесу.
Статут КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) визначає обов’язки учасників освітнього процесу: 
дотримуватися норм наукової етики та академічної доброчесності; не допускати плагіату, некоректного цитування, 
порушень авторських прав та прав інтелектуальної власності.
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КНУ 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf (п.10) закріплює заходи й систему запобігання та виявлення 
академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти.
Центр внутрішнього ЗЯВО КНУ формує політику, стандарти та процедури академічної доброчесності відповідно до 
Положення про академічну доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), визначає 
принципи академічної доброчесності, керування щодо її дотримання, процедуру проходження та встановлення 
фактів академічного плагіату, відповідальність за порушення академічної доброчесності та профілактичні заходи 
щодо запобігання академічному плагіату.
Кодекси честі викладача та здобувача (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf, 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf) є основою системи морально-етичних зобов’язань і вимог 
доброчесної академічної поведінки, заснованої на загальновизнанних моральних принципах і етичних нормах 
суспільства та держави.

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

Перевірці на плагіат підлягають дисертаційні роботи на здобуття ступеня «доктор філософії» або «доктор наук», 
рукописи монографій, підручників, авторських навчальних посібників, рукописи статей, тези доповідей, які 
надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів конференцій. Позитивний результат перевірки є 
важливою умовою допуску до захисту (друку). Перевірка здійснюється в Системі Антиплагіат Strikeplagiarism.сom 
або Unicheck.com (компаній Plagiat.pl та Unicheck) для виявлення збігів/ідентичності/схожості тексту.
Система здійснює лише технічну перевірку та виявляє текстові збіги, що допомагає експертам зробити висновок 
щодо наявності плагіату. До захисту допускаються кваліфікаційні роботи здобувачів лише після їх перевірки на 
предмет відсутності академічного плагіату. У разі виявлення академічного плагіату в роботах працівників та 
здобувачів вищої освіти КНУ, автори несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, зокрема, 
передбачених Законом України про освіту.
В університеті впроваджено внутрішній репозитарій (http://ds.knu.edu.ua) наукових праць та кваліфікаційних робіт, 
що також унеможливлює практику повторного використання тем робіт, списування. Здобувачі освіти, які виконують 
роботи за схожим напрямом, мають можливість ознайомитись із попередніми роботами, щоб уникнути повторень, 
які можуть бути розцінені як порушення академічної доброчесності.

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

Відповідно до Положень про академічну доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), 
Університет популяризує академічну доброчесність серед працівників та здобувачів шляхом:
- формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо 
оформлення посилань на матеріали;
- ознайомлення з принципами самостійної роботи, коректного використання інформації з інших джерел та 
уникнення плагіату, а також правил оформлення цитувань;
- сприяння здобувачам вищої освіти, науковому товариству та молодим ученим в ознайомленні з правилами 
наукової етики.
Наукові керівники здобувачів ознайомлюють з принципами академічної доброчесності, пояснюють наслідки 
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порушення авторських прав та інтелектуальної власності.
У рамках дисципліни «Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії» 
здобувачі вищої освіти вивчають навчальний модуль з академічної доброчесності.
Здобувачі мотивуються до самостійної перевірки власних робіт на плагіат, уважного формування посилання на  
роботи інших авторів, непорушення правил цитування.
Викладачі активно застосовують творчі завдання, що унеможливлює їх типізацію, списування та мінімізує 
можливість автоматизації розрахунків варіантів завдань. Викладачі власним прикладом демонструють академічну 
доброчесність, наводячи першоджерела матеріалів у курсах лекцій та практичних занять.

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

З метою моніторингу дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних норм у Криворізькому 
національному університеті створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності. Будь-який учасник 
освітньо-наукового процесу, який став свідком або має серйозну причину вважати, що стався факт порушення 
академічної доброчесності, повинен повідомити про це Комісію. Комісія наділяється правом одержувати й 
розглядати заяви щодо порушення Кодексів честі викладачів та здобувачів, засад академічної доброчесності та 
надавати пропозиції адміністрації університету щодо їх усунення.
Одним із технічних рішень, які використовуються за ОНП як інструмент протидії порушенням академічної 
доброчесності, є перевірка дисертаційних робіт здобувачів на плагіат. Умовою допуску дисертації до попереднього 
захисту на кафедрі та подальших процедур наукової експертизи у Разовій Вченій раді є дотримання нормативних 
вимог, передбачених «Положенням про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Відповідальність за перевірку дисертації на плагіат, прийняття 
рішення про доопрацювання, повторну перевірку та допуск до попереднього захисту несе науковий керівник 
здобувача. Науково-педагогічні працівники Університету забезпечують на даний час дотримання академічної 
доброчесності. Ситуацій щодо порушення академічної доброчесності не було зафіксовано.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників відбувається відповідно до Положення про порядок 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників (НПП) КНУ та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів) (затверджено Вченою радою 19.03.2019 року, протокол №7 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf).
До конкурсу на заміщення вакантної посади допускаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам для 
НПП. Кожна кандидатура обговорюється на засіданні кафедри, яка передає свої висновки щодо кандидатур Вченій 
раді факультету. При розгляді кандидатур враховуються: базова вища освіта, наукові ступені та/або вчені звання, 
наукові праці, підвищення кваліфікації, відповідність Ліцензійним умовам, а також звіт про виконання обов’язків, 
передбачених раніше укладеним контрактом. 
При формуванні викладацького складу ОНП враховуються наукові інтереси НПП. 
Випусковою кафедрою ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Менеджмент є кафедра МіА. Освітній 
процес з ОНП забезпечують 11 науково-педагогічних працівників, з яких 11 осіб (100%) мають наукові ступені та 
вчені звання, зокрема: докторів наук – 9 осіб (81,8%), кандидатів наук – 2 особи (18,2%). Згідно з кваліфікаційними 
вимогами, усі викладачі мають базову освіту, кваліфікацію або досвід роботи за профілем дисциплін та необхідну 
кількість пунктів активності (табл. 2). 

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

Кафедра менеджменту і адміністрування активно співпрацює з провідними підприємствами гірничо-
металургійного комплексу та підприємствами інших галузей. Зокрема, провідні фахівці ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ПрАТ «Інгулецький ГЗК»,                             
ПрАТ «Центральний ГЗК», Криворізька філія ПАТ «Приватбанк», ТОВ «ВКФ «Кривбас-Оіл», LCC «International 
Business contact»,  ТОВ «ПластикаПП», АТ «Ощадбанк» (м. Київ), залучаються до проведення консультацій, 
збирання необхідних матеріалів для написання дисертаційної роботи.
Кафедра залучає роботодавців, які мають авторитет у Криворізькому регіоні та є лідерами ринку робіт, товарів, 
послуг для розроблення програм наукових досліджень, використовує науковий та виробничий потенціал 
роботодавців для виконання науково-дослідних робіт.
Це сприяє налагодженню ефективної співпраці в підготовці фахівців та розвитку гірничо-металургійного комплексу 
України, упровадженню ефективних методів управління господарською діяльністю підприємств, налагодженню 
мережі взаємодії та посилення співпраці з провідними підприємствами промисловості.

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

Відповідно до меморандуму та договорів про співпрацю, до освітнього процесу залучаються фахівці-практики та 
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роботодавці для консультативної допомоги здобувачам вищої освіти.
У 2019 2020 навчальному році для аспірантів 1-го року навчання було запрошено директора з продажу ТОВ 
«ПластикаПП» Зеленка С.А. для участі в дискусійній лекції з дисципліни «Теорія економічних систем та їх 
типологія» в рамках вивчення теми «Бізнес як система економічної діяльності».
У 2019 2020 навчальному році були запрошені:
- директор ТОВ «ВКФ «Кривбас-Оіл» Голос П.П.  для аспірантів 2-го року навчання для участі в лекції з дисципліни 
«Фінансово-економічна безпека: стратегія та механізми забезпечення» за темою «Необхідність забезпечення 
фінансової безпеки підприємства»;
- керівник Центру управління стратегічними змінами АТ «Ощадбанк» (м. Київ) Фабрика І.В.      для аспірантів 1-го 
курсу для участі в лекції з дисципліни «Сучасні методи вирішення наукових задач в економіці та менеджменті» за 
темою «Джерельна інформація та комп’ютерні технології у наукових дослідженнях».
Кожного семестру в університеті проходять Ярмарки вакансій із залученням провідних
роботодавців. На розроблену ОНП отримані рецензії зовнішніх стейкхолдерів, які є партнерами Університету і 
потенційними роботодавцями, які зацікавлені у підготовці кадрів з науковим ступенем.

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

Умови та забезпечення професійного розвитку викладачів регулюються Положенням про підвищення кваліфікації 
та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf).
Удосконалення методики викладання є пріоритетною складовою всієї системи викладацької діяльності. Важливу 
роль у реалізації цього процесу виконують зарубіжні стажування, участь у науково-методичних і науково-
практичних конференціях та семінарах, проведення показових занять провідними професорами та доцентами 
кафедри, взаємовідвідування та обговорення методики ведення відкритих занять, які проводяться відповідно до 
затверджених графіків, складених у рамках річних планів роботи кафедри. Система післядипломної освіти, яка 
функціонує в університеті, дозволяє фахівцям різного профілю підвищити свою кваліфікацію або отримати нову 
конкурентоспроможну спеціальність. Керівництво КНУ здійснює постійну роботу з розширення переліку 
організацій, на базі яких працівники мають можливість здійснити підвищення кваліфікації та стажування. Це 
виробничі підприємства, ЗВО, науково-дослідні установи (як в Україні, так і за кордоном).
Керівництво Університету також надає всебічну підтримку співробітникам, які беруть участь у конкурсних відборах 
на стажування та підвищення кваліфікації (рекомендаційні листи, підтвердження фінансового забезпечення, 
юридична допомога в оформленні документів тощо).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Матеріальне стимулювання передбачене Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним 
працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf).
Стимулювання підвищення рівня професійної компетентності НПП, зростання їх майстерності, розвиток творчої 
ініціативи є метою атестації педагогічних працівників, за якою визначаються відповідність обійнятій посаді та 
рівень кваліфікації. Усе це передбачено в Положенні про атестацію педагогічних працівників від 26.08.2015 р. 
(протокол №1, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/22.pdf) 
У Положенні про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у КНУ  
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), розглядається питання оцінювання та стимулювання розвитку 
майстерності НПП. Оцінювання якості викладання дисциплін здійснюється за критеріями, пов'язаними з 
забезпеченістю дисципліни; рівнем проведення лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять; 
якістю організації самостійної роботи здобувачів освіти під керівництвом викладача. Питання стимулювання праці 
НПП висвітлено у Колективному договорі КНУ  на 2017-2021 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf).
Прикладом нематеріального стимулювання викладацької майстерності може бути  нагородження викладачів ОНП 
Менеджмент: Варава Л.М. –Почесною грамотою Міської ради Кривого Рогу; Турило А.М. - нагрудним знаком «За 
заслуги перед містом» ІІ ступеня; Шахно А.Ю. – Почесною грамотою за наказом Міністерства освіти та науки 
України.

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?

Забезпечення ресурсами освітнього процесу в КНУ відповідає Ліцензійним вимогам. 
Звіти про фінансові результати розміщено на сайті http://www.knu.edu.ua/finansova.
У розпорядженні університету є 7 навчальних корпусів, 7 спортивних зал, бібліотека, 4 гуртожитки, 6 пунктів 
харчування, база відпочинку (https://youtu.be/6OAvxo4QT40). 
Матеріально-технічне забезпечення кафедри відповідає вимогам навчального процесу і включає методичний 
кабінет та спеціалізовані аудиторії. Використання технічних засобів навчального центру «Siemens», центру (HETES) 
і спеціалізованих аудиторій сприяють досягненню цілей та ПРН. Для вирішення завдань ОНП застосовуються 
безкоштовний веб-сервіс Google Classroom, Moodle, що робить навчання більш мобільним та продуктивним. 
Для проведення занять і тренінгів, секційних засідань конференцій використовуються приміщення  корпусу № 1 
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КНУ (ауд.345, ауд.234, 360), конференц-зала. Їх обладнано мультимедійною та мережевою технікою з WiFi 
доступом, що дозволяє проводити інтернет-конференції на платформах Zoom, Teams. Для забезпечення досягнення 
ПРН використовуються інформаційні ресурси Наукової бібліотеки (8 читальних залів на 272 місць з підключенням 
до Іnternet за допомогою бездротової мережі Wi-Fi).
 Для здобувачів ОНП є доступ до електронного репозитарію (http://ds.knu.edu.ua/), електронного каталогу 
(http://lib.knu.edu.ua/?page_id=6), інформаційних ресурсів (http://lib.knu.edu.ua/?page_id=15299), баз ScienceDirect 
(https://www.sciencedirect.com/) та Scopus (https://www.scopus.com/standard/marketing.uri).

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

Здобувачі мають безкоштовний доступ до навчальних підручників, посібників, спеціальної фахової літератури, 
періодичних видань, зокрема в електронній формі, які дозволяють повністю виконувати вимоги ОНП та 
навчального плану. КНУ має доступ до баз даних Scopus та Web of Science. КНУ має репозитарій, у якому розміщено 
наукові публікації викладачів і здобувачів, кваліфікаційні роботи (http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty, 
http://ds.knu.edu.ua/jspui/). Навчальні корпуси та гуртожитки КНУ підключені до мережі Інтернет, є вільний доступ 
до Wi-Fi. Бібліотека має власний сайт http://lib.knu.edu.ua/, працює електронний каталог. Діє автоматизована 
бібліотечна програма, електронна читальна зала, у якій користувач має доступ до вітчизняних та світових 
електронних бібліотек за допомогою безкоштовного доступу до мережі Інтернет через мережу Wi-FI, якими 
користуються аспіранти при виконанні самостійних та науково-дослідницьких робіт.
В КНУ є два фізкультурно-спортивних комплекси (стадіон, спортивні майданчики ( два баскетбольні, волейбольний, 
гандбольний, тенісний), тренажерні зали, ігрові зали) (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-mehanichnoi-
inzhenerii-ta-transportu/struktura/kafedra-fizychnoho-vyhovannya). Палац молоді і студентів КНУ є центром 
культурно-виховної роботи і неформального спілкування (https://internet-bilet.ua/uk/hall/235/dvorets-molodezhi-i-
studentov-ktu).
В університеті постійно проводяться заходи щодо вдосконалення та оновлення матеріально-технічної бази. 
Розроблено перспективний та річний плани її розвитку.

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

ЦЗЯВО здійснює контроль та моніторинг щодо безпечності освітнього середовища для здобувачів вищої освіти. 
Працівники Центру проводять анкетування, опитування та інтерв’ювання. Важливим завданням Центру є 
встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/plany-ta-zvity-roboty).
Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів вищої освіти відображено у Стратегії розвитку Університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). До складу КНУ входить НДІ безпеки праці і екології 
(http://ndibpg.knu.edu.ua), який здійснює забезпечення конституційного права працівників та здобувачів на охорону 
їх життя та здоров'я у процесі трудової діяльності. В КНУ функціонує відділ охорони праці, який виконує роботу з 
контролю за станом охорони праці у підрозділах університету. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 р. № 211 у зв’язку з поширенням COVID-19 заняття переведені на дистанційну форму навчання. Як 
платформа обрано Google Classroom тощо. Усі здобувачі вищої освіти зареєстровані в системі та виконують завдання 
згідно з графіком.
З усіма суб’єктами освітнього процесу систематично проводяться інструктажі з охорони праці, надання першої 
домедичної допомоги, порядку дій у випадку надзвичайних ситуацій 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/113.pdf). На кафедрах призначені особи, які проводять інструктажі з 
охорони праці. Випадків порушень інструктажів та виробничих травмувань не зафіксовано. 

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

В КНУ налагоджена постійна освітня, організаційна підтримка здобувачів під час їх навчання. Відділ аспірантури та 
докторантури, гарант ОНП, наукові керівники та викладачі надають консультації відповідно до потреб та запитів 
аспірантів. Налагоджені ефективні канали комунікації через електронну пошту з гарантом та викладачами. 
Проводяться періодичні зустрічі з аспірантами для їх інформування та залучення до наукових, соціальних, 
спортивних та інших заходів. Структурним підрозділом, що надає організаційну та консультативну підтримку 
здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та координує діяльність усіх інших структурних 
підрозділів, є відділ аспірантури та докторантури КНУ.
Відповідальність за рівень організації освітньої та наукової підготовки в аспірантурі та докторантурі КНУ 
покладається на проректора з наукової роботи.
На офіційному сайті КНУ є окремий інформаційний розділ щодо підготовки здобувачів за третім (освітньо-
науковим) рівнем освіти (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura). У даному розділі наводиться та 
постійно актуалізується інформація щодо нормативного забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора 
філософії та доктора наук, наведеного в Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf). Також здобувачі мають можливість 
отримати інформацію щодо розкладу занять, навчальних планів, графіка атестації, паспортів спеціальностей, 
аналітичної інформації діяльності аспірантури, необхідну інформацію щодо публікації результатів наукових 
досліджень та оформлення пояснювальної записки дисертаційного дослідження.
Зручним та дієвим механізмом організаційної та інформаційної підтримки є «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/), у 
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якій здобувачі освіти в режимі реального часу мають можливість отримати інформацію щодо актуального власного 
розкладу занять, розкладу викладачів, власного навчального плану, дані щодо кількості пропусків, рейтинг 
здобувачів тощо.
Соціальна підтримка здобувачів освіти здійснюється згідно із Правилами призначення та виплати академічних 
стипендій студентам, аспірантам і докторантам КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/44.pdf).
В КНУ створено комісію, яка приймає рішення про надання матеріальної допомоги, займається питаннями 
додаткового заохочення та преміювання аспірантів. У разі потреби, здобувачі освіти забезпечуються житлом на 
період навчання. Здобувач освіти, який вступає до Профспілкової організації КНУ, отримує додаткові соціальні 
пільги та гарантії, передбачені діяльністю профспілки.
ЦЗЯВО періодично проводить анкетування здобувачів освіти щодо задоволеності освітньою, організаційною, 
інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою. Згідно із результатами анкетування 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya), здобувачі 
загалом позитивно оцінюють рівень 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)

КНУ оприлюднює інформацію про правила прийому, згідно з якими створює спеціальні умови щодо участі в 
конкурсному відборі людей із особливими потребами. Для цих випадків при вступі до звичайного переліку 
документів додається також документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з 
інвалідністю (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury).
У процесі навчання створюються необхідні умови для здобуття вищої освіти особам з особливими потребами 
шляхом супроводу (надання допомоги) та індивідуального графіка навчання. Для надання допомоги особам з 
особливими потребами в приміщеннях КНУ затверджено Порядок супроводу (надання допомоги) таким особам 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf).
Навчальні корпуси на даний момент  обладнуються засобами безбар’єрного доступу, пандусами, організовано 
відповідні зони відпочинку, туалети. 
Для одержання інформації необхідно звернутися до загального відділу, надіславши електронний лист на 
knu@knu.edu.ua, для таких здобувачів розробляється індивідуальна навчальна програма. Організовуються заходи, 
спрямовані на поетапну адаптацію осіб з особливими освітніми потребами до навчального процесу. З метою 
виховання в молоді толерантного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами систематично проводяться 
виховні заходи. Для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами можуть бути використані 
технології дистанційного навчання.
Аспіранти з особливими освітніми потребами на ОНП Менеджмент не навчаються.

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

Скарги, пов’язані з конфліктними ситуаціями, розглядаються в порядку, встановленому державними нормативними 
документами, а також Положенням про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту 
інтересів у діяльності посадових осіб КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf), Антикорупційною 
програмою КНУ на 2021-2023 роки (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/119.pdf) і Пам’яткою молодому вченому 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Pamytka-конвертирован.pdf).
З метою підвищення ефективності процедур розгляду скарг, пов’язаних із проявами корупції, розроблено 
Антикорупційну програму КНУ на 2021-2023 роки, яка є комплексом правил, стандартів і процедур щодо 
виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Університету.
Учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти завідувача кафедри про виникнення (або ймовірність) 
конфліктної ситуації та її характер. Для упередження й розв’язання конфліктних ситуацій, пов’язаних із освітнім 
процесом, на засіданні кафедри обговорюються та приймаються рішення щодо їх усунення. Викладачі та 
співробітники сприяють запобіганню конфліктів і створенню творчої атмосфери в колективі.
Для упередження виникнення конфліктних ситуацій здійснюються профілактичні заходи: соціально-психологічні 
тренінги для викладачів і студентів; тестування здобувачів, спрямоване на вивчення рівня конфлікто- і 
стресостійкості, рівня індивідуальної агресивності; проведення заходів виховного характеру щодо упередження 
протиправної поведінки в освітній діяльності.
Звернення у формі скарги приймаються як у письмовому, так і в електронному вигляді на електронну адресу 
Університету, розглядаються в установлені терміни, а про результати звернення заявника повідомляють письмово за 
вказаною ним адресою.
     Робота з протидії корупційним проявам при реалізації ОНП ведеться в таких напрямах:
- ознайомлення здобувачів зі способами подання повідомлень щодо порушень корупційного характеру; з наказами, 
що стосуються правил поведінки здобувачів; з роботою «Скриньки довіри» (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry);
- організація та проведення системної профілактичної роботи щодо попередження корупційних проявів з боку 
здобувачів вищої освіти та співробітників Університету;
- організація та проведення «круглих столів», семінарів з питань протидії та профілактики корупції із запрошенням 
представників правоохоронних органів;
- проведення анкетування здобувачів і науково-педагогічного персоналу Університету з питань виявлення й 
попередження корупційних проявів. Протидія корупції здійснюється шляхом інформування співробітників і 
здобувачів ОНП про притягнення до відповідальності в разі вчинення ними корупційних правопорушень.
У разі виникнення питань корупційного характеру, дана ситуація розглядається на рівнях кафедри, Вченої ради 

Сторінка 20



факультету чи університету.
Під час реалізації ОНП Менеджмент випадків конфліктних ситуацій та звернень про вчинення дій, які містять 
ознаки корупції, 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 Положенням 
про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), 
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 Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності 
у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).

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

Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу. Критерії, за якими відбувається 
перегляд освітніх програм, формулюються як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними 
працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками та роботодавцями, так і внаслідок прогнозування 
економічного стану й розвитку суб’єктів господарювання та суспільства.
На щорічній конференції «Розвиток промисловості і суспільства» в рамках секції «Економіка і менеджмент»  
відбувається круглий стіл із представниками менеджменту підприємств, на якому обговорюються проблеми 
підготовки фахівців та вимоги роботодавців. Отриману інформацію також використовують для підвищення якості 
ОНП. В рамках Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та 
практики», де приймають участь представники роботодавців та інших стейкхолдерів, обговорюються питання щодо 
покращення підготовки фахівців з менеджменту всіх рівнів, зокрема і докторів філософії.
Кафедра менеджменту і адміністрування передбачила: проведення щорічного моніторингу та перегляду ОНП, що 
відбувається згідно з визначеною в Криворізькому національному університеті політикою та процедурами 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; виконання періодичного моніторингу ринку праці та ринку освітніх 
послуг; залучення роботодавців до формування вимог щодо компетентностей випускників та визначення змісту 
вищої освіти; опитування випускників та їх роботодавців щодо якості освіти та вдосконалення освітнього процесу; 
здійснення перегляду навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін щодо їх відповідності вимогам 
ліцензування й акредитації; щорічний аналіз успішності та наукових здобутків здобувачів вищої освіти третього 
рівня під час проведення атестацій та обговорення результатів аналізу на засіданнях Вчених рад факультету 
економіки та управління бізнесом та університету.
ОНП Менеджмент за спеціальністю 073 Менеджмент на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти була 
відкрита у 2016 році, а навчання здійснюється з 2018 року.
У 2018 р. ОНП зі спеціальності 073 Менеджмент було переглянуто й удосконалено відповідно до рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), Європейських стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості вищої освіти. Було внесено такі зміни:
- оптимізовано загальні і фахові компетентності: скорочено їх кількість, але змістовна наповненість більш 
різнобічна і відповідає програмним результатам навчання і освітнім компонентам;
- упроваджено для покращення рівня володіння англійською мовою для здобувачів вищої освіти замість дисципліни 
«Іноземна мова для академічних та наукових цілей» (9 кредитів на два семестри) дві дисципліни («Іноземна мова 
для академічних та наукових цілей»: 6 кредитів у першому та другому семестрах, «Іноземна мова наукової 
комунікації»: 3 кредити в третьому семестрі).

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

У КНУ періодичний зворотний зв’язок зі здобувачами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості 
освітнього процесу.
Здобувачі залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості таким чином: 
проведення опитувань та анкетування щодо змісту дисциплін; планові (під час щорічних обов’язкових атестацій 
щодо виконання індивідуальних планів) та позапланові зустрічі зі здобувачами вищої освіти різних курсів.
Результати опитувань (https://mia.knu.edu.ua/аспіранту/анкетування) здобувачів враховують керівники курсів за 
дисциплінами при формуванні змісту та викладанні дисциплін. Так, результати анкетування здобувачів четвертого 
курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (Марченка В.В. та Фертаса 
Н.) дали змогу з’ясувати необхідність збільшення застосування при проведенні аудиторних занять практичних 
прикладів дії управлінських механізмів на основі статистичної інформації промислових підприємств та постановки 
проблемних завдань і їх обговорення., Такі підходи створюють  умови для формування сучасних професійних 
компетентностей. Тому, в 2020 р. було внесено корективи до окремих робочих програм щодо використання 
активних методів навчання.
У зустрічі здобувачів з гарантом ОНП (31.03.2021р.) обговорювались питання щодо публікацій наукових результатів, 
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участі аспірантів у наукових конференціях, ступеня готовності дисертаційних робіт.
Обговорення результатів опитування відбуваються на засіданнях кафедри (10.03.2021р., протокол №7).

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

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня не входять до структури студентського самоврядування, але вони 
можуть бути членами Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених КНУ. Згідно з Положенням про 
Наукове товариство (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/8.pdf), одним із основних завдань товариства є 
сприяння розвитку науки, пошуку та впровадженню нових форм організації наукової діяльності осіб, які навчаються 
в КНУ. 
Студентська рада КНУ згідно Положенням про студентське самоврядування КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/122.pdf) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, вносить пропозиції щодо змісту ОП, проводить організаційні, просвітницькі, наукові заходи. В 
межах діяльності Ради молодих вчених організуються заходи із залученням аспірантів і докторантів, що сприяють 
підвищенню їх творчої, інноваційної активності і реалізації професійних та інтелектуальних прав, а також 
міжвузівській інтеграції, у т. ч. й міжнародній (http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh/normatyvni-
dokumenty).
Здобувачі беруть участь у внутрішньому забезпеченні якості ОНП через анкетування, які проводяться ЦЗЯВО 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity). Результати анкетування 
використовуються для покращення методичного, матеріального та інформаційного забезпечення освітнього 
процесу.
Під час розроблення й перегляду освітньо-наукової програми Менеджмент зауважень з боку наукового товариства 
молодих учених не було.

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

Підготовка дисертацій передбачає впровадження результатів дослідження у практику підприємств у рамках 
наукових тематик (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciya-pro-napryamky-naukovyh-
doslidzhen-yaki-vykonuyut-sya-v-universyteti-vidpovidno-do-special-nostey-aspirantury-ta-doktorantury). У процесі 
підготовки й упровадження результатів дослідження створюються умови для співпраці між здобувачем, кафедрою 
та підприємствами. При цьому здійснюється обмін інформацією щодо останніх розробок та тенденцій у практичній 
та науковій сферах, викладачі та здобувачі використовують одержані матеріали в освітньому процесі, надають 
рекомендації щодо поліпшення ОНП, акцентують увагу на освоєнні актуальних компетентностей тощо.
Представники роботодавців долучаються до рецензування ОНП, участі у засіданнях кафедри (протокол № 7 від 
10.02.2020), проєктної групи тощо.З ОНП є рецензії та анкети 
(https://mia.knu.edu.ua/аспіранту/стейкхолдери/рецензії-і-анкети-стейкхолдерів) від потенційних роботодавців: 
Голос П.П. (ТОВ «ВКФ «Кривбас-Оіл») відзначив важливість набуття навичок щодо вирішення комплексних задач 
за різними напрямами діяльності підприємства, вміння розробляти інноваційні заходи; Скачков А.А.(ПРАТ 
«ПівнГЗК») наголосив на доцільності приділити увагу потенціалу лідерства для забезпечення ефективності 
керівництва, прийняття обґрунтованих рішень. С.А. Плічко (ПАТ «АМКР») наголосив на необхідності посилити 
підготовку здобувачів при прийнятті рішень щодо адаптації до мінливих змін зовнішнього середовища організацій. 

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

Перший випуск ОНП третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент відбудеться 
у 2022 р. Але на кафедрі існує загальна практика збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та 
траєкторій працевлаштування випускників усіх рівнів навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/фак.%20економіки/kz051.pdf). 70% співробітників факультету 
економіки та управління бізнесом закінчили аспірантуру КНУ за спеціальністю Економіка та управління 
підприємствами. Також наші випускники працюють в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського (к.е.н. Лисевич С.Г.), Державному університеті економіки та технологій (м. 
Кривий Ріг) (к.е.н. Рибалко Л.П., к.е.н. Максимова І.І.), ПРАТ « Інгулецький ГЗК» (головний спеціаліст з 
економічної безпеки, к.е.н. Буханець В.В.), АТ «Ощадбанк». м. Київ (керівник Центру управління стратегічними 
змінами, к.е.н. Фабрика І.В.), АТ «Криворізька теплоцентраль» (начальник планово-економічного відділу Кутовий 
В.М.).
Кафедра менеджменту і адміністрування підтримує зв’язки з випускниками, проводить моніторинг соціальних 
мереж, зокрема Facebook, та здійснює опитування випускників.
Крім того, кафедра МіА проводить анкетування випускників аспірантури (за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Результати анкетування постійно аналізуються та 
враховуються для удосконалення ОНП.

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

Процедури внутрішнього забезпечення якості здійснює Центр забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/normatyvna-baza) відповідно до 
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нормативно-правових документів Університету та Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).
За результатами здійснення процедур з внутрішнього аудиту системи управління якістю, було переглянуто та 
доповнено Стратегію розвитку Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Зокрема, акцент 
зроблено на необхідності вдосконалювати систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із залученням 
внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів; інтенсифікувати залучення роботодавців та інших зацікавлених сторін до 
формування освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти за спеціальностями Університету відповідно до Плану 
заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у КНУ до 2024 року (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/normatyvna-baza).
Слабким місцем у процесі забезпечення якості вищої освіти можна вважати:
- недостатність стратегічних партнерських відносин з міжнародними науковими установами, що проявляється 
неможливістю забезпечити повною мірою відповідність до іноземних аналогів освітніх програм і навчальних 
планів;
- певні обмеження щодо можливості виїзду на проходження зарубіжних стажувань за різними напрямами 
викладацької і наукової діяльності зі спеціальності.
Для підвищення якості вищої освіти Університет постійно працює над покращенням матеріально-технічної бази, 
інтеграцією у світовий освітній простір через розвиток співробітництва, зокрема й міжнародного, ширшим 
використанням у навчальному процесі електронних засобів навчання (підручників, посібників і т ін.).
Наразі кафедра менеджменту і адміністрування має договір про співпрацю з Класичним приватним університетом 
(м. Запоріжжя) (https://drive.google.com/file/d/1DdrnTwbcVTQRO0szaaLJsN3GPXGtRjoG/view), але планує 
розширення співпраці з іншими ЗВО та роботодавцями для покращення внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем.
У ході здійснення процедур внутрішнього аудиту системи забезпечення якості за час реалізації освітньо-наукової 
програми Менеджмент третього (освітньо-наукового) рівня виявлених недоліків не було.

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?

Наразі ОНП Менеджмент проходить первинну акредитацію, тому зауважень та пропозицій попередніх акредитацій 
немає.
Але для вдосконалення ОНП використано зауваження та пропозиції попередньої акредитації спеціальності 073 
Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Використано такі зауваження та рекомендиції:
залучати до участі у виконанні науково-дослідних робіт кафедри здобувачів вищої освіти та мотивувати їх до 
опублікування результатів досліджень у фахових друкованих виданнях України, а також виданнях що індексуються 
у міжнародних наукометричних базах даних;
продовжити роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами за 
програмами академічної мобільності та обміну здобувачів та викладачів.
Дані зауваження та рекомендації враховано для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти таким 
чином:
аспіранти кафедри щорічно публікують результати наукових досліджень у вітчизняних фахових виданнях, 
зарубіжних англомовних журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних та монографіях, 
що видаються у країнах ЄС; підготовлено статті до подання у видання WEB OF SCIENCE;
розширено підготовку з іноземної мови  здобувачів вищої освіти та забезпечено зростання кількості викладачів, які 
мають сертифікати В2 з іноземної мови та стажування в зарубіжних ЗВО.

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

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) та Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), моніторингове дослідження системи внутрішнього забезпечення 
якості ОНП 073 Менеджмент здійснює кафедра менеджменту і адміністрування та Центр забезпечення якості вищої 
освіти. Основними завданнями моніторингу якості вищої освіти є організаційне й методичне забезпечення 
збирання, оброблення та зберігання інформації про стан і динаміку показників якості вищої освіти. З цією метою 
проводилося опитування здобувачів вищої освіти (https://mia.knu.edu.ua/кафедра/опитування), результати якого 
розглядалися на засіданні кафедри. Показники, критерії, форми, методи, результати проведення моніторингового 
дослідження попередньо обговорюються з представниками студентського департаменту з якості освітнього процесу 
(створений 20.11.2019 р.) і затверджуються ректором. До проведення процедури внутрішнього забезпечення якості 
ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент залучаються найбільш 
фахові викладачі Університету.

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

Відповідно до Положення про підготовку здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf), адміністративну підтримку здобувачам, координацію діяльності 
всіх структурних підрозділів, які задіяні в процесі підготовки здобувачів, здійснює відділ аспірантури та 
докторантури КНУ. 
Даний відділ здійснює проведення конкурсу до вступу на місця державного замовлення; вносить дані про підготовку 
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докторів філософії до ЄДЕБО та інших баз даних; спільно з гарантами та кафедрами долучений до оновлення ОНП, 
навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін; складання графіків робочого часу здобувачів; 
підготовки та оновлення форм індивідуальних планів докторів філософії; проведення щорічної атестації здобувачів 
за ОНП; створює належні умови для дотримання вимог МОН України до дисертаційних робіт; контролює перевірку 
дисертацій на наявність академічного плагіату  з подальшим аналізом та висновками; організовує процедури 
захисту дисертацій у порядку експерименту тощо (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura).
Відповідальність за рівень організації освітньої та наукової підготовки в аспірантурі і докторантурі покладається на 
проректора з наукової роботи.
Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності відділу аспірантури та докторантури КНУ здійснює 
Вчена рада КНУ.
Освітні програми та навчальні плани розробляють робочі групи кафедр, відповідальні за формування ОНП. 
Контроль за виконанням вимог щодо навчальних планів здійснюють навчально-методичний відділ та ЦЗЯВО.

9. Прозорість і публічність

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

Освітня діяльність в Університеті регулюється нормативними документами (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-
baza), у яких зазначено правила та процедури, що визначають права та обов’язки учасників освітнього процесу:
- Статутом КНУ, погодженим конференцією трудового колективу Університету та затверджений наказом Міністра 
Міністерства освіти і науки України № 1567 від 16.12.2019р. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf);
- Правилами внутрішнього розпорядку КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF);
- Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf);
- Правилами прийому до КНУ у 2021 році; Додаток 8. Правилами прийому до аспірантури та докторантури 
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu);
- Стратегією розвитку КНУ на 2020-2025 р.р. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf);
- Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук КНУ ( 
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 КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf);
- Положенням про академічну доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf).

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

Усі зацікавлені сторони можуть надсилати зауваження та пропозиції на юридичну адресу Університету 
(http://www.knu.edu.ua/rekvizyty); офіційну електронну адресу Університету (http://www.knu.edu.ua/); електронні 
адреси відповідних структурних підрозділів (http://www.knu.edu.ua/dovidnyk-e-mail-adres); випускової кафедри 
(mia@knu.edu.ua) або використати Скриньку довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).
Проекти розміщуються на сайті Університету (http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya).

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

Інформація про ОНП Менеджмент оприлюднена:
- на сайті аспірантури і докторантури Університету (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/osvitn-o-
naukovi-prohramy);
детально: на сайті кафедри МіА (https://mia.knu.edu.ua/аспіранту/освітньо-наукова-програма).

10. Навчання через дослідження

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

До обов’язкової освітньої складової ОНП включено ОК, зміст яких корелює із науковими напрямами досліджень 
аспірантів, зокрема:
НК1, НК2  і НК4 розвивають у аспірантів наукове мислення та креативність, дозволяють розкрити інноваційний 
потенціал науковця, здійснювати апробації результатів наукових досліджень.
НК3 і НК5 дозволяють оволодіти знаннями щодо новітніх освітніх технологій та навичками  організовувати та 
проводити навчальні заняття.
НК6 та НК7 формують необхідну для науковця комунікативну самостійність та ефективність у сферах професійного 
й академічного спілкування.
Навчальні дисципліни професійної підготовки готують аспірантів до комплексного застосовування системного 
підходу при здійсненні наукових досліджень в менеджменті, визначати новизну, практичну цінність та ефективність 
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наукових розробок. НК8 «Теорія економічних систем та їх типологія» забезпечує набуття знань щодо 
інструментарію структурного моделювання бізнес-процесів в економічних системах; НК9 «Сучасні методи 
вирішення наукових задач в економіці та менеджменті» забезпечує оволодіння практичними навичками з обробки 
результатів наукових досліджень; НК10 «Інвестиційно-інноваційний розвиток та оцінювання ефективності 
наукових розробок» дозволяє опанувати підходи до управління інвестиційно-інноваційним розвитком.
Врахування наукових інтересів аспірантів відбувається також шляхом формування гнучкого індивідуального плану, 
який забезпечується вільним вибором дисциплін  професійної підготовки,  участі в програмах академічної 
мобільності.

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

КНУ пройшов державну атестацію в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності 
(http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-universytetu). ОНП містить ОК, що дозволяють опанувати 
загальні підходи до проведення наукових досліджень та активізувати наукове мислення за спеціальністю 073 
Менеджмент. Навчальним планом передбачено вивчення дисципліни «Організація та реалізація досліджень 
здобувача наукового ступеня доктора філософії», яка спрямована на вивчення базових підходів до проведення 
дисертаційного дослідження. Для розуміння методології аналізу літературних джерел та постановки завдань 
дослідження в плані проведення практичних занять передбачено підготовку аспірантом відповідних матеріалів із 
подальшим їх публічним захистом. Весь цикл теоретичних і практичних занять дозволяє забезпечити готовність 
здобувача до проведення наукового дослідження. 
Дисципліна «Сучасні методи вирішення наукових задач в економіці та менеджменті» націлює аспірантів на 
особливості проведення експериментальної частини в економічних і управлінських дослідженнях та відповідної  
обробки і надання результатів.
В межах ОНП передбачається залучення аспірантів до виконання НДР кафедри (http://www.knu.edu.ua/napryamy-
naukovyh-doslidzhen-universytetu/menedzhment-2016-r), (http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-
universytetu/menedzhment-2019-r) участі в програмах академічної мобільності в рамках підготовки своїх наукових 
досліджень (http://doir.knu.edu.ua/міжнародна-діяльність/програми/).

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

Навчальним планом передбачено вивчення комплексу дисциплін, що формують здатність провадити викладацьку 
діяльність у ЗВО. До числа таких належить дисципліна «Сучасні методики викладання та організації занять у вищій 
школі» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/силабуси/сучасні%20методики.p
df). Під час її вивчення аспіранти ознайомлюються зі станом вищої освіти в Україні та за кордоном, з нормативно-
правовим забезпеченням процесу освіти, з методами активізації та інтенсифікації навчання у вищій школі, з 
організацією педагогічного контролю в системі вищої освіти: перевіркою та оцінюванням знань, видами та формами 
перевірки знань, а також із рейтинговим оцінюванням якості знань.  Цикл практичних робіт дозволяє ознайомитися 
з організацією навчання, формами та видами навчальних занять. У форматі рольових ігор аспіранти відпрацьовують 
навички проведення лекцій, семінарів, практичних та лабораторних занять. Одним із важливих завдань, що 
розв’язується під час курсу, є розроблення частини комплексу навчально-методичної документації за відповідною 
дисципліною. Не залишаються осторонь і аспекти формування педагогічного спілкування та комунікативних 
можливостей викладача.
Якість одержаних компетенцій за педагогічною складовою знань оцінюється під час викладацької практики 
((https://drive.google.com/file/d/1aUIXzbMO9N5GLBLnWBZq8lJY9r-ELVar/view?usp=sharing), де здобувачі 
поглиблюють навички методичного та організаційного забезпечення викладання дисциплін.  

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

Дотичність тем наукових досліджень аспірантів ОНП Менеджмент напрямам досліджень їх керівників відображено 
у відкритому доступі (https://drive.google.com/file/d/1ISfeW0kz2KfIyvJ9XFtPH5_Nk96Ehttz/view). Дотримання такої 
процедури дозволяє забезпечити умову відповідності наукових інтересів здобувачів напрямам наукових досліджень 
потенційного керівника, кафедри та Університету.
Дотичність тем наукових досліджень здобувачів напрямам досліджень їх наукових керівників наочно демонструє 
приклад аспіранта Марченка В.В.(тема дисертації «Формування механізму стратегічного управління інноваційною 
діяльністю промислових підприємств» та його наукового керівника Варави Л.М. Наукові інтереси та напрями 
досліджень наукових керівників аспірантів представлено на персональних сторінках викладачів кафедри МіА 
(https://mia.knu.edu.ua/кафедра/викладачі-кафедри).
Загалом пріоритетними напрямами наукової діяльності Університету у сфері менеджменту є: проблеми управління 
інноваційним потенціалом підприємств; розвиток функціональних напрямів діяльності у системі стратегічного 
управління підприємствами; оптимізація механізму управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств. 
Дані напрями наукових досліджень повністю відповідають  тематиці дисертаційних робіт здобувачів стосовно 
наукової складової ОНП.

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

КНУ організаційно забезпечує в межах ОНП можливість для проведення й апробації результатів наукових 
досліджень відповідно до тематики аспірантів і докторантів (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/aprobaciya-rezul-tativ-naukovyh-doslidzhen).
Виконання НДР здобувачами здійснюється відповідно до пріоритетних напрямів наукової діяльності КНУ, 
факультету, кафедри. За період 2018 2021 років викладачі кафедр економічного спрямування виконали 9 НДР.
Надається організаційна та методична допомога у проведенні наукових конференцій. Кафедра МіА впродовж 
багатьох років (2008-2014 р.р.) щорічно проводила Міжвузівські, а у 2015-2016 р.р. Всеукраїнські науково-практичні 
конференції «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики». У 2017 р. та 2021 р. на базі кафедри проведено 
Міжнародну інтернет-конференцію «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» 
(https://mia.knu.edu.ua/наукова-діяльність/конференції). Здобувачі мають можливості безкоштовної участі і 
публікації тез. КНУ постійно надає інформацію щодо проведення конференцій в Україні та за кордоном.
Кафедра МіА надає інформацію для викладачів, студентів і аспірантів щодо фахових видань за управлінським 
напрямом, де можна опублікувати  результати наукових досліджень 
(https://drive.google.com/file/d/1bb872D4pBp2EjVlPLj9m8KOYp5fToed9/view).
Університет видає «Вісник Криворізького національного університету» (категорія «Б»), у якому є рубрика 
«Економічні науки», де здобувачі можуть публікуватися на безоплатній основі 
(http://visnykknu.com.ua/en/homeen/).

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

Студенти, аспіранти та молоді науковці Університету залучаються до участі у міжнародній програмі ERASMUS+. 
ERASMUS є програмою Європейського Союзу, яка сприяє і підтримує навчальні проекти, заходи, партнерські 
взаємини, переміщення і мобільність в сфері освіти, спорту і молоді.  Ця програма передбачає отримання 
стипендіальних виплат.
ЗВО забезпечує необхідні можливості для залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за 
спеціальністю, зокрема через участь у міжнародних конференціях, публікації результатів наукових досліджень 
іноземною мовою в періодичних наукових виданнях у галузі менеджменту, що індексуються в міжнародних 
наукометричних базах.
Належний рівень іноземного академічного письма, достатній для комунікації в міжнародному науковому 
середовищі, з метою апробації результатів наукових досліджень здобувачів забезпечується освітніми компонентами 
ОНП «Іноземна мова наукової комунікації» та «Іноземна мова для академічних та наукових цілей».
Аспіранти мають можливість проходити міжнародне стажування у вищих навчальних закладах Європи, що 
підтверджується результатами роботи відділу міжнародних зв’язків Університету. Географія зв’язків Університету 
розширилася й наразі охоплює Великобританію, Німеччину, Францію, Польщу, Болгарію, Румунію, Туреччину, 
Білорусь, Молдову, Чехію та ін. (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/viddil-mizhnarodnyh-zv-yazkiv/zadachi-ta-funkcii-
pidrozdilu).

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

Наукові керівники здобувачів, зазвичай, є керівниками та/або відповідальними виконавцями науково-дослідних 
робіт, які виконуються за планом в КНУ. Інформація про наукову активність керівників аспірантів 
(http://ds.knu.edu.ua/). Аспіранти беруть участь  в науково-дослідних роботах кафедри 
(https://mia.knu.edu.ua/наукова-діяльність/науково-дослідні-роботи-викладачів).
Варава Л.М. є керівником, а Афанасьєв Є.В. та Брадул О.М.  – відповідальними виконавцями  НДР «Оптимізація 
механізму управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств» (2021-2023 р.р.). 
За результатами виконання НДР публікуються тези, матеріали доповідей, статті. Результати НДР мають 
упровадження в навчальний процес КНУ, а також у практичну діяльність підприємств, що підтверджується актами 
впровадження.
Участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах відображено http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-
taty/zvitnist-pro-naukovo-doslidnu-robotu та http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciya-pro-
napryamky-naukovyh-doslidzhen-yaki-vykonuyut-sya-v-universyteti-vidpovidno-do-special-nostey-aspirantury-ta-
doktorantury.
Інформація про кожного наукового керівника є на електронних ресурсах КНУ. Результати діяльності постійно 
публікуються, зокрема, в міжнародних наукометричних базах. Не менше двох разів на рік оновлюється інформація 
про публікації науково-педагогічних працівників у SCOPUS та Web of Science http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-
taty/naukovi-ta-naukovo-pedahohichni-pracivnyky-u-sviti-skopus.

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

Основою дотримання академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами є Положення про 
академічну доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), Кодекс честі викладача 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf) та Кодекс честі здобувача КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf). Дотримання академічної доброчесності передбачає посилання на 
джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства 
про авторське право; надання достовірної інформації про методики й результати досліджень, джерела використаної 
інформації; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти тощо.
КНУ забезпечує контроль за дотриманням академічної доброчесності серед наукових керівників та аспірантів. Для 

Сторінка 26



наукових і дисертаційних робіт використовується перевірка на наявність академічного плагіату із застосуванням 
програмного забезпечення компанії plagiat.pl (https://strikeplagiarism.com) та компанії «Антиплагіат» 
(https://unicheck.com). КНУ надає актуальну інформацію щодо вебінарів з питань академічної доброчесності 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/akademichna-dobrochesnist), а також 
періодично проводить відповідні навчальні тренінги і вебінари, у тому числі за участю здобувачів.
В КНУ викладачі та  здобувачі всіх форм навчання несуть персональну відповідальність за подання своїх 
кваліфікаційних та науково-дослідних робіт для перевірки на плагіат і за дотримання академічної доброчесності.

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

КНУ забезпечує дотримання академічної доброчесності на основі Положення про наукову діяльність науково-
педагогічних працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/61.pdf), Положення про центр забезпечення 
якості вищої освіти та внутрішнього аудиту КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/42.pdf) та Кодекса 
академічної доброчесності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf).
Основним нормативним документом, який регулює питання дотримання академічної доброчесності в КНУ, є 
Положення про академічну доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), розроблене відповідно до 
Цивільного кодексу України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про авторське право і суміжні 
права», методичних рекомендацій МОН України для ЗВО з підтримки принципів академічної доброчесності (лист 
№ 1/9-650 від 23.10.2018р.), Рекомендацій для ЗВО щодо розробки та впровадження університетської системи 
забезпечення академічної доброчесності, затверджених Рішенням НАЗЯВО від 29.10.2019р., інших нормативних 
документів та статуту КНУ.
В КНУ ведеться перевірка академічних текстів, дисертаційних робіт, звітів науково-дослідних робіт і наукових 
публікацій на наявність плагіату. У діяльності Університету не виявлено фактів порушень академічної доброчесності 
ні серед здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, ні серед науково-педагогічних працівників.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОНП за спеціальністю 073 Менеджмент третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в КНУ має сильні сторони:
1) значний досвід підготовки (з 1960 р.) аспірантів і докторантів та можливість захисту дисертаційних робіт в 
постійно діючій спеціалізованій вченії раді КНУ (з 2004 р. К 09.052.01, з 2012 р. Д 09.052.01);
2) високий академічний потенціал НПП, що входять до складу групи забезпечення ОНП, який нарощується завдяки 
підвищенню професійної та мовної кваліфікації (протягом 2016 2021 рр. підвищили професійну кваліфікацію 11 
фахівців; із 11 викладачів ОНП   3 особи мають сертифікати з володіння англійською мовою на рівні В2; 3) 
системність та комплексність ОНП сприяє орієнтації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до 
саморозвитку, самовдосконалення, підвищення інтелектуального та морально-духовного рівня й забезпечує 
активізацію іноваційних процесів в науково-педагогічній діяльності;
4) постійна участь науково-педагогічних працівників-розробників ОНП та здобувачів вищої освіти у регіональних, 
національних і міжнародних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, вебінарах тощо;
5) організація на базі Університету щорічної Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості 
та суспільства» (секція «Економіка та менеджмент»); організація на базі кафедри МіА Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики»;
6) усебічність та системність інформування здобувачів наукового ступеня та науково-педагогічних працівників-
розробників ОНП щодо новин і перспективних планів у окремих напрямах менеджменту, зокрема, в гірничо-
металургійній галузі, через тісний виробничий та науковий зв’язок КНУ з підприємствами ГМК регіону;
7) залучення викладачів-практиків до підготовки здобувачів наукового ступеня;
8) забезпечення закладом вищої освіти допуску на підприємства регіону здобувачів наукового ступеня з метою 
вивчення аналітичної інформації в рамках виконання науково-дослідних робіт;
9) постійно зростаючий рейтинг КНУ ( у 2020 р. університет посів 40 місце, у 2019 році він посідав 53 місце в 
рейтингу ЗВО України за даними Центру міжнародних проектів «Євроосвіта», у 2018 році знаходився на 72 місці, а 
в 2017 році лише на 88 місці), тобто він зміцнив свій рейтинг за три роки на 48 позицій);
10) активне використання студентоцентрованого навчання шляхом активного опитування та подальшого 
врахування побажань аспірантів щодо можливості вивчення тих чи інших вибіркових дисциплін.
Слабкі сторони:
1) співпраця з підприємствами переважно гірничо-металургійної галузі робить аналітичні дослідження здобувачів 
наукового ступеня переважно одного галузевого спрямування, що вказує на необхідність розширення галузевої 
спрямованості наукових досліджень;
2) недостатньо розвинені міжнародні зв’язки в напрямку розроблення та реалізації спільних наукових проектів;
3) на етапі розвитку знаходиться практика викладання дисциплін іноземною мовою.

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

Із урахуванням виявлених за результатами самооцінювання слабких сторін ОНП, протягом найближчих трьох років 
планується розроблення заходів з їх усунення.
Для розвитку освітньо-наукової програми Менеджмент третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти планується 
розробити та впровадити такі заходи:
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1) удосконалення процесу викладання дисциплін іноземними мовами шляхом створення двомовного (український 
та англійський) контенту для дисциплін ОНП, що відповідає новій реальності;
2) осучаснення навчальних програм, збільшення кількості навчальних дисциплін, віднесених до вільного вибору 
здобувачів;
3) удосконалення дистанційного навчання з метою виведення його на більш якісний рівень за рахунок забезпечення 
доступу аспірантів до віртуального навчального середовища Університету з метою полегшення пошуку необхідної 
методичної інформації та посилення ролі самостійної роботи із застосуванням дистанційної складової навчання;
4) налагодження надійних партнерських відносини з міжнародними науковими установами та підприємствами з 
метою розроблення та реалізації спільних наукових проектів;
5) підтримка особистісно-орієнтованого навчання шляхом використання інноваційних методів навчання та 
визнання результатів неформальної освіти;
6) інтенсифікація набору іноземних здобувачів вищої освіти та академічної мобільності здобувачів та викладачів;
7) підвищення рівня апробації наукових робіт здобувачів.
Із урахуванням побажань здобувачів наукового ступеня планується: включення до ОНП Менеджмент нових 
навчальних дисциплін, що відображають стратегічне управління у напрямі підвищення рівня життєздатності 
організацій за умов зростання несподіванок зовнішнього оточення, розвиток лідерства та організаційної культури, 
формування економіко-математичних моделей щодо управління ризиками, доповнення програм навчальних 
дисциплін питаннями міжнародного та правового аспектів професійної діяльності.
КНУ планує здійснити для реалізації цих перспектив такі заходи:
1) брати участь у проектах Horizon 2020 та інших провідних європейських ініціативах; підвищувати кількість 
публікацій у журналах, представлених у міжнародних наукометричних базах даних, насамперед Scopus та Web of 
Science; збільшувати кількість активних наукових проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету;
2) розвиток власної інтегрованої системи керування освітнім процесом шляхом залучення до її складу підсистем 
дистанційного викладання та дистанційного оцінювання знань здобувачів;
3) упровадження практики викладання дисциплін ОНП англійською мовою;
4) укладання договорів із провідними промисловими підприємствами Кривбасу щодо їх участі в обговоренні 
наукових результатів досліджень здобувачів, а також їх упровадженні на підприємствах.

 

 
          
  

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: 26.10.2021 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

Філософія науки та 
інновації

навчальна 
дисципліна

Філософія науки та 
інновацій.pdf

8bkrC316dkFPhRAa
ULHATOJxBw1N9Lf

6Q6oqqgTuU9w=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Наочні матеріали.

Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

навчальна 
дисципліна

ОРДЗНСДФ 
2020.pdf

MQx1KgigDOBFZUK
hL7pLfr4Uk5wyrl58

KjYmHR93gr0=

1. Мультимедійне обладнання для 
проведення презентацій та 
комп'ютерна техніка:
Моноблок HP 400 G2 20” � 15 
шт.;
ПK INTEL Core і5-6400 – 1 шт.;
SMART-телевізор Philips 43” – 4 
шт.:
Конференц-система «ГОНГ» – 1 
шт.;
проектор EPSONЕВ-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 
онлайн.
2. Програмне забезпечення 
використовується відповідно до 
тем курсу: «Інформаційна та 
технічна підтримка досліджень 
аспірантів в університеті» – 
бібліотека пропонує доступ до 
електронних інформаційних 
ресурсів через:
- сайт бібліотеки (доступ до 
наукометричних баз даних 
Scopus, Web of Science та Google 
Scholar, платформи Springer 
Link) http://lib.knu.edu.ua:
- електронний каталог 
http://lib.knu.edu.ua/?page_id=6:
- електронний архів (DSpaceKNU) 
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 WindowsXP/7; NOD 32; Scilab 
5.0

Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

навчальна 
дисципліна

Сучасні методики 
викладання.pdf

/a1tzf3p7py6UXRj/
mlEFL4rohpj3rtWQF

TazIqziQY=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Управління 
науковими проектами 
та фінансуванням 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Управління 
проєктами.pdf

64nj+tngibGFnW4v0
MHPVzvq/gSX7SvSB

0HPQc6jrCw=

1. Мультимедійне обладнання для 
проведення вебінарів, 
презентацій та комп'ютерна 
техніка для виконання 
практичних робіт: ПК Іпtеl 
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.

Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова.pdf UHyoQA9DG+Q+2p
3C1X2uQTvbyOjDmt

htrAK5O9CrLlM=

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

Іноземна мова 
наукової комунікації

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова наук 
комунікації.pdf

m+vO0/1b8SBj9Ryo
7xi5jfiRTjvchGaK4V

+7FFpg5uw=

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

Викладацька практика практика Викладацька 
практика.pdf

vnF8eRprF3neIq9Pf
dP4cQFaIgvtHRR0Y

DKWWGyey6s=

Діяльність здобувачів у період 
викладацької практики є 
аналогам професійної діяльності 
викладача, адже вона 
організовується в реальних 
умовах роботи на базі кафедри 
економіки, організації та 
управління підприємствами. Під 
час проходження викладацької 
практики у здобувача 
формуються конструктивні, 
комунікативні, організаторські 
та дослідницькі уміння та 
навички.

Теорія економічних 
систем та їх типологія

навчальна 
дисципліна

Теор_екон_сист_т
а_iх_типологiя.pdf

W0Cjax5BmGzRREk
WnRBN3Eu3rQE+d
piUgqGuSs/BxRw=

Основні джерела інформаційного 
забезпечення дисципліни:
1. Електронна бібліотека 
Криворізького національного 
університету
(http://lib.knu.edu.ua).
2. Електронна книга з 
економічної теорії 
(https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ
==/1f07ec168ae326064a2e0805fad4
112c.pdf).
3. Електронна книга з типів 
економічних систем та 
механізмів їх регулювання 
(https://library.if.ua/book/72/5234.
html).
4. Електронна книга з типів 
економічних систем
(https://pidruchniki.com/124612203
9915/politekonomiya/ekonomichna
_sistema_sutnist_tsili_osnovni_stru
kturni_elementi_tipi_ekonomichnih
_sistem).
5. Електронна книга з 
функціонування соціально-
економічних систем 
(http://dspace.puet.edu.ua/bitstrea
m/123456789/5673/1/032-879.pdf).
6. Національна бібліотека 
України імені В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/).
7. Електронна книга з теорії 
систем 
(http://ir.nmu.org.ua/bitstream/ha
ndle/123456789/152814/CD1005.pdf
?sequence=1&isAllowed=y).



8. Електронна книга з 
методології системного підходу
(http://bookwu.net/book_metodolo
giya-sistemnogo-
pidhodu_996/6_2.2.-sutnist-
principi-osnovni-etapi-ta-metodi-
sistemnogo-analizu).

Сучасні методи 
вирішення наукових 
задач в економіці та 
менеджменті

навчальна 
дисципліна

Сучасн_мет_вир_
наук_задач_в_екон

_та_мен.pdf

7D9AWvmz5JTr851
GpWjzQpDmUNlBE
QSERdfMqBfmp04=

Основні джерела інформаційного 
забезпечення дисципліни:
1. Бібліотека інституту та 
університету з її фондами.
2. Комп'ютерна мережа 
університету.
3. Навчально-методичні 
матеріали з дисципліни, які 
розміщені -у навчально- 
методичному кабінеті кафедри 
економіки, організації та 
управління підприємствами (у 
паперовому та електронному 
вигляді).
4. Нормативна база (будь-які 
правові пошукові системи, 
включно системи, що 
розташовані на офіційних 
сайтах в мережі інтернет 
відповідних органів).
5. Офіційний сайт Національної 
бібліотеки ім. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua).
6. Офіційний сайт Національного 
банку України (www.bank.gov.ua).
7. Офіційний сайт Національного 
Комітету статистики України 
(www.ukrstat.gov.ua).
8. Менеджмент. Бізнес 
(www.management.com.ua).
9. Офіційний сайт статистичної 
звітності 
(http://www.smida.gov.ua).

Інвестиційно- 
інноваційний 
розвиток та 
оцінювання 
ефективності 
наукових розробок

навчальна 
дисципліна

Iнвест_iннов_розв
_та_оцiн_ефект_
наук_розробок.pdf

XykUQ8H83R2dKCb
Lz6zEfMAnyJ27cL+l

XhfR5EG/6Kk=

1. Електронна бібліотека 
Криворізького національного 
університету. 
(http://lib.knu.edu.ua/).
2. Електронна книга з 
інвестиційного проекту, його 
змісту та форми. 
(https://buklib.net/books/35304/).
3. Електронна книга з 
інноваційного розвитку 
підприємства. 
(http://dspace.tneu.edu.ua/bitstrea
m/316497/684/1/інноваційний%20
розвиток%20підприємства.pdf).
4. Електронна книга з 
теоретичних основ 
реінжинірингу бізнес-процесів. 
(http://www.management.com.ua/
bpr/bpr003.html).
5. Електронна книга з розробки 
бізнес-плану. 
(https://pidru4niki.com/1993022751
005/menedzhment/rozrobka_bizne
s-planu).
6. Електронна книга з сутності 
та змісту інноваційного 
менеджменту. 
(https://library.if.ua/book/4/486.ht
ml).
7. Електронний журнал 
економічна наука. Інвестиційна 
діяльність як економічне явище. 
(http://www.economy.in.ua/pdf/11
_2010/20.pdf).
8. Національна бібліотека 
України імені В. І. Вернадського. 
(http://www.nbuv.gov.ua)

 



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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

147197 Капіца 
Володимир 
Федорович

професор, 
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 Філософія 
науки та 
інновації

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

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Капіца В.Ф. 
Креативно-
онтологічний вимір 
ноосферного 
розуміння світу та 
розвиток ноо-
мислення в процесі 
світоглядної 
трансформації. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії. 
2018. Вип. 20. С. 46-
52. URL: 
http://ds.knu.edu.ua:8
080/jspui/handle/1234
56789/3524
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.                         
URL:  
http://dspace.onua.edu
.ua/handle/11300/1144
3
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. 



URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/aprfc_2016_14_15
4. Капіца В.Ф. Капіца 
В. Ноосферно-
епістемологічна 
реальність наукового 
знання, ноосферного 
мислення і 
ноопізнання В. Капіца 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
філос.-політичні студії 
: збірник наукових 
праць. – Львів 2019. – 
Вип. 27. – С. 7-17. 
URL:  
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
3526
5. Капіца В.Ф. Капіца 
В. Ф. Ноосферна 
епістемологія та ноо-
методологія 
представлення знання 
і здійснення пізнання 
на засадах ноо-науки / 
В. Ф. Капіца // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії : 
збірник наукових 
праць. – Львів, 2020. 
– Вип. 28. – С. 43-52.  
URL: 
http://ds.knu.edu.ua:8
080/jspui/handle/1234
56789/3527
6. Капіца В.Ф. 
Ноосферно-
методологічні засади 
інноваційного 
дослідження в 
програмно-
номонологічній 
реалізації 
ноосферного зросту 
знань // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії: 
збірник наукових 
праць 2020. Вип. 30. - 
Видав. дім 
«Гельветика», 2020. – 
250 с. – С. 23-32. URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
3525

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. Філософія науки та 
інновацій. 
Структурно-
конспективна 
розробка базових тем 
лекцій з 
основоположень 
філософії науки та 
інновацій  (для  
аспірантів  усіх  
спеціальностей  та  
форм  навчання). 
Навчальне видання. – 
Кривий Ріг, Видав. 
центр КНУ, 2020 – 
438 с. Затверджено на 
засіданні вченої ради 
КНУ ( Пр.№ 6 від 
27.02.2020 р.). ISBN  
978-966-132-011-5.
2. Навчально-
довідкове видання 
«Філософія: терміни, 
поняття. 
Енциклопедичний 
словник-довідник», 
наук. ред. докт. 
філософ. н., проф.  
В.Л. Петрушенко. 
Львів: видавництво 
«Новий Світ-2000» , 
2020. – 492 с.- С. 251.
3.  Плани 
семінарських занять 
та методичні вказівки 
з курсу «ФІЛОСОФІЯ» 
для студентів денної 
та заочної форми 
навчання. Розглянуто 
на засіданні кафедри, 
протокол  №1 від  28 
серпня 2019 р.
4.  Плани 
семінарських занять 
та методичні вказівки 
з  курсу  «ФІЛОСОФІЯ   
ТА   МЕТОДОЛОГІЯ   
НАУКИ» для  
магістрів денної та 
заочної форми 
навчання. Розглянуто 
на засіданні кафедри, 
протокол  №1 від  28 
серпня 2019 р.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
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 7 із 14
1. Капіца В.Ф. 
Номонологічні 
кластери 
інноваційних програм 
з ноосферно-
технологічних НТ-
досліджень процесів 
енактивно-
виробничого розвитку 
промисловості і 
суспільства»// 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 



«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 17-20 
листопада, Т.2. – 
Кривий Ріг: Вид-во 
КНУ, 2020. – 290 с. – 
С.277 .
2. Капіца В.Ф 
Ноосферно-
програмуюча 
методологія 
інноваційного зросту 
знань  в конструктах 
менталокогнітивних 
паттернів 
випереджаючої 
аференції та в онтосах 
їх ноо-реалізації// 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», 26 -28 
травня, Т.2. – Кривий 
Ріг: Вид-во КНУ, 2021.   
178 с. – С. 135.
3. 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: КНУ, 
2019. С. 172.
4. 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.
5. 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. КНУ, 
2017. 386с. С. 11-52.
6. 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: 
КНУ, 2017. С. 27-50.
7. 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: 
КНУ, 2017. С. 76-115.

161298 Афанасьєв 
Євген 
Вікторович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 006647, 

виданий 
21.05.2008, 

Атестат 
професора 

12ПP 005949, 
виданий 

19.02.2009

30 Інвестиційно- 
інноваційний 
розвиток та 
оцінювання 
ефективності 
наукових 
розробок

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Доктор економічних 
наук.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
30 років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов: 
9

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. Yevhen Afanasiev, 
Serhiy Kapitula, Ihor 
Afanasiev, Mariia 
Afanasieva, Pavlo 
Demchenko. Selected 
aspects of modeling the 
process of evaluating 
business strategies for 
sustainable economic 
development of iron ore 
enterprises. 
International Journal of 
Innovative 
Technologies in 
Economy. 2020. 2(29). 
С. 18-26. URL: 
https://rsglobal.pl/inde
x.php/ijite/article/view
/1360/1270. (входить 
до міжнародних 
наукометричних баз: 
DOAJ, 1findr, ERIH 



PLUS, ARIANTA, 
Ulrichsweb™, EuroPub, 
Database Covering 
Scholarly Literature, 
MIAR, Index 
Copernicus, …).
2. Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєв І.Є., 
Афанасьєва М.Г. 
Математична 
постановка 
удосконалення 
процесу управління 
ефективністю 
використання ресурсів 
залізорудної 
сировини. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2019. Вип. 39. С. 49-53. 
URL: 
http://bses.in.ua/journ
als/2019/39_1_2019/11.
pdf. (входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Index Copernicus).
3. Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєва М.Г., 
Капітула С.В. Окремі 
ключові аспекти 
формування 
організаційного 
забезпечення 
стратегічного 
управління 
залізорудними 
підприємствами. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. 2019. 
Вип. 37. С. 4-11. URL: 
http://www.vestnik-
econom.mgu.od.ua/jou
rnal/2019/37-
2019/3.pdf. (входить 
до міжнародних 
наукометричних баз 
Google Scholar).
4. Афанасьєв Є.В., 
Демченко П.С. Окремі 
концептуальні 
аспекти щодо 
врахування 
економічних ризиків у 
моделюванні 
стратегій розвитку 
залізорудних 
підприємств. Збірник 
наукових праць 
«Проблеми 
системного підходу в 
економіці». 2019. Вип. 
6 (74). С. 15-20. URL: 
http://psae-
jrnl.nau.in.ua/journal/
6_74_2_2019_ukr/2.p
df. (входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Index Copernicus).
5. Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєва М.Г., 
Воробйов Р.Б. 
Моделювання 
змішаних стратегій 
інноваційного 
розвитку залізорудних 
підприємств в умовах 
ринкових 



перетворень. Science 
Review. 2019. 4 (21). С. 
40-47. URL: 
https://rsglobal.pl/inde
x.php/sr/article/view/1
047/1025. (входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
DOAJ, ERIHPLUS, 
Dimensions, Google 
Scholar, Crossref prefix 
10.31435).
6. Афанасьєв Є.В., 
Варава Л.М., 
Афанасьєв І.Є., 
Арутюнян А.Р. 
Ситуаційний контроль 
і регулювання в 
діловому 
адмініструванні 
бізнес-процесів щодо 
управління 
потенціалом 
корпорацій. 
Економічний аналіз: 
зб. наук. праць. 2018. 
Том 28. № 2. С. 91-99. 
ISSN 1993-0259. URL:
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
1945 
(входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Index Copernicus 
(Польща), World Cat, 
Google Scholar, 
Windows Live 
Academic, Research 
Bible (Японія), Open 
Academic Journals 
Index, Cite Factor 
(США)).

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєва М.Г., 
Капітула С.В. Окремі 
ключові аспекти 
формування 
організаційного 
забезпечення 
стратегічного 
управління 
залізорудними 
підприємствами. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. 2019. 
Вип. 37. С. 4-11. URL: 
http://www.vestnik-
econom.mgu.od.ua/jou
rnal/2019/37-
2019/3.pdf.
2. Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєв І.Є., 
Афанасьєва М.Г. 
Математична 
постановка 
удосконалення 
процесу управління 
ефективністю 
використання ресурсів 
залізорудної 



сировини. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2019. Вип. 39. С. 49-53. 
URL: 
http://bses.in.ua/journ
als/2019/39_1_2019/11.
pdf.
3. Афанасьєв Є.В., 
Демченко П.С. Окремі 
концептуальні 
аспекти щодо 
врахування 
економічних ризиків у 
моделюванні 
стратегій розвитку 
залізорудних 
підприємств. Збірник 
наукових праць 
«Проблеми 
системного підходу в 
економіці». 2019. Вип. 
6 (74). С. 15-20. URL:
 http://psae-
jrnl.nau.in.ua/journal/
6_74_2_2019_ukr/2.p
df
4. Афанасьєв Є.В., 
Арутюнян А.Р., Куліш 
О.А. Окремі ключові 
аспекти 
раціонального 
використання 
виробничого 
потенціалу в системі 
управління гнучким 
розвитком 
залізорудним 
підприємством. 
Інтелект XXI. м. Київ. 
2019. Вип. 2. – С. 18-
21. URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/2003/1/Афанасьєв
%20Є.%20В.%20Окре
мі%20ключові%20асп
екти%20раціональног
о%20використання%2
0.pdf.
5. Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєв І.Є., 
Меленцова К.О. 
Удосконалення 
механізму управління 
економічною 
ефективністю 
результатів 
операційної 
діяльності 
залізорудного 
підприємства. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2018. Вип. 31. С. 37-41. 
URL:
http://www.bses.in.ua/j
ournals/2018/31_2018/
9.pdf.
6. Афанасьєв Є.В., 
Варава Л.М., 
Афанасьєв І.Є., 
Арутюнян А.Р. 
Ситуаційний контроль 
і регулювання в 
діловому 
адмініструванні 
бізнес-процесів щодо 
управління 
потенціалом 
корпорацій. 



Економічний аналіз: 
зб. наук. праць. 2018. 
Том 28. № 2. С. 91-99. 
ISSN 1993-0259. URL:
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
1945 
7. Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєв І.Є., 
Арутюнян А.Р. 
Маркетинг та 
менеджмент 
інвестиційно-
інноваційних проектів 
у контексті стратегії 
просування продукції 
залізорудних 
підприємств. 
Ефективна економіка. 
2017. № 4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=5526.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Афанасьєв Є.В. 
Маркетинг та 
менеджмент 
інвестиційно-
інноваційних проектів 
у контексті 
стратегічного 
розвитку виробничо-
логістичної системи 
підприємства, 
колективна 
монографія: 
Актуальні проблеми 
сучасного 
менеджменту / Л.М. 
Варава, Є.В. 
Афанасьєв, І.А. 
Маркіна та ін. / за заг. 
ред. д-ра екон. наук, 
проф. Л.М. Варави. – 
Кривий Ріг: Вид. Р.А. 
Козлов, 2018. – 203 с. 
– (Розд. 1. – С. 32-45, з 
фіксованим власним 
внеском 0,21 др. арк.). 
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/1944/1/Актуальні%
20проблеми%20сучас
ного%20менеджменту.
pdf .
2. Афанасьєв Є.В. 
Комплексна 
інтегрована оцінка 
рівня ефективності 
корпоративного 
управління на основі 
фінансово-
економічних 
показників 
підприємства», 
колективна 
монографія: 
Актуальні проблеми 
сучасного 
менеджменту / Л.М. 
Варава, Є.В. 
Афанасьєв, І.А. 
Маркіна та ін. / за заг. 
ред. д-ра екон. наук, 
проф. Л.М. Варави. – 



Кривий Ріг: Вид. Р.А. 
Козлов, 2018. – 203 с. 
– (Розд. 3. – С. 108-
116, з фіксованим 
власним внеском 0,14 
др. арк.). URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/1944/1/Актуальні%
20проблеми%20сучас
ного%20менеджменту.
pdf.
3. Afanasiev Y., Varava 
L., Afanasiev I., Varava 
A. Determining the 
administering radius 
and management 
density for business 
processes of the 
corporations // 
«Management of the 
21st century: 
globalization 
challenges: Monograph 
/ in edition I.A. 
Markina. – Nemoros 
s.r.o. Prague, 2018. – 
380 p. (P. 110-118, з 
фіксованим власним 
внеском 0,1 др. арк.). 
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/1978/1/Determining
%20the%20administeri
ng%20radius%20and%
20management%20den
sity.pdf.
4. Соціально-
економічний та 
технічний розвиток 
підприємств: 
проблеми, рішення, 
оцінка ефективності: 
монографія / за заг. 
ред. Л.М. Савчук. – 
Дніпропетровськ: 
Пороги, 2016. – 553 с. 
/ Є.В. Афанасьєв, М.Г. 
Афанасьєва // 
Математичне 
моделювання в 
контексті державної 
підтримки стратегії 
економічного 
розвитку залізорудних 
підприємств України. 
– С. 403-413. (Підр. 
5.5, з фіксованим 
власним внеском 0,25 
др. арк.).
5. Афанасьєв Є.В., 
Щекович О.С., 
Афанасьєв І.Є., 
Афанасьєва М.Г., 
Ільченко В.О. 
Стратегічні 
пріоритети 
ефективного 
економічного 
розвитку залізорудної 
галузі України: 
монографія / за ред. 
Афанасьєва Є.В. 
Кривий Ріг, 2016. 380 
с. URL: 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
C21COM=S&I21DBN=E



C&P21DBN=EC&S21F
MT=JwU_B&S21ALL=
%28<.>U%3DУ9%284У
КР%29305.551.515.1<.>
%29&Z21ID=&S21SRW
=GOD&S21SRD=DOW
N&S21STN=1&S21REF
=10&S21CNR=20. 6. 
Афанасьєв Є.В., 
Голобородько Т.В. 
Економічні та 
соціальні перспективи 
децентралізації в 
Україні: Дослідження 
впливу 
децентралізації на 
інвестиційні процеси 
в аграрній сфері 
економіки України: 
колективна 
монографія. 
Дніпропетровськ, 
2016. C. 151-158.
7. Аудит управлінської 
діяльності: 
адміністративного 
менеджменту, бізнес-
адміністрування, 
корпоративного 
управління, 
менеджменту 
підприємства 
(показники оцінки 
результатів, їх облік та 
прогнозування): 
Окремі концептуальні 
аспекти економічного 
розвитку гірничо-
збагачувальних 
комбінатів: 
монографія / за ред. 
В.Я. Нусінова. Кривий 
Ріг, 2016. 311 с.

4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Фабрика Ірина 
Володимирівна
Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)
Від 5 липня 2018 р.
Диплом ДК № 047646

7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН / зазначеного 



Агентства, або 
Науково-методичної 
ради / науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН:

1. Робота у складі 
Акредитаційної 
комісії.

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 «Стратегія 
забезпечення 
стабільного 
економічного 
розвитку залізорудної 
галузі України» 
(2016–2018 рр.). 
Держреєстрація № 
0116U001854.
2. Науковий керівник 
НДР «Система 
управління 
прогресивним 
розвитком потенціалу 
підприємства в умовах 
трансформацій 
економічного 
простору» (2019-2021 
рр.). Держреєстрація 
№ 0119U002389.
3. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Оптимізація 
механізму управління 
інноваційно-
інвестиційним 
розвитком 
підприємств» (2021-
2023 рр.). 
Держреєстрація № 
0121U113054.

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 09.052.01 зі 
спеціальності 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) при 
Криворізькому 



національному 
університеті.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
двадцять три 
найменування (не 
менше трьох 
найменувань):

1. Методичні вказівки 
до виконання та 
захисту магістерської 
кваліфікаційної 
роботи для студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» денної 
та заочної форм 
навчання / Укл. д.е.н. 
Є.В. Афанасьєв, д.е.н. 
Л.М. Варава. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2019. – 38 с.
2. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Економіко-
математичне 
моделювання та 
оптимізація процесів 
управління» для 
здобувачів ступеня 
доктора філософії 
спеціальності 073 
Менеджмент / Укл. 
д.е.н. Є.В. Афанасьєв. 
– Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2019. – 18 с. 
(електронний ресурс).
3. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Економіко-
математичне 
моделювання та 
оптимізація процесів 
управління» для 
здобувачів ступеня 
доктора філософії 
спеціальності 073 
Менеджмент / Укл. 
д.е.н. Є.В. Афанасьєв. 
– Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2019. – 12 с. 
(електронний ресурс).
4. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Економічне 
обґрунтування 
управлінських рішень 
за умов 
невизначеності» для 
здобувачів ступеня 
доктора філософії 
спеціальності 073 
Менеджмент / Укл. 
д.е.н. Є.В. Афанасьєв, 



д.е.н. О.М. Брадул. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2019. 20 с. 
(електронний ресурс).
5. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Економічне 
обґрунтування 
управлінських рішень 
за умов 
невизначеності» для 
здобувачів ступеня 
доктора філософії 
спеціальності 073 
Менеджмент / Укл. 
д.е.н. Є.В. Афанасьєв, 
д.е.н. О.М. Брадул. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2019. 16 с. 
(електронний ресурс).

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 6 із 28
1. Афанасьєв Є.В., 
Бурлакова Є.С. 
Основні напрямки 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості гірничо-
збагачувальних 
підприємств. 
«Сучасний 
менеджмент: 
проблеми теорії та 
практики»: матеріали 
IIІ міжнар. наук.-техн. 
інтернет-конф., м. 
Кривий Ріг, 31 трав. 
2021 р. Кривий Ріг, 
2021. С. 79-81.
2. Афанасьєв І.Є., 
Бурлакова Є.С., 
Полячек К.О. 
Маркетингова 
стратегія у системі 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості гірничо-
збагачувальних 
підприємств. 
«Сучасний 
менеджмент: 
проблеми теорії та 
практики»: матеріали 
IIІ міжнар. наук.-техн. 
інтернет-конф., м. 
Кривий Ріг, 31 трав. 
2021 р. Кривий Ріг, 
2021. С. 40-42.
3. Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєва М.Г., 
Демченко П.С. 
Удосконалення 
теоретико-
методичних підходів 
імітаційного 
моделювання 
забезпечення сталого 
економічного 
розвитку залізорудних 



підприємств. 
«Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства»: 
матеріали всеукр. 
наук.- практ. інтернет-
конф., м. Кривий Ріг, 
1-31 берез. 2021 р. 
Кривий Ріг, 2021. С. 
24-26.
4. Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєв І.Є., Фертас 
Наджіб. Окремі 
ключові аспекти 
комплексної оцінки 
конкурентоспроможн
ості ресурсного 
потенціалу 
залізорудного 
підприємства. 
«Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства»: 
матеріали всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф., м. Кривий Ріг, 
1-31 берез. 2021 р. 
Кривий Ріг, 2021. С. 
30-32.
5. Афанасьєв Є.В., 
Афанасьєв І.Є., 
Хамаілі Акрам. 
Удосконалення 
теоретико-
методичних підходів 
маркетингового 
менеджменту в 
інвестиційній 
діяльності 
підприємств малого та 
середнього бізнесу. 
«Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства»: 
матеріали всеукр. 
наук.- практ. інтернет-
конф., м. Кривий Ріг, 
1-31 берез. 2021 р. 
Кривий Ріг, 2021. С. 
27-29.
6. Afanasiev Y.V., 
Afanasiev I.Y., 
Afanasieva M.H. Some 
aspects of prediction 
indicators of 
management and 
economic activity iron 
ore enterprises risk-
based. «Relationship 
between public 
administration and 
business entities 
management (RPABM-
2021)»: International 
Conference, March 26, 
2021, Tallinn, Estonia. 
P. 69-70. URL: 
https://conf.scnchub.co
m/index.php/RPABM/
RPABM-
2021/paper/view/155.



329262 Варава 
Лариса 
Миколаївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
спеціаліста, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

7.03060101 
менеджмент 
організацій і 

адмініструванн
я, Диплом 

доктора наук 
ДД 006276, 

виданий 
13.12.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 006357, 
виданий 

20.01.2011

26 Сучасні методи 
вирішення 
наукових задач 
в економіці та 
менеджменті

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

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Варава Л.М., 
Арутюнян А.Р., Варава 
А.А Стратегічні 
аспекти 
вдосконалення 
організаційної 
структури управління 
в умовах 
гірничодобувних 
підприємств. 
Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій.  2016.  № 4. 
С. 243-255. (Web of 
Science) URL: 
https://mmi.fem.sumd
u.edu.ua/journals/2016
/4/243-255 . 
2. Афанасьєв Є.В. , 
Варава Л.М, 
Афанасьєв І.Є., 
Арутюнян А.Р. 
Ситуаційний контроль 
і регулювання в 
діловому 
адмініструванні 
бізнес-процесів щодо 
управління 
потенціалом 
корпорацій. 
Економічний аналіз. 
2018.  Т. 28.  № 2.  С. 
91-99 (Index 
Copernicus (Польща), 
World Cat, Google 
Scholar, Windows Live 
Academic, Research 
Bible (Японія), Open 
Academic Journals 
Index, Cite Factor 
(США)) URL: 
http://library.wunu.edu
.ua/images/stories/nau
kovi%20zhurnaly/econ
omichnyy%20analiz/20
18/%D0%A228%20%E2
%84%962.pdf .
3. Варава Л.М., Варава 
А.А. Оптимізація 
упровадження 
стратегічного 
інноваційно-
інвестиційного 
проекту на 
промисловому 
підприємстві. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
«Економіка». 2018. В. 



2 (52). С. 192-197. 
(CrossRef (США); 
Index Copernicus 
(Польща); Google 
Scholar (США)) URL: 
file:///C:/Users/comp/
Downloads/149434%D0
%A2%D0%B5%D0%BA
%D1%81%D1%82%20%
D1%81%D1%82%D0%B
0%D1%82%D1%82%D1
%96-322978-1-10-
20181204.pdf .
4. Larysa Varava, 
Andrii Varava, 
Volodymyr Marchenko 
Research of the 
interconnections of the 
components of strategic 
potential of the 
enterprise and 
functional strategies. 
Eastern european 
conference of 
management and 
economics. 
Environmental 
Management and 
Sustainable Economic 
Development./ 
Proceedings of the 2nd 
International Scientific 
Conference. Ljubljana, 
Slovenia, 2020. P. 73-
81( ISSN 2712-2522) 
URL: 
http://dspace.lvduvs.ed
u.ua/bitstream/1234567
890/3313/1/zbornik_ee
cme_2020___proceedi
ng_of_conference.pdf .
5. Bradul, A., Varava, 
L., Turylo, A., Dashko, 
I., & Varava, A. (2021). 
Forecasting the 
effectiveness of the 
enterprise to intensify 
innovation and 
investment 
development, taking 
into account the 
financial component of 
economic potential . 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 4(13(112), 
89–100 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2021.239249 
URL: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/2392
49  (SCOPUS).
6.Varava L.M., Varava 
A.A., Marchenko V.V. 
Distinctive features of 
managing functional 
strategies under the 
conditions of an ore 
mining and processing 
company. Sciences of 
Europe. 2021. Vol.3. № 
63. P. 15-20 (Cite 
Factor, Index 
Copernicus, Impact 
Factor, Google Scholar) 
URL: 
https://www.europe-
science.com/wp-
content/uploads/2021/



02/VOL-3-No-63-
2021.pdf . 

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
2. Варава Л.М., . 
Бученкова О.В. Оцінка 
конкурентоспроможн
ості експортної 
продукції підприємств 
металургійного 
комплексу та 
визначення 
перспектив експортної 
діяльності ПАТ 
“АрселорМітталКриви
йРіг. Держава та 
економіка. 2017. В.7. 
С.18-23 URL: 
http://www.economy.in
.ua/?
op=1&z=3803&i=3
3. Варава Л.М., 
Савонік Н.Л. 
Державний контроль 
у сфері економічної 
конкуренції на 
прикладі ринку 
електричної енергії 
Дніпропетровської 
області. Проблеми 
системного підходу в 
економіці/ Зб. 
наук.праць. 2018. В. 6 
(68). С. 148-153 URL: 
http://psae-
jrnl.nau.in.ua/journal/
6_68_2018_ukr/23.pdf 
. 
4. Варава Л.М., 
Бученкова О.В. Вплив 
маркетингової 
складової (стратегії) 
на підвищення 
конкурентоспроможн
ості металургійної 
продукції на 
зовнішніх ринках. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
2018. В. 32. С. 53-59 
URL: 
http://ej.journal.kspu.e
du/index.php/ej/article
/view/412 
5. Варава Л.М., Варава 
А.А., Марченко В.В. 
Напрями 
удосконалення і 
реалізації 
стратегічного 
інноваційного 
потенціалу гірничо-
збагачувального 
підприємства. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління. 2019. Том 
30 (69). № 4. Частина 



1. С. 50-55 URL:  
http://www.econ.verna
dskyjournals.in.ua/jour
nals/2019/30_69_4/30
_69_4_1/12.pdf . 
6. Варава Л.М., 
Бученкова О.В. 
Теоретичні засади 
формування 
конкурентоспроможн
ості як економічної 
категорії в розрізі 
підприємства та 
експортної продукції. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. 2020. 
№37. С. 29-33. URL: 
http://ej.journal.kspu.e
du/index.php/ej/article
/view/626 . 

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Варава Л.М, 
Арутюнян А.Р. Техніка 
адміністративної 
діяльності: наочн. 
навч. посіб. Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2015. 485 c. 
2. Варава Л.М., 
Арутюнян А.Р., Варава 
А.А.  Особливості 
сучасних 
інноваційних 
стратегій провідних 
гірничорудних 
підприємств 
Кривбасу. Напрями 
розвитку сучасного 
менеджменту: 
проблеми та рішення: 
монографія. Кривий 
Ріг, 2015. С. 165-180. 
3. Варава Л.М., 
Арутюнян А.Р. 
Особливості рентної 
політики в України 
сировинній 
промисловості. 
Напрями розвитку 
сучасного 
менеджменту: 
проблеми та рішення: 
монографія. Кривий 
Ріг, 2015. С. 31-47. 
4. Варава Л.М., 
Арутюнян А.Р., Варава 
А.А. . Особливості 
оцінки ефективності 
інноваційних 
стратегій у 
гірничодобувній 
промисловості.  Аудит 
управлінської 
діяльності: 
монографія. Кривий 
Ріг, 2016. С. 201-208. 
5. Варава Л.М., Варава 
А.А. Дослідження 
показників в системі 
управління вартістю 
гірничодобувного 
підприємства.  
Менеджмент ХХІ 



століття: 
глобалізаційні 
виклики: монографія. 
Полтава-Київ-Прага, 
2017. – С. 453-464. 
6. Варава Л.М., Варава 
А.А. Організаційно-
економічний механізм 
стратегічного 
управління 
інноваційно-
інвестиційною 
діяльністю на 
підприємствах. 
Актуальні проблеми 
сучасного 
менеджменту: 
монографія. Кривий 
Ріг, 2018. С. 7-18.
7. Варава Л.М., 
Афанасьєв Є.В., 
Арутюнян А.Р.  
Комплексна 
інтегрована оцінка 
рівня ефективності 
корпоративного 
управління на основі 
фінансово-
економічних 
показників 
підприємства. 
Актуальні проблеми 
сучасного 
менеджменту: 
монографія. Кривий 
Ріг, 2018. С. 108-116.
8. Варава Л.М., 
Арутюнян А.Р., Ряба 
А.В. Особливості 
мотиваційної системи 
управління в органах 
місцевого 
самоврядування та 
напрями її 
удосконалення. 
Актуальні проблеми 
сучасного 
менеджменту: 
монографія. Кривий 
Ріг, 2018. С 173-202. 
9. Afanasiev Y,  Varava 
L.,  Afanasiev I.,  
Varava A.. Determining 
the administering 
radius and 
management density 
for business processes 
of the corporations / Y. 
Afanasiev, L. Varava, I. 
Afanasiev, A. Varava // 
Management of the 21st 
century: globalization 
challenges: Monograph. 
Prague: Nemoros s.r.o., 
2018.  P. 110-118.

7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН 
України 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 України / 
зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради / науково-
методичних комісій з 
вищої освіти МОН, 
або робочих груп з 
розроблення 
стандартів вищої 
освіти України: 
Робота у складі 
галузевої експертної 
ради з менеджменту і 
торгівлі при 
Акредитаційної 
комісії МОН України.
 Участь у експертних 
комісіях з експертизи 
акредитаційних та 
ліцензійних справ 
(2011-2016р.р., 2018-
2019р.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. Керівник науково-
дослідної роботи 
«Стратегічне 
управління 
інноваційно-
інвестиційною 
діяльністю 
промислових 
підприємств», РК№ 
0116U001852; 
відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
«Стратегія 
забезпечення 
стабільного 
економічного 
розвитку залізорудної 
галузі України», РК№ 
0116U001854).
2. Член редакційної 
колегії фахового 
видання «Вісник 
Криворізького 
національного 
університету». 
Науковий збірник 
індексується в 
наукометричних базах 
даних Google Scholar, 
Index Copernicus, 
Research Bible, 
Academic Keys та ін., в 
загальнодержавній 
реферативній базі 



даних «Україніка 
наукова» 
(реферативний 
журнал «Джерело»).

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти / факультету / 
відділення (наукової 
установи) / інституту / 
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 
менеджменту і 
адміністрування 
Криворізького 
національного 
університету.

11) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена 
спеціалізованої вченої 
ради:
 За останні 5 років 9 
офіційних опонувань 
при захисті 
кандидатських та 
докторських 
дисертацій.
Заступник голови 
спеціалізованої Вченої 
ради Д 09.052.01 зі 
спеціальності 
08.00.04 – Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) у 
Криворізькому 
національному 
університеті.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
двадцять три 
найменування (не 



менше трьох 
найменувань):
1. Опорний конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Стратегічне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
ступеня «бакалавр» та 
«магістр» (вступ з 
інших спеціальностей) 
/ Укл. д.е.н. Л.М. 
Варава. – 2017. – 92 с.
2. Опорний конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Стратегія 
підприємства» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
ступеня «бакалавр» / 
Укл. д.е.н. Л.М. 
Варава. – 2017. – 110 с.
3. Методичні вказівки 
для підготовки 
комплексної курсової 
роботи з дисциплін 
«Менеджмент ЗЕД» і 
«Міжнародний 
маркетинг» за 
модульною 
програмою для 
студентів 
спеціальності 
7.03060104, 
8.03060104 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» денної та 
заочної форм 
навчання / Укл. д.е.н. 
Л.М. Варава, к.т.н. А.Р. 
Арутюнян, к.т.н. Г.В. 
Крутов. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
48 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання та 
оформлення 
комплексної курсової 
роботи з дисциплін 
«Стратегічний аналіз» 
та «Менеджмент 
ЗЕД» для студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
ступеня «магістр» 
денної та заочної 
форм навчання / Укл. 
д.е.н. Л.М. Варава, 
к.т.н. А.Р. Арутюнян, 
д.е.н. Є.В. Афанасьєв, 
к.е.н. А.А. Варава. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
46 с.
5. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Стратегія 
підприємства» для 
студентів напряму 
підготовки 
«Менеджмент» / Укл. 
д.е.н. Л.М. Варава, І.Г. 
Єлізаров. – Кривий 



Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2016. – 38 с.
6. Методичні вказівки 
до виконання 
випускової роботи за 
ступенем «бакалавр» 
для студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» денної 
та заочної форм 
навчання спеціалізації 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» та 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)» / Укл. 
д.е.н. Л.М. Варава, 
к.е.н. О.В. 
Калініченко, к.е.н. 
С.А. Ртищев. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 54 с.
7. Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Стратегічний аналіз» 
для студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
ступеня «магістр» 
денної та заочної 
форм навчання / Укл. 
д.е.н. Л.М. Варава, 
к.е.н. А.А. Варава. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
27 с.
8. Методичні вказівки 
до виконання та 
захисту магістерської 
кваліфікаційної 
роботи для студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» / Укл. 
д.е.н. Є.В. Афанасьєв, 
д.е.н. Л.М. Варава. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
38 с.
9. Методичні вказівки 
для підготовки до 
державного екзамену 
за ступенем 
«бакалавр» з 
дисциплін фахової 
підготовки для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» денної 
та заочної форм 
навчання / Укл. д.е.н. 
Л.М. Варава, к.е.н. С.А. 
Ртищев, к.т.н. А.Р. 
Арутюнян. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2018. – 63 с.
10.Методичні вказівки 
до виконання та 
оформлення 
комплексної курсової 
роботи з дисциплін 
«Стратегічний аналіз» 



та «Ділове 
адміністрування» для 
студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
ступеня «магістр» 
денної та заочної 
форм навчання/ 
Варава Л.М., 
Афанасьєв Є.В., 
Арутюнян А.Р, Варава 
А.А.-Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.-
31 с.
11.Методичні вказівки 
до виконання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Корпоративне 
управління» для 
студентів 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
ступеня «магістр» 
заочної форми 
навчання/ Варава 
Л.М. - Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. - 
19 с.
12. Методичні 
вказівки до виконання 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Стратегія 
підприємства» для 
студентів ступеня 
«бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» усіх 
форм 
навчання/Варава 
Л.М., Арутюнян А.Р., 
Ртищев С.А. - Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2019. - 24 с. 

Також інші. Всього за 
останні 5 років видано 
25 навчально-
методичних 
матеріалів.

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: 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Креативний 
менеджер».
Впродовж останніх 
років студенти під 
керівництвом Варави 
Л.М. активно 
приймали участь у 
конкурсах наукових 
робіт: Самойлюк В., 
Карбан В., Дубенчак 
А., Савонік Н. У 2019 
р. студентка 4-го курсу 
Савонік Н. отримала 
диплом III ступеня на  
конкурсі наукових 
робіт «Управління у 
сфері економічної 
конкуренції».

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. Варава Л.М. 
Інформаційна безпека 
як складова 
економічної безпеки 
підприємства. 
Менеджмент у ХХІ 



сторіччі: Методологія 
і практика: Матеріали 
ІІІ міжнар. наук.–
практ. конф., м. 
Полтава, 2015. – С. 
330-332.
2. Варава Л.М. 
Формування 
організаційної 
структури управління 
стратегічного типу на 
гірничо-
збагачувальних 
підприємствах. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
міжнар.наук.-техн. 
конф., м. Кривий Ріг, 
травень 2016 р.– Т. 1. 
Кривий Ріг:ДВНЗ 
«КНУ», 2016. – С. 125.
3. Варава Л.М. 
Управління ризиками 
стратегічних 
інноваційно-
інвестиційних 
проектів. Сучасний 
менеджмент: 
проблеми теорії та 
практики: матеріали 
ІІ міжнар.наук.-практ. 
інтернет-конф. , м. 
Кривий Ріг,травень 
2017 р.. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ»,  2017. – 
С. 8-10.
4. Варава Л.М. Варава 
А.А. . Формування 
фінансових стратегій в 
умовах 
гірничодобувних 
підприємств. 
Економіко-
культурологічне 
позиціонування 
України в світовому 
глобалізованому 
просторі: матеріали І 
міжнар. наук.практ. 
конф., м. Кошице, 14-
15 лютого 2016 р. 
Кошице, 2016. – С. 
187-190.
5. Варава Л.М., 
Арутюнян А.Р. 
Удосконалення 
процесу управління 
організаційною 
культурою на 
підприємстві. 
Майбутнє-аудит:  
матеріали Міжнар. 
наук. практ. конф., м. 
Кривий Ріг, 17 грудня 
2016 р. Кривий 
Ріг:ДВНЗ « КНУ», 
2016. – С. 87-89.
6. Варава Л.М., 
Карбан В.П. 
Методичні підходи до 
оцінки інновацій за 
функціональними 
зонами діяльності 
підприємства. 
Сучасний 
менеджмент: 
проблеми теорії та 
практики: матеріали 
ІІ Міжнар.наук.-
практ. інтернет-конф., 



травень 2017 р. 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
103-105.
7. Варава Л.М, 
Арутюнян А.Р. 
Практичне 
застосування 
принципів е-
врядування в органах 
місцевої влади. 
Формування 
механізму зміцнення 
конкурентних позицій 
національних 
економічних систем у 
глобальному, 
регіональному та 
локальному вимірах: 
матеріали II міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Тернопіль, 2018.  Т. 1.  
С. 87-89.
8. ВараваЛ.М., 
Бученкова О.В. 
Формування 
механізму управління 
конкурентоспроможні
стю продукції на 
основі маркетингової 
складової. Розвиток 
промисловості і 
суспільства: матеріали 
міжнар. наук.-техн. 
конф., м. Кривий Ріг, 
травень 2018 р 
.Кривий Ріг, 2018. – Т. 
1. – С. 109.
9. Варава Л.М., Варава 
А.А., Арутюнян А.Р.  
Напрями 
удосконалення 
інформаційного 
забезпечення для 
прийняття 
стратегічних 
управлінських рішень 
у функціональних 
зонах гірничорудних 
підприємств України. 
The formation of a 
modern competitive 
environment: 
integrationand 
globalization:  
International scientific 
conference, Greenwich, 
May 25, 2018. 
Greenwich, 2018. Part 
II. P. 30-32.
10. Варава Л.М. 
Напрями 
удосконалення сфери 
надання 
адміністративних 
послуг та е-
врядування. Розвиток 
промисловості і 
суспільства: матеріали 
міжнар. наук.-техн. 
конф., м. Кривий Ріг, 
травень 2019 р. 
Кривий Ріг, 2019. – Т. 
1. – С.92.
11. Варава Л.М., 
Варава А.А. 
Особливості стратегій 
природоохоронної 
діяльності на 
підприємствах 
гірничодобувної 
промисловості. Світові 



тенденції розвитку 
зеленої економіки: 
регіональні аспекти і 
межі зростання: 
матеріали  
одинадцятої  міжнар.  
наук.-практ.  конф., м. 
Херсон, 12-13 вересня 
2019 р. Херсон: 
Херсонський 
національний 
технічний університет, 
2019. С. 58 – 60.
12.Варава Л.М., 
Марченко В.В. 
Особливості 
удосконалення 
інноваційного 
потенціалу 
гірничорудного 
підприємства. 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(1–31 березня 2020 
року).–Кривий Ріг, 
2020.–С. 107–110.

Також інші. Всього за 
останні 5 років видано 
32 дискусійних 
публікації.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Академік Академії 
економічних наук 
України.

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

46 Організація та 
реалізація 
досліджень 
здобувача 
наукового 
ступеня 
доктора 
філософії

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

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Наведено 13 з 94:
1. The influence of the 
characteristics 
variations of the 
concentrating plant 
control object on the 
identification results 
using the hammerstein 
model / O.V. Porkuian, 
V.S. Morkun,  N.V. 
Morkun, I.A. 
Gaponenko // 
Sustainable 



Development of 
Mountain Territories, 
2021, 13(1), P. 94–102.  
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/3253/1/The%20infl
uence%20of%20the%20
characteristics%20varia
tions.pdf
2. The cyber-physical 
system for increasing 
the efficiency of the iron 
ore desliming process / 
V. Morkun, N. Morkun, 
A. Pikilnyak, S. 
Semerikov, O. Serdiuk, 
I. Gaponenko // CEUR 
Workshop Proceedings, 
Volume 2853, 2021, P. 
450-459.
3. Identification of 
models of nonlinear 
dynamic processes in 
mining on the basis of 
Volterra nuclei / N. 
Morkun, I. 
Zavsiehdashnia, O. 
Serdiuk, I. Kasatkina // 
E3S Web of 
Conferences, 2020, 201, 
01028. URL: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2853/paper49.pdf
4. Sustainable 
development of mining 
processes based on 
mechanochemical 
leaching of ore / V. 
Golik, Y. Razorenov, V. 
Morkun, N. Morkun, V. 
Tron // E3S Web of 
Conferences. - Volume 
166, 22 April 2020, № 
03004. URL: 
https://www.researchg
ate.net/publication/340
833290_Sustainable_d
evelopment_of_mining
_processes_based_on_
mechanochemical_leac
hing_of_ore
5. Synthesizing models 
of nonlinear dynamic 
objects in c 
oncentration on the 
basis of Volterra-
Laguerre structures / V. 
Morkun, N. Morkun, V. 
Tron, T. Sulyma // 
Naukovyi Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. - 
2020(2). - P. 30-36. 
URL:
http://nvngu.in.ua/ind
ex.php/en/archive/on-
the-issues/1841-
2020/contens-2-
2020/5245-
synthesizing-models-
of-nonlinear-dynamic-
objects-in-
concentration-on-the-
basis-of-volterra-
laguerre-structures 
6. Predictive Control of 
the Iron Ore 
Beneficiation Process 
Based on the 



Hammerstein Hybrid 
Model / O.Porkuian, V. 
Morkun, N. Morkun, 
O.Serdyuk // Acta 
Mechanica et 
Automatica. - 2019. - 
13(4), P. 262-270.URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
2089
7. Study of the lamb 
waves propagation 
along a plate in contact 
with a randomly 
inhomogeneous 
heterogeneous medium 
/ V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, O. 
Serdiuk, I. Dotsenko// 
Archives of Acoustics. – 
2019. URL: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/1240
57http://journals.uran.
ua/eejet/article/view/12
4057
8. 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.URL: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/1196
46
9. 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. URL:  
http://ric.zntu.edu.ua/a
rticle/view/150037
10. 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.URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/2135/1/Morkun%20
V.%20Estimation%20of
%20the%20Crushed%2
0Ore%20Particles%20D
ensity.pdf
11. 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. URL:  
http://ric.zntu.edu.ua/a
rticle/view/116335
12. 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.URL: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/1184
48
13.  Investigation of the 
effect of characteristics 
of gas-containing 
suspensions on the 
parameters of the 
process of ultrasonic 
wave propagation 
plants / V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, S. 
Hryshchenko // 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
№ 6(5-90). – P. 49-
58.URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/2215/1/Investigation
%20of%20the%20effect
%20of%20characteristic
s%20of%20gas-
contaning%20suspensio
ns.pdf

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. URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
56
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. 
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
114
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. 
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
2232
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. 
URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=VSUNU_2016_4
_13
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. 
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
2260

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Моркун В.С., 
Моркун Н.В. 



Адаптивна система 
управління процесом 
магнітної сепарації 
залізної руди на базі 
засобів 
ультразвукового 
контролю. Кривий Ріг: 
КНУ, 2019. 159 с.
2. Morkun V., Morkun 
N., Pikilniak A. The 
Propagation of 
Ultrasonic Waves in 
Gas-containing 
Suspensions. 
Cambridge Scholars 
Publishing, UK, 2019. 
130 p.
3. Morkun V., 
Semerikov S., 
Hryshchenko S. 
Methods of Using 
Geoinformation 
Technologies in Mining 
Engineers’ Training. 
Cambridge Scolars 
Publishing, 227 p., 
2018.
3. Моркун В.С., 
Моркун Н.В., Тронь 
В.В. Оптимальное 
управление процессом 
обогащения железной 
руды. Saarbrucken: 
LAMBERT Academic 
Publishing, 
Deutschland, 2015. 321 
p.
4. Голик В.И., 
Комащенко В.И., 
Моркун В.С. 
Механохимические 
процессы извлечения 
металлов из 
некондиционных руд. 
LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 
Saarbrucken, 
Deutschland, 2015. 140 
с.
5. Грищенко С.М., 
Моркун В.С., 
Семеріков С.О. 
Використання 
геоінформаційних 
технологій при 
підготовці гірничого 
інженера: монографія. 
Кривий Ріг: 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: 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 10 з 98:

1. Пат. Україна UA 
(11)148088 U МПК 
(2021.01) B01D 21/00, 
B03B 13/00. Спосіб 
автоматичного 
керування роботою 
дешламатора/ В.C. 
Моркун, Н.В. Моркун, 
С.М. Грищенко, О.Ю. 
Сердюк, І.А. 
Гапоненко, А.А. 
Гапоненко; опубл. – 
30.06.2021, Бюл. № 
26. – 3 с.
2. Пат. Україна UA (11) 
148192 U МПК 
(2021.01) B01D 21/00, 
B03B 13/00, G01N 
29/032 (2006.01). 
Спосіб автоматичного 
контролю параметрів 
процесу осадження 
часток твердої фази 
феромагнітної рудної 
суспензії в 
дешламаторі/ В.C. 
Моркун, Н.В. Моркун, 
С.М. Грищенко, О.Ю. 
Сердюк, І.А. 
Гапоненко, А.А. 
Гапоненко; опубл. – 
14.07.2021, Бюл. № 
28. – 3 с.
3. Пат. Україна UA (11) 
148191 U МПК 
(2021.01) B03B 13/00. 
Спосіб автоматичного 
керування процесом 
збагачення 
феромагнітних рудних 
корисних копалин / 
В.C. Моркун, Н.В. 
Моркун, С.М. 
Грищенко, О.Ю. 
Сердюк, І.А. 
Гапоненко, А.А. 
Гапоненко; опубл. – 
14.07.2021, Бюл. № 
28. – 3 с.
4. Пат. Україна UA (11) 
148531 U МПК 
(2021.01) B03B 11/00. 
Спосіб автоматичного 
керування процесом 
збагачення 
феромагнітних рудних 
корисних копалин/ 
В.C. Моркун, Н.В. 
Моркун, С.М. 
Грищенко, О.Ю. 
Сердюк, І.А. 
Гапоненко, А.А. 



Гапоненко; опубл. – 
18.08.2021, Бюл. № 
33. – 3 с.
5. Пат. Україна UA 
141988 U МПК 
(2020.01) E21C 41/00, 
B07B 1/00. Спосіб 
автоматичного 
керування процесом 
збагачення рудних 
корисних копалин/ 
В.С. Моркун, Н.В. 
Моркун; опубл. 
12.05.2020, Бюл. №9. 
– C.4.
6. Пат. Україна UA  
141987 U МПК 
(2020.01) G01N 29/00. 
Спосіб автоматичного 
контролю параметрів 
твердої фази 
феромагнітної рудної 
суспензії/ В.С. 
Моркун, Н.В. Моркун; 
опубл. 12.05.2020, 
Бюл. №9. – C.3.
7. Пат. Україна UA  
141721  U МПК 
(2020.01)  E21C 41/00, 
B07B 1/00. Спосіб 
автоматичного 
керування процесом 
збагачення рудних 
корисних копалин/ 
В.С. Моркун, Н.В. 
Моркун; опубл. 
27.04.2020, Бюл. №8. 
– C.4.
8. Пат. Україна UA  
141720  U МПК 
(2020.01) G01N 29/00. 
Спосіб автоматичного 
контролю параметрів 
твердої фази рудної 
суспензії/ В.С. 
Моркун, Н.В. Моркун; 
опубл. 27.04.2020, 
Бюл. №8. – C.3.
9. Пат. Україна UA  
141592 U МПК 
(2020.01)  B03B 13/00. 
Спосіб автоматичного 
керування процесом 
збагачення 
феромагнітних рудних 
корисних копалин/ 
В.С. Моркун, Н.В. 
Моркун, В.В. Тронь, 
О.Ю. Сердюк, О.В. 
Пилипенко; опубл. 
27.04.2020, Бюл. №8. 
– C.4.
10. Пат. 139759 
Україна, МПК 
(2020.01) B01D 21/00, 
B03B 13/00. Спосiб 
автоматичного 
контролю параметрiв 
процесу осадження 
часток твердої фази 
рудної суспензiї в 
декламаторі/ В.С. 
Моркун, Н.В. Моркун, 
О.Ю. Сердюк, В.В. 
Тронь, С.М. 
Грищенко; опубл. 
27.01.2020, Бюл. №2. 
– 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 : КНУ, 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 Іноземна мова 
наукової 
комунікації

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

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. O.V.Zamytskyi, 
N.O.Holiver, 
N.V.Bondar, 
S.O.Kradozhon. 
Mathematical model of 
the process of drying 
fine dispersed materials 
under the influence of 
alternating electric 
current. Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. 2021, (3): 
051 - 056. URL:   
https://doi.org/10.3327
1/nvngu/2021-3/051 
2. Nadiia Holiver, 
Tetiana Kurbatova, 
Iryna Bondar, Blended 
learning for sustainable 
education: Moodle-
based English for 
Specific Purposes 
teaching at Kryvyi Rih 
National University. 
The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Kryvyi 
Rih, Ukraine, May 20-
22, 2020. URL:
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201661000
6
3. Nadiia 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. 
DOI:10.38014/ehs-
ss.2019.3-I.01 URL: 
https://www.researchg
ate.net/publication/341
061344_Modern_appro
aches_to_educating_th
e_creative_personality
_of_the_new_generati
on_of_specialists 
4. 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. URL: 
https://www.cuspu.edu
.ua/ua/arkhiv-
publikatsii/568-
general-
information/naukovi-
chasopysy-
tsdpu/pedahohichni-
nauky/publikatsii/9334
-navchalno-piznavalna-
diyalnist-maybutnikh-
fakhivtsiv-u-protsesi-
vyvchennya-
inozemnykh-mov-na-
bazi-elektronnoho-
osvitnoho-
seredovyshcha-moodle 
 5. Голівер Н.О. 
Методологічно-
діяльнісний підхід у 
практиці підготовки 
майбутніх інженерів. 
Вища освіта України у 
контексті інтеграції до 
Європейського 
освітнього простору. 
2016. Вип. 31. Т. IV. 
С.20-27.URL: 
https://lib.lntu.edu.ua/
sites/default/files/2021-
01/Monogr_Gorb_Kab
ak.pdf
6. 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.
7. 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. 
URL: 



 http://www.irtc.org.ua
/dep105/publ/ITEA-
2015/1_ITEA_2015_ua
.pdf

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, або 
монографії:
1. Н.О. Голівер 
Англійська мова для 
інженерів-електриків: 
Навчальний посібник 
/ Н.О. Голівер, С.С. 
Костюк, М.О. Куц, - 
Кривий Ріг: 
Видавничий Центр 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2017, - 
147 с.
2. Н.О. Голівер Англо-
український, 
українсько-
англійський 
довідковий словник 
для гірничих 
інженерів // Н. О. 
Голівер, Т. В. 
Курбатова, В. О. 
Турський. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2016. – 
56 с.
3. Н.О. Голівер 
Англійська мова для 
гірничих інженерів: 
Навчальний посібник 
// Н. О. Голівер, Т. В. 
Курбатова, В. О. 
Турський. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 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.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектівлекцій/пра
ктикумів/методичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 



три найменування
1. Голівер Н. О., 
Костюк С. С, 
Методичні вказівки 
Mastering English. 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2021, 94 с. 
2. Н.О. Голівер, Т.В. 
Курбатова, І.Г. 
Бондар; О.Г. 
Ліхошерст. Методичні 
вказівки з розвитку 
навичок академічного 
письма для 
самостійної та 
індивідуально-
самостійної роботи 
студентів, магістрантів 
та аспірантів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ» вул. 
Віталія Матусевича, 
11, м. Кривий Ріг, 
2021,-117 с.
3. Голівер Н.О. 
Методичні 
рекомендації для 
викладачів іноземних 
мов ЗВО з 
використання 
можливостей 
безперервного 
професійного 
розвитку. Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2021. 36 с.
4. Голівер Н.О. 
Інформаційні 
технології в навчанні: 
Дидактичні проблеми, 
методичні 
рекомендації з 
використання. – 
Кривий Ріг : КНУ. – 
2020. – 41 с.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

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

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

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
1. Науковий керівник 
НДР «Нові форми 
організації 
самостійної та 
індивідуальної 
самостійної роботи 
студентів на основі 
платформи 
дистанційного 
навчання Moodle», 
(2016-2018 рр.). 
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) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
1. Участь у 
міжнародному 
науково-практичному 
Проекті Британської 
ради в Україні British 
Council «Англійська 
мова для 
університетів» (2017-
2018). 

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
Наведено 10 із 18

1. Голівер Н.О., 
Курбатова Т.В., 
Бондар І.Г. Application 
of MOODLE platform 
to ESP remote eco-
teaching under the 
conditions of COVID-
2019 pandemic. 
Матеріали ІІІ-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
"Філологічні й 
педагогічні студії у 
вітчизняній та 
зарубіжній науці ХХІ 
сторіччя, Київ: ПП 
АВІЗ, 2021 – C. 53-55.
2. Nadiya Holiver, 
Serhii Mytrofanov 
Prolonging life of 
underground Kryvbass - 
a myth or reality? The 
16th International 
Forum for Students and 
Young Researchers, 
April 21-22, 2021, 
Dnipro, Dnipro 
University of 
Technology. 
Розширюючи обрії: 
зб. тез шістнадцятого 
міжнар. форуму студ. і 
молодих учених, 21–
22 квітня 2021 р., м. 
Дніпро/ за ред. С. І. 
Кострицької; М-во 
освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. – Д.: ДП, 
2021. – с.173-175.
3.Nadiya Holiver, 



Valentin Vlasyuk 
Raising energy 
efficiency of 
metallurgical 
production: challenges 
and perspectives. The 
16th International 
Forum for Students and 
Young Researchers, 
April 21-22, 2021, 
Dnipro, Dnipro 
University of 
Technology. 
Розширюючи обрії: 
зб. тез шістнадцятого 
міжнар. форуму студ. і 
молодих учених, 21–
22 квітня 2021 р., м. 
Дніпро/ за ред. С. І. 
Кострицької; М-во 
освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. – Д.: ДП, 
2021р.–с.251-253.
4. Nadiya Holiver, 
Sg.Тіkhlivets 
Metamorphism as the 
main geological process 
of genesis of ore and 
rocks: case of the 
Northern iron-ore 
district of Kryvyi Rih 
basin. The 16th 
International Forum for 
Students and Young 
Researchers, April 21-
22, 2021, Dnipro, 
Dnipro University of 
Technology. 
Розширюючи обрії: 
зб. тез шістнадцятого 
міжнар. форуму студ. і 
молодих учених, 21–
22 квітня 2021 р., м. 
Дніпро/ за ред. С. І. 
Кострицької; М-во 
освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. – Д.: ДП, 
2021.–с.460-462.
5. Kotyakova M.G., 
Kozakevich I.A., Ph.D 
(engineering), assoc. 
prof., Holiver N.O., 
Ph.D (language advisor) 
assoc. prof., (Ukraine, 
Кryvyi Rih, Кryvyi Rih 
National University), 
Influence of scattered 
generation sources on 
quality of electricity. 
Проблеми прикладної 
механіки, 
енергозбереження та 
механізації в гірничо-
металургійному 
комплексі. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
молодих вчених і 
студентів.– Кривий 
Ріг: КНУ, 2021.–59-62 
с.
6. Kotyakova M.G., 
Kozakevich I.A., Ph.D 
(engineering), assoc. 
prof., Holiver N.O., PhD 
(language advisor) 
assoc. prof., Kryvyi Rih 
National University, 
(Ukraine). Ways of 



elimination of 
asymmetric operating 
modes of sources with 
dispersary generation. 
Міжнародна науково-
технічна конференція. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства. 
Криворізький 
національний 
університет, 2021.- 
с.63
7. 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 
червня2020р.Режимд
оступу: 
http://www.ppstudies.k
yiv.ua/index.php/conf2
020/conf2020/paper/vi
ew/35.
8. 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.
9. 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. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інновації в освіті: 
сучасні підходи до 
професійного 
розвитку вчителів 
іноземних мов» 



матеріали VII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції інновації 
в освіті: сучасні 
підходи до 
професійного 
розвитку вчителів 
іноземних мов 27-28 
вересня 2019 року, м. 
Ніжин – 2019 р.
10. 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. 
Розширюючи обрії: 
зб. тез 
чотирнадцятого 
міжнародного форуму 
студ. і молодих 
учених, 11-12 квітня 
2091 р., м. Дніпро/ за 
ред. С.І. Кострицької; 
М-во освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. – Д.: ДП, 
2019. с. 89-90.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. «IATEFL Ukraine. 
Українське відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної»

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 Іноземна мова 
для 
академічних та 
наукових цілей

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

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. O.V.Zamytskyi, 
N.O.Holiver, 
N.V.Bondar, 
S.O.Kradozhon. 
Mathematical model of 
the process of drying 
fine dispersed materials 
under the influence of 
alternating electric 
current. Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. 2021, (3): 
051 - 056. URL:   
https://doi.org/10.3327
1/nvngu/2021-3/051 



2. Nadiia Holiver, 
Tetiana Kurbatova, 
Iryna Bondar, Blended 
learning for sustainable 
education: Moodle-
based English for 
Specific Purposes 
teaching at Kryvyi Rih 
National University. 
The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Kryvyi 
Rih, Ukraine, May 20-
22, 2020. URL:
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201661000
6
3. Nadiia 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. 
DOI:10.38014/ehs-
ss.2019.3-I.01 URL: 
https://www.researchg
ate.net/publication/341
061344_Modern_appro
aches_to_educating_th
e_creative_personality
_of_the_new_generati
on_of_specialists 
4. 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. URL: 
https://www.cuspu.edu
.ua/ua/arkhiv-
publikatsii/568-
general-
information/naukovi-
chasopysy-
tsdpu/pedahohichni-
nauky/publikatsii/9334
-navchalno-piznavalna-
diyalnist-maybutnikh-
fakhivtsiv-u-protsesi-
vyvchennya-
inozemnykh-mov-na-
bazi-elektronnoho-
osvitnoho-
seredovyshcha-moodle 
 5. Голівер Н.О. 
Методологічно-



діяльнісний підхід у 
практиці підготовки 
майбутніх інженерів. 
Вища освіта України у 
контексті інтеграції до 
Європейського 
освітнього простору. 
2016. Вип. 31. Т. IV. 
С.20-27.URL: 
https://lib.lntu.edu.ua/
sites/default/files/2021-
01/Monogr_Gorb_Kab
ak.pdf
6. 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.
7. 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. 
URL: 
 http://www.irtc.org.ua
/dep105/publ/ITEA-
2015/1_ITEA_2015_ua
.pdf

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, або 
монографії:
1. Н.О. Голівер 
Англійська мова для 
інженерів-електриків: 
Навчальний посібник 
/ Н.О. Голівер, С.С. 
Костюк, М.О. Куц, - 
Кривий Ріг: 
Видавничий Центр 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2017, - 
147 с.
2. Н.О. Голівер Англо-
український, 
українсько-
англійський 
довідковий словник 
для гірничих 
інженерів // Н. О. 
Голівер, Т. В. 
Курбатова, В. О. 
Турський. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2016. – 
56 с.
3. Н.О. Голівер 
Англійська мова для 
гірничих інженерів: 
Навчальний посібник 
// Н. О. Голівер, Т. В. 
Курбатова, В. О. 



Турський. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 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.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектівлекцій/пра
ктикумів/методичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Голівер Н. О., 
Костюк С. С, 
Методичні вказівки 
Mastering English. 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2021, 94 с. 
2. Н.О. Голівер, Т.В. 
Курбатова, І.Г. 
Бондар; О.Г. 
Ліхошерст. Методичні 
вказівки з розвитку 
навичок академічного 
письма для 
самостійної та 
індивідуально-
самостійної роботи 
студентів, магістрантів 
та аспірантів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ» вул. 
Віталія Матусевича, 
11, м. Кривий Ріг, 
2021,-117 с.
3. Голівер Н.О. 
Методичні 
рекомендації для 
викладачів іноземних 
мов ЗВО з 
використання 
можливостей 
безперервного 
професійного 
розвитку. Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2021. 36 с.
4. Голівер Н.О. 
Інформаційні 
технології в навчанні: 
Дидактичні проблеми, 
методичні 



рекомендації з 
використання. – 
Кривий Ріг : КНУ. – 
2020. – 41 с.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

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

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

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 



виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
1. Науковий керівник 
НДР «Нові форми 
організації 
самостійної та 
індивідуальної 
самостійної роботи 
студентів на основі 
платформи 
дистанційного 
навчання Moodle», 
(2016-2018 рр.). 
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) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
1. Участь у 
міжнародному 
науково-практичному 
Проекті Британської 
ради в Україні British 
Council «Англійська 
мова для 
університетів» (2017-
2018). 

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
Наведено 10 із 18

1. Голівер Н.О., 
Курбатова Т.В., 
Бондар І.Г. Application 
of MOODLE platform 
to ESP remote eco-
teaching under the 



conditions of COVID-
2019 pandemic. 
Матеріали ІІІ-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
"Філологічні й 
педагогічні студії у 
вітчизняній та 
зарубіжній науці ХХІ 
сторіччя, Київ: ПП 
АВІЗ, 2021 – C. 53-55.
2. Nadiya Holiver, 
Serhii Mytrofanov 
Prolonging life of 
underground Kryvbass - 
a myth or reality? The 
16th International 
Forum for Students and 
Young Researchers, 
April 21-22, 2021, 
Dnipro, Dnipro 
University of 
Technology. 
Розширюючи обрії: 
зб. тез шістнадцятого 
міжнар. форуму студ. і 
молодих учених, 21–
22 квітня 2021 р., м. 
Дніпро/ за ред. С. І. 
Кострицької; М-во 
освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. – Д.: ДП, 
2021. – с.173-175.
3.Nadiya Holiver, 
Valentin Vlasyuk 
Raising energy 
efficiency of 
metallurgical 
production: challenges 
and perspectives. The 
16th International 
Forum for Students and 
Young Researchers, 
April 21-22, 2021, 
Dnipro, Dnipro 
University of 
Technology. 
Розширюючи обрії: 
зб. тез шістнадцятого 
міжнар. форуму студ. і 
молодих учених, 21–
22 квітня 2021 р., м. 
Дніпро/ за ред. С. І. 
Кострицької; М-во 
освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. – Д.: ДП, 
2021р.–с.251-253.
4. Nadiya Holiver, 
Sg.Тіkhlivets 
Metamorphism as the 
main geological process 
of genesis of ore and 
rocks: case of the 
Northern iron-ore 
district of Kryvyi Rih 
basin. The 16th 
International Forum for 
Students and Young 
Researchers, April 21-
22, 2021, Dnipro, 
Dnipro University of 
Technology. 
Розширюючи обрії: 
зб. тез шістнадцятого 
міжнар. форуму студ. і 
молодих учених, 21–
22 квітня 2021 р., м. 
Дніпро/ за ред. С. І. 



Кострицької; М-во 
освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. – Д.: ДП, 
2021.–с.460-462.
5. Kotyakova M.G., 
Kozakevich I.A., Ph.D 
(engineering), assoc. 
prof., Holiver N.O., 
Ph.D (language advisor) 
assoc. prof., (Ukraine, 
Кryvyi Rih, Кryvyi Rih 
National University), 
Influence of scattered 
generation sources on 
quality of electricity. 
Проблеми прикладної 
механіки, 
енергозбереження та 
механізації в гірничо-
металургійному 
комплексі. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
молодих вчених і 
студентів.– Кривий 
Ріг: КНУ, 2021.–59-62 
с.
6. Kotyakova M.G., 
Kozakevich I.A., Ph.D 
(engineering), assoc. 
prof., Holiver N.O., PhD 
(language advisor) 
assoc. prof., Kryvyi Rih 
National University, 
(Ukraine). Ways of 
elimination of 
asymmetric operating 
modes of sources with 
dispersary generation. 
Міжнародна науково-
технічна конференція. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства. 
Криворізький 
національний 
університет, 2021.- 
с.63
7. 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 
червня2020р.Режимд
оступу: 
http://www.ppstudies.k
yiv.ua/index.php/conf2
020/conf2020/paper/vi
ew/35.
8. 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.
9. 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. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інновації в освіті: 
сучасні підходи до 
професійного 
розвитку вчителів 
іноземних мов» 
матеріали VII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції інновації 
в освіті: сучасні 
підходи до 
професійного 
розвитку вчителів 
іноземних мов 27-28 
вересня 2019 року, м. 
Ніжин – 2019 р.
10. 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. 
Розширюючи обрії: 
зб. тез 
чотирнадцятого 
міжнародного форуму 
студ. і молодих 
учених, 11-12 квітня 
2091 р., м. Дніпро/ за 
ред. С.І. Кострицької; 
М-во освіти і науки 
України; Дніпровська 
політехніка. – Д.: ДП, 
2019. с. 89-90.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. «IATEFL Ukraine. 
Українське відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 



англійської мови як 
іноземної».

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

16 Управління 
науковими 
проектами та 
фінансуванням 
досліджень

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

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Наведено 13 з 30:
 1. The influence of the 
characteristics 
variations of the 
concentrating plant 
control object on the 
identification results 
using the hammerstein 
model / O.V. Porkuian, 
V.S. Morkun,  N.V. 
Morkun, I.A. 
Gaponenko // 
Sustainable 
Development of 
Mountain Territories, 
2021, 13(1), P. 94–102.  
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/3253/1/The%20infl
uence%20of%20the%20
characteristics%20varia
tions.pdf
2. The cyber-physical 
system for increasing 
the efficiency of the iron 
ore desliming process / 
V. Morkun, N. Morkun, 
A. Pikilnyak, S. 
Semerikov, O. Serdiuk, 
I. Gaponenko // CEUR 
Workshop Proceedings, 
Volume 2853, 2021, P. 
450-459.
3. Identification of 
models of nonlinear 
dynamic processes in 
mining on the basis of 
Volterra nuclei / N. 
Morkun, I. 
Zavsiehdashnia, O. 
Serdiuk, I. Kasatkina // 
E3S Web of 
Conferences, 2020, 201, 
01028. URL: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2853/paper49.pdf
4. Sustainable 
development of mining 
processes based on 
mechanochemical 
leaching of ore / V. 
Golik, Y. Razorenov, V. 
Morkun, N. Morkun, V. 
Tron // E3S Web of 
Conferences. - Volume 
166, 22 April 2020, № 
03004. URL: 



https://www.researchg
ate.net/publication/340
833290_Sustainable_d
evelopment_of_mining
_processes_based_on_
mechanochemical_leac
hing_of_ore
5. Synthesizing models 
of nonlinear dynamic 
objects in c 
oncentration on the 
basis of Volterra-
Laguerre structures / V. 
Morkun, N. Morkun, V. 
Tron, T. Sulyma // 
Naukovyi Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. - 
2020(2). - P. 30-36.
6. Predictive Control of 
the Iron Ore 
Beneficiation Process 
Based on the 
Hammerstein Hybrid 
Model / O.Porkuian, V. 
Morkun, N. Morkun, 
O.Serdyuk // Acta 
Mechanica et 
Automatica. - 2019. - 
13(4), P. 262-270. URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
2089
7. Study of the lamb 
waves propagation 
along a plate in contact 
with a randomly 
inhomogeneous 
heterogeneous medium 
/ V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, O. 
Serdiuk, I. Dotsenko// 
Archives of Acoustics. – 
2019. URL: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/1240
57http://journals.uran.
ua/eejet/article/view/12
4057
8. 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. 
URL: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/1196
46
9. 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. URL: 
http://ric.zntu.edu.ua/a
rticle/view/150037



10. 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.  
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/2135/1/Morkun%20
V.%20Estimation%20of
%20the%20Crushed%2
0Ore%20Particles%20D
ensity.pdf
11. 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.  URL: 
http://ric.zntu.edu.ua/a
rticle/view/116335
12. 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. 
URL:   
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/1184
48
13.  Investigation of the 
effect of characteristics 
of gas-containing 
suspensions on the 
parameters of the 
process of ultrasonic 
wave propagation 
plants / V. Morkun, N. 
Morkun, V. Tron, S. 
Hryshchenko // 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2017. – 
№ 6(5-90). – P. 49-58.  
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/2215/1/Investigation
%20of%20the%20effect
%20of%20characteristic
s%20of%20gas-
contaning%20suspensio
ns.pdf

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. URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
56
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. 
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
114
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. 
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
2232
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. 
URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2



_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=VSUNU_2016_4
_13
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. 
URL: 
http://ds.knu.edu.ua/js
pui/handle/123456789/
2260

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: 
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. Координатор від 
університету у 
міжнародному проекті 
EU ERASMUS+ 
«University teachers' 
certification centres: 
innovative approach to 
promotion teaching 
excellence» (Центри 



сертифікації 
викладачів: 
інноваційні підходи 
до досконалості 
викладання - 
UTTERLY, 619227-
EPP-1-2020-1-UA-
EPPKA2-CBHE-JP). 
Терміни виконання -
01.01.2021-31.12.2022 
рр. Заплановано 
міжнародне 
стажування.
2. Керівник ІТ-
напрямку у 
міжнародному проекті 
EU ERASMUS+ 
«Development of 
practically-oriented 
student-centred 
education in the field of 
modelling of Cyber-
Physical Systems» 
(Розвиток практично 
орієнтованого 
студентоцентрованого 
навчання в області 
моделювання кібер-
фізичних систем – 
CybPhys, 609557-EPP-
1-2019-1-LV-EPPKA2-
CBHE-JP – 
ERASMUS+ CBHE). 
Терміни виконання –
2019 –2022 рр. 
Заплановано 
міжнародне 
стажування.
3. Виконавець у 
міжнародному проекті 
TEMPUS «Higher 
engineering training for 
environmentally 
sustainable industrial 
development» (Вища 
інженерна освіта для 
екологічно сталого 
промислового 
розвитку - HETES, 
543966-TEMPUS-1-
2013-1-BE-TEMPUS-
JPCR). Терміни 
виконання –2013 –
2017 рр. У межах 
проекту пройшла 
стажування в 
University of Granada, 
Іспанія; Katholieke 
Universiteit Leuven, 
Бельгія, Campus Gent.
4. Участь у 
міжнародному 
освітньо-науковому 
проекті 
«Інноваційний 
університет і 
лідерство. Фаза V: 
Інтердисциплінарніст
ь та міжгалузевість і 
стратегії розвитку 
університету», група G 
(стажування 
04.11.2019-29.11-2019, 
м. Варшава, 
Варшавський 
університет, м. Краків 
Ягелонський 
університет).

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. Пат. Україна UA 
(11)148088 U МПК 
(2021.01) B01D 21/00, 
B03B 13/00. Спосіб 
автоматичного 
керування роботою 
дешламатора/ В.C. 
Моркун, Н.В. Моркун, 
С.М. Грищенко, О.Ю. 
Сердюк, І.А. 
Гапоненко, А.А. 
Гапоненко; опубл. – 
30.06.2021, Бюл. № 
26. – 3 с.
2.Пат. Україна UA (11) 
148192 U МПК 
(2021.01) B01D 21/00, 
B03B 13/00, G01N 
29/032 (2006.01). 
Спосіб автоматичного 
контролю параметрів 
процесу осадження 
часток твердої фази 
феромагнітної рудної 
суспензії в 
дешламаторі/ В.C. 
Моркун, Н.В. Моркун, 
С.М. Грищенко, О.Ю. 
Сердюк, І.А. 
Гапоненко, А.А. 
Гапоненко; опубл. – 
14.07.2021, Бюл. № 
28. – 3 с.



3.Пат. Україна UA (11) 
148191 U МПК 
(2021.01) B03B 13/00. 
Спосіб автоматичного 
керування процесом 
збагачення 
феромагнітних рудних 
корисних копалин / 
В.C. Моркун, Н.В. 
Моркун, С.М. 
Грищенко, О.Ю. 
Сердюк, І.А. 
Гапоненко, А.А. 
Гапоненко; опубл. – 
14.07.2021, Бюл. № 
28. – 3 с.
4.Пат. Україна UA (11) 
148531 U МПК 
(2021.01) B03B 11/00. 
Спосіб автоматичного 
керування процесом 
збагачення 
феромагнітних рудних 
корисних копалин/ 
В.C. Моркун, Н.В. 
Моркун, С.М. 
Грищенко, О.Ю. 
Сердюк, І.А. 
Гапоненко, А.А. 
Гапоненко; опубл. – 
18.08.2021, Бюл. № 
33. – 3 с.
5.Пат. Україна UA 
141988 U МПК 
(2020.01) E21C 41/00, 
B07B 1/00. Спосіб 
автоматичного 
керування процесом 
збагачення рудних 
корисних копалин/ 
В.С. Моркун, Н.В. 
Моркун; опубл. 
12.05.2020, Бюл. №9. 
– C.4.
6.Пат. Україна UA  
141987 U МПК 
(2020.01) G01N 29/00. 
Спосіб автоматичного 
контролю параметрів 
твердої фази 
феромагнітної рудної 
суспензії/ В.С. 
Моркун, Н.В. Моркун; 
опубл. 12.05.2020, 
Бюл. №9. – C.3.
7.Пат. Україна UA  
141721  U МПК 
(2020.01)  E21C 41/00, 
B07B 1/00. Спосіб 
автоматичного 
керування процесом 
збагачення рудних 
корисних копалин/ 
В.С. Моркун, Н.В. 
Моркун; опубл. 
27.04.2020, Бюл. №8. 
– C.4.
8.Пат. Україна UA  
141720  U МПК 
(2020.01) G01N 29/00. 
Спосіб автоматичного 
контролю параметрів 
твердої фази рудної 
суспензії/ В.С. 
Моркун, Н.В. Моркун; 
опубл. 27.04.2020, 
Бюл. №8. – C.3.
9.Пат. Україна UA  
141592 U МПК 
(2020.01)  B03B 13/00. 
Спосіб автоматичного 



керування процесом 
збагачення 
феромагнітних рудних 
корисних копалин/ 
В.С. Моркун, Н.В. 
Моркун, В.В. Тронь, 
О.Ю. Сердюк, О.В. 
Пилипенко; опубл. 
27.04.2020, Бюл. №8. 
– C.4.
10.Пат. 139759 
Україна, МПК 
(2020.01) B01D 21/00, 
B03B 13/00. Спосiб 
автоматичного 
контролю параметрiв 
процесу осадження 
часток твердої фази 
рудної суспензiї в 
декламаторі/ В.С. 
Моркун, Н.В. Моркун, 
О.Ю. Сердюк, В.В. 
Тронь, С.М. 
Грищенко; опубл. 
27.01.2020, Бюл. №2. 
– C. 3.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
14 
лекцій/практикумів/м
етодичних 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: 
КНУ, 2018. 236 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Теорія алгоритмів». 
Кривий Ріг: КНУ, 
2019. 42 с.
3. Методичні вказівки 
до дипломного 
проектування для 
студентів 
спеціальності 122 
«Комп’ютерні науки». 
Кривий Ріг: 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. Міжнародна 
наукова конференція: 
International online 
conference on « 
Science, Engineering & 



Technological 
Innovation», date 24th 
& 25th October, 2020. 
2. Міжнародна 
наукова конференція 
«Intelligent 
Information 
Technologies & Systems 
of Information Security 
(IntelITSIS – 2021), 
date March 24-26, 
2021». 
3. Міжнародна 
наукова конференція 
«International 
Conference on Science, 
Engineering & 
Technological 
Innovations (ICSETI – 
2021)», Date: 10 - 11 
July, 2021.
4. 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.
5. 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}
6. 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}
7. 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.
8. 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

доцент, 
Сумісництв
о

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

22 Сучасні 
методики 
викладання та 
організації 
занять у вищій 
школі

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

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Наведено 20 із 60

1. Tkachuk V. Exploring 
Student Uses of Mobile 
Technologies in 
University Classrooms: 
Audience Response 
Systems and 
Development of 
Multimedia [Electronic 
resource] / Viktoriia 
Tkachuk, Yuliia 
Yechkalo, Serhiy 
Semerikov, Maria 
Kislova, Valentyna 
Khotskina // ICTERI 
2020: ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer 
2020 : Proceedings of 
the 16th International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. 
Volume II: Workshops. 
Kharkiv, Ukraine, 
October 06-10, 2020 / 
Edited by : Oleksandr 
Sokolov, Grygoriy 
Zholtkevych, Vitaliy 
Yakovyna, Yulia 
Tarasich, Vyacheslav 
Kharchenko, Vitaliy 
Kobets, Olexandr 
Burov, Serhiy 
Semerikov, Hennadiy 
Kravtsov // CEUR 
Workshop Proceedings. 
– 2020. – Vol. 2393. – 
P. 1217-1232. 



URL: 
http://elibrary.kdpu.ed
u.ua/jspui/handle/1234
56789/4126 
2. Khvostina I. Hazards 
and risks in assessing 
the impact of oil and 
gas companies on the 
environment / Inesa 
Khvostina, Viktor 
Oliinyk, Serhiy 
Semerikov, Victoria 
Solovieva, Valerii 
Yatsenko, Oksana 
Kohut-Ferens // IOP 
Conference Series: 
Earth and 
Environmental Science. 
– 2021. – Vol. 628. – 
Article 012027. – DOI : 
10.1088/1755-
1315/628/1/012027
3. Bielinskyi A. O. 
Predictors of oil shocks. 
Econophysical 
approach in 
environmental science / 
A. O. Bielinskyi, I. 
Khvostina, A. 
Mamanazarov, A. 
Matviychuk, S. 
Semerikov, O. Serdyuk, 
V. Solovieva, V. N. 
Soloviev // IOP 
Conference Series: 
Earth and 
Environmental Science. 
– 2021. – Vol. 628. – 
Article 012019. – DOI : 
10.1088/1755-
1315/628/1/012019
4. Kiv A. E. 3rd 
Workshop for Young 
Scientists in Computer 
Science & Software 
Engineering [Electronic 
resource] / Arnold E. 
Kiv, Serhiy O. 
Semerikov, Vladimir N. 
Soloviev, Andrii M. 
Striuk // Proceedings of 
the 3rd Workshop for 
Young Scientists in 
Computer Science & 
Software Engineering 
(CS&SE@SW 2020), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
November 27, 2020 / 
Edited by : Arnold E. 
Kiv, Serhiy O. 
Semerikov, Vladimir N. 
Soloviev, Andrii M. 
Striuk // CEUR 
Workshop Proceedings. 
– 2021. – Vol. 2832. – 
P. 1-10. URL:  
http://ceur-ws.org/Vol-
2832/paper00.pdf
5. Shepiliev D. S. 
WebAR development 
tools: An overview 
[Electronic resource] / 
Dmytro S. Shepiliev, 
Yevhenii O. Modlo, 
Yuliia V. Yechkalo, 
Viktoriia V. Tkachuk, 
Mykhailo M. Mintii, 
Iryna S. Mintii, Oksana 
M. Markova, Tetiana V. 
Selivanova, Olena M. 
Drashko, Olga O. 



Kalinichenko, Tetiana 
A. Vakaliuk, Viacheslav 
V. Osadchyi, Serhiy O. 
Semerikov // 
Proceedings of the 3rd 
Workshop for Young 
Scientists in Computer 
Science & Software 
Engineering 
(CS&SE@SW 2020), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
November 27, 2020 / 
Edited by : Arnold E. 
Kiv, Serhiy O. 
Semerikov, Vladimir N. 
Soloviev, Andrii M. 
Striuk // CEUR 
Workshop Proceedings. 
– 2021. – Vol. 2832. – 
P. 84-93. URL: 
http://ceur-ws.org/Vol-
2832/paper12.pdf
6. Zahorodko P. V. 
Quantum enhanced 
machine learning: An 
overview [Electronic 
resource] / Pavlo V. 
Zahorodko, Yevhenii O. 
Modlo, Olga O. 
Kalinichenko, Tetiana 
V. Selivanova, Serhiy O. 
Semerikov // 
Proceedings of the 3rd 
Workshop for Young 
Scientists in Computer 
Science & Software 
Engineering 
(CS&SE@SW 2020), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
November 27, 2020 / 
Edited by : Arnold E. 
Kiv, Serhiy O. 
Semerikov, Vladimir N. 
Soloviev, Andrii M. 
Striuk // CEUR 
Workshop Proceedings. 
– 2021. – Vol. 2832. – 
P. 94-103. URL:  
http://ceur-ws.org/Vol-
2832/paper13.pdf
7. Kiv A. E. XII 
International 
Conference on 
Mathematics, Science 
and Technology 
Education / A. E. Kiv, 
V. N. Soloviev, S. O. 
Semerikov / XII 
International 
Conference on 
Mathematics, Science 
and Technology 
Education (ICon-
MaSTEd 2020) 15-17 
October 2020, Kryvyi 
Rih, Ukraine / Eds. : A. 
E. Kiv, V. N. Soloviev, S. 
O. Semerikov // 
Journal of Physics: 
Conference Series. – 
2021. – Vol. 1840. – Iss. 
1. – Article 011001. – 
DOI : 10.1088/1742-
6596/1840/1/011001
URL: 
https://lib.iitta.gov.ua/
726342/ 
8. Zahorodko P. V. 
Comparisons of 
performance between 
quantum-enhanced and 



classical machine 
learning algorithms on 
the IBM Quantum 
Experience / P. V. 
Zahorodko, S. O. 
Semerikov, V. N. 
Soloviev, A. M. Striuk, 
M. I. Striuk, H. M. 
Shalatska / XII 
International 
Conference on 
Mathematics, Science 
and Technology 
Education (ICon-
MaSTEd 2020) 15-17 
October 2020, Kryvyi 
Rih, Ukraine / Eds. : A. 
E. Kiv, V. N. Soloviev, S. 
O. Semerikov // 
Journal of Physics: 
Conference Series. – 
2021. – Vol. 1840. – Iss. 
1. – Article 012021. – 
DOI : 10.1088/1742-
6596/1840/1/012021
URL: 
https://www.researchg
ate.net/publication/350
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Semerikov // CEUR 
Workshop Proceedings. 
– 2021. – Vol. 2850. – 
P. 1-15. URL:
http://ceur-ws.org/Vol-
2850/paper0.pdf 
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and Industrial 
Applications. 16th 
International 
Conference, ICTERI 
2020, Kharkiv, Ukraine, 
October 6–10, 2020, 
Revised Selected Papers 
/ Editors : Andreas 
Bollin, Vadim 
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Mintii, S. L. Malchenko 
// XIII International 
Conference on 
Mathematics, Science 
and Technology 
Education (ICon-
MaSTEd 2021) 12-14 
May 2021, Kryvyi Rih, 
Ukraine / Eds. : A. E. 
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2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
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методики фізико-
математичної і 
технологічної освіти. 
Частина 1. – 
Кропивницький : РВВ 
КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2017. – С. 
93-100. URL:  
http://elibrary.kdpu.ed
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розробки доповненої 
реальності для Web: 
порівняльний аналіз / 
В. В. Ткачук, С. О. 
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комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2021-05-13; . 
Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет. – Кривий 
Ріг, 0421U103002.

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, 
URL:
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, URL: 
https://journal.iitta.gov
.ua/index.php/itlt/edbo
ard);
- Актуальні питання 
природничо-
математичної освіти 
(Сумський державний 
педагогічний 
університет імені А. С. 
Макаренка. URL:
https://appmo.sspu.su
my.ua/redaktsiyna-
rada/redaktsiyna-
kolegiya/ 
- Професіоналізм 
педагога: теоретичні й 



методичні аспекти 
(Донбаський 
державний  
педагогічний 
університет, URL: 
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: 
URL:  
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: URL: 
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 призерів 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в 
освіті: Ю. О. Наготнюк 
(2018 р.), А. С. 
Кулібаба (2019 р.), П. 
В. Загородько (2020 
р.), Є. Ю. Богуненко 
2.Підготовка двох 
призерів 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в 
освіті: Ю.О. Наготнюк, 
2018 р.; А.С. Кулібаба, 
2019 р.).
3.Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в 
освіті (2018-2019).

211758 Шахно 
Альона 
Юріївна

зав. 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
економічний 

інститут 
Державного 

вищого 
навчального 

закладу 
"Київський 

національний 
економічний 
університет 

імені Вадима 
Гетьмана", рік 

закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
050107 

Економiка 
пiдприємства, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009588, 

виданий 
26.02.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011152, 
виданий 

25.01.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041214, 

виданий 
26.02.2015

14 Теорія 
економічних 
систем та їх 
типологія

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Доктор економічних 
наук.
3. Стаж науково-
педагогічної роботи – 
14 років.
4. Виконання пункту 
38 Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Kuzmin Oleh, Bublyk 
Myroslava, Shakhno 
Alyona, Korolenko 
Olha, Lashkun Hanna. 
Innovative 
development of human 
capital in the conditions 
of globalization. The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). E3S Web 
Conf., Vol. 166 (2020),
№13011. DOI: 
https://doi.org/10.1051



/e3sconf/202016613011.

2. Shakhno A.Y., Kutova 
N.G., Demianenko К.О. 
Determination of the 
influence of factors on 
the state of personnel 
incentives of the 
industrial enterprises. 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. 2020. 
Вип. 50. С. 68-73. URL:
http://iomining.in.ua/
wp-
content/uploads/VKNU
/50/15.pdf 
 3. Шахно А.Ю., 
Андрушків Б.М., 
Ільченко В.О. Капітал 
промислового 
підприємства в 
забезпеченні 
конкурентоспроможн
ості. Ефективна 
економіка. 2020. №3. 
URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7795
4. Шахно А.Ю., 
Астаф'єва К.О., 
Темченко Г.В., 
Бондарчук О.М. 
Механізм 
забезпечення засад 
«людино 
центричності» у 
процесі управління 
персоналом 
підприємства. 
Економіка та держава. 
2021. №3. С. 77–
82.URL:
 http://www.economy.i
n.ua/pdf/3_2021/15.pd
f
5. Шахно А.Ю., Кутова 
Н.Г., Козир А.А. 
Підвищення 
ефективності 
управління 
продуктивністю праці 
як чинник зростання 
конкурентоспроможн
ості підприємства в 
кризових умовах. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
2021. Вип. 1. С. 226–
232. URL: 
http://journals.khnu.k
m.ua/vestnik/wp-
content/uploads/2021/
08/VKNU-ES-2021-N-
1-290.pdf 
6. Шахно А.Ю., 
Паустовська Т.І., 
Кравчук Л.М., Лашкун 
Г.А. 
Людиноцентрична 
складова інноваційно-
інвестиційного 
розвитку 
гірничодобувного 
регіону.  Економіка і 
держава. 2021. №8. С. 
37–41. URL:



http://www.economy.in
.ua/?
op=1&z=4990&i=5

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Аудит управлінської 
діяльності: 
адміністративного 
менеджменту, бізнес-
адміністрування, 
корпоративного 
управління, 
менеджменту 
підприємництва 
(показники оцінки 
результатів, їх облік та 
прогнозування): 
монографія / за заг. 
ред. проф. В.Я. 
Нусінова.  Кривий Ріг: 
видавництво Р. А. 
Козлов, 2016. 311 с. 
2. Globalne aspekty 
Ekonomii Swiatowej i 
Stosunkow 
Miedzynarodowych w 
warunkach 
niestabilnosci 
gospodarczej: 
monografia 
Miedzynarodowej 
Konferencji Naukowo-
Praktycznej, 
Czestochowa, Akademia 
Polonijna, 2016. 897 р.
3. Konzeptuelle 
grundsätze des 
wirtschaftswachstums   
bei der globalisierung: 
kollektive monographie. 
Herausgegeben vom 
Doktor der 
Wirtschaftswissenschaft
en, Professor W. 
Jatsenko. Verlag SWG 
imex GmbH Nürnberg, 
Deutschland, 2016. 487 
р. 
4. Шахно А.Ю. 
Людський капітал в 
умовах глобалізації: 
оцінювання, розвиток 
та державне 
регулювання: 
монографія. Кривий 
Ріг: Видавництво ФОП 
Чернявський Д.О., 
2019. 360 с.
5. Інвестиційна 
підтримка 
мінерально-
сировинної бази 
гірничо-
збагачувальних 
підприємств: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. д-ра техн. наук, 



проф. В.А. 
Ковальчука. Прага: 
OKTAN PRINT, 2020. 
164 с.
6. Юхименко П.І., 
Даниленко А.С., 
Шахно А.Ю. та ін. 
Державно-
підприємницьке 
партнерство у 
створенні 
інфраструктури 
сільських територій: 
теорія і практика: 
монографія. Біла 
Церква: 
Білоцерківський 
національний 
аграрний універсиет, 
2020, 225 с.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1. Методичні 
рекомендації щодо 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» для 
студенів всіх форм 
навчання / укл. А.Ю. 
Шахно, К.О. 
Астаф’єва. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». 2019. 24 
с.
2. Методичні 
рекомендації до 
виконання та 
оформлення 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / укл. А.Ю. 
Шахно, О.Б. 
Короленко, О.М. 
Бондарчук, К.О. 
Астаф’єва. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». 2019. 
28 с.
3. Програма 
переддипломної 
практики для 
студентів другого 



(магістерського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / укл. А.Ю. 
Шахно, О.Б. 
Короленко, О.М. 
Бондарчук, Н.Г. 
Кутова. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». 2019.  
22 с.
4. Методичні вказівки 
до написання та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи здобувачами 
ступеня вищої освіти 
«бакалавр» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання

5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня:
1. 26.02.2020 р. 
присвоєно вчене 
звання доктора 
економічних наук 
(ДД№009588) за 
спеціальністю 
08.00.03 – Економіка 
та управління 
національним 
господарством. Тема 
дисертації: «Моделі 
розвитку та державне 
регулювання 
людського капіталу в 
умовах глобалізації».

7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
1. Офіційний опонент 
кандидатської 
дисертацій зі 
спеціальності 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством 
(Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 2019 
рік).

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 



(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. Керівник науково-
дослідної роботи 
кафедри економіки, 
організації та 
управління 
підприємствами 
Криворізького 
національного 
університету на тему: 
«Формування 
інноваційно-
інвестиційного 
потенціалу 
людиноцентричної 
моделі економіки». 
РК № 0119U002042. 
Термін виконання 
1.02.2019 р. – 
31.12.2021р.
2. Виконавець НДР на 
тему «Інвестиційна 
підтримка 
мінерально-
сировинної бази 
гірничо-
збагачувальних 
підприємств». РК № 
0116U001791. Термін 
виконання 2016–
2018рр.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II 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, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 



(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
здобувачем кафедри 
економіки, організації 
та управління 
підприємствами 
Петрук М.В., яка 
зайняла третє місце у 
II етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
(напряму підготовки) 
«Економіка 
підприємства» у 2016 
р.
2. Керівництво 
студентами, які 
зайняли призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з економіки 
(2017-2020 рр.).

20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 



(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. З 2001р. по 2007р. – 
практична діяльність 
на посаді економіста 1 
категорії в бюро 
економічного 
маркетингу ПАТ 
«АрселорМіталл 
Кривий Ріг» (ВАТ 
«Криворіжсталь»).

 
 

  
 
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

ПР16. 
Формулювати 
власні авторські 
висновки, 
пропозиції та 
рекомендації.

Інвестиційно- 
інноваційний 
розвиток та 
оцінювання 
ефективності 
наукових розробок

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

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

Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

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

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

ПР15. 
Використовувати 
системний підхід 
до проведення 
власних наукових 
досліджень з 
урахуванням 
впливу зовнішнього 
середовища на 
діяльність 
організацій і 
можливих 
стратегічних 
несподіванок.

Управління 
науковими проектами 
та фінансуванням 
досліджень

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

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

Теорія економічних 
систем та їх типологія

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

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

Сучасні методи 
вирішення наукових 
задач в економіці та 
менеджменті

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

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

Інвестиційно- 
інноваційний 
розвиток та 
оцінювання 
ефективності 
наукових розробок

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

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

ПР14. Розробляти 
програми 
спеціальних курсів, 
готувати плани-

Викладацька практика Методи організації та 
здійснення навчально- 
пізнавальної діяльності; 
проектні; інформаційно-

Перевірка звіту; диф. залік.



конспекти лекцій, 
семінарів, 
практичних і 
лабораторних 
робіт, проводити 
заняття зі 
студентами 
спеціальності 073 
«Менеджмент» у 
закладах вищої 
освіти.

комп’ютерні 
саморозвивальні.

Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

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

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

ПР13. Здійснювати 
критичний аналіз, 
узагальнювати 
результати 
наукових 
досліджень, 
формулювати та 
обґрунтовувати 
наукову новизну, 
висновки і 
пропозиції щодо 
розвитку 
концептуальних і 
методологічних 
знань у галузі 
менеджменту.

Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

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

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

ПР12. Діяти на 
основі етичних 
міркувань та 
академічної 
доброчесності в 
процесі проведення 
наукових 
досліджень, 
оприлюднення 
результатів та їх 
впровадження.

Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

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

Усне опитування; перевірка 
самостійної роботи; залік.

Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

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

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

Філософія науки та 
інновації

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

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

ПР11. Вміти 
розробляти та 
обґрунтовувати 
управлінські 
рішення щодо 
забезпечення 
ефективності 
суб'єктів 
господарювання в 
поточному періоді 
та стратегічній 
перспективі.

Теорія економічних 
систем та їх типологія

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

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

Сучасні методи 
вирішення наукових 
задач в економіці та 
менеджменті

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

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

Інвестиційно- 
інноваційний 
розвиток та 
оцінювання 
ефективності 
наукових розробок

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

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

ПР10. Здійснювати 
апробацію власних 
досліджень, 
впроваджувати 
отримані наукові 
результати у 
практичну 
діяльність 
підприємств та 
організацій різних 
галузей, а також у 
навчальний процес.

Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

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

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



ПР9. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології у 
науковій 
діяльності, 
програмне 
забезпечення для 
вирішення 
управлінських 
завдань.

Сучасні методи 
вирішення наукових 
задач в економіці та 
менеджменті

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

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

Управління 
науковими проектами 
та фінансуванням 
досліджень

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

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

Інвестиційно- 
інноваційний 
розвиток та 
оцінювання 
ефективності 
наукових розробок

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

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

ПР8. Вміти 
спілкуватись 
державною і 
іноземною 
науковою та 
професійною 
мовами, 
застосовувати 
різні стилі 
мовлення, методи і 
прийоми 
спілкування, 
демонструвати 
широкий науковий 
та професійний 
словниковий запас.

Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

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

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

Викладацька практика Методи організації та 
здійснення навчально- 
пізнавальної діяльності; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні.

Перевірка звіту; диф. залік.

Іноземна мова 
наукової комунікації

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

Усне опитування; перевірка 
самостійної роботи; залік.

Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

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

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

ПР5. Обирати та 
використовувати 
загально-наукові 
та спеціальні 
методи наукових 
досліджень у галузі 
менеджменту.

Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

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

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

Теорія економічних 
систем та їх типологія

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

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

Сучасні методи 
вирішення наукових 
задач в економіці та 
менеджменті

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

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

ПР6. Ініціювати, 
розробляти та 
реалізовувати 
проекти у сфері 
менеджменту, 
управляти ними 
та здійснювати 
пошук партнерів 
для їх реалізації.

Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

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

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

Управління 
науковими проектами 
та фінансуванням 
досліджень

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 

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



завдань; робота в парах або 
малих групах  на 
практичних заняттях.

екзамен.

Теорія економічних 
систем та їх типологія

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

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

Сучасні методи 
вирішення наукових 
задач в економіці та 
менеджменті

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

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

ПР4. 
Організовувати та 
проводити 
оригінальні наукові 
дослідження у сфері 
менеджменту на 
відповідному 
фаховому рівні, 
досягати наукових 
результатів, що 
створюють нові 
знання для 
розв’язання 
актуальних 
проблем теорії та 
практики.

Інвестиційно- 
інноваційний 
розвиток та 
оцінювання 
ефективності 
наукових розробок

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

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

Управління 
науковими проектами 
та фінансуванням 
досліджень

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

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

ПР3. Вміти 
компетентно 
подавати 
результати 
власних і 
колективних 
наукових 
досліджень, 
формулювати 
висновки при 
дотриманні вимог 
професійної етики 
та академічної 
доброчесності.

Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

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

Усне опитування; перевірка 
самостійної роботи; залік.

Філософія науки та 
інновації

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

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

Організація та 
реалізація досліджень 
здобувача наукового 
ступеня доктора 
філософії

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

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

ПР2. Володіти 
іноземною мовою, 
включаючи 
спеціальну 
термінологію, для 
представлення та 
обговорення 
наукових 
результатів 
англійською або 
однією з мов країн 
Європейського 
Союзу в усній та 
письмовій формах, 
а також вести 
наукову дискусію.

Іноземна мова для 
академічних та 
наукових цілей

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

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

Іноземна мова 
наукової комунікації

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

Усне опитування; перевірка 
самостійної роботи; залік.

ПР1. Володіти 
загальнонауковими 
філософськими 
знаннями, 
необхідними для 
формулювання 
наукового 
світогляду, 
професійної етики 
та культурного 

Філософія науки та 
інновації

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

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



кругозору.

ПР7. 
Застосовувати 
науково-педагогічні 
технології, 
формулювати 
зміст, цілі 
навчання, способи 
їх досягнення, 
форми контролю, 
нести 
відповідальність за 
ефективність 
навчального 
процесу.

Сучасні методики 
викладання та 
організації занять у 
вищій школі

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

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

Викладацька практика Методи організації та 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності; 
проектні; інформаційно-
комп’ютерні 
саморозвивальні.

Перевірка звіту; диф. залік.

 


