Відомості про самооцінювання освітньої програми
Загальні відомості
1. Інформація про 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 http://www.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
Назва ОП
Реквізити рішення про ліцензування
спеціальності на відповідному рівні
вищої освіти
Цикл (рівень вищої освіти)
Галузь знань
Спеціальність
Вид освітньої програми
Вступ на освітню програму
здійснюється на основі ступеня (рівня)
Термін навчання на освітній програмі
Форми здобуття освіти на ОП
Структурний підрозділ, що забезпечує
реалізацію ОП
Інші навчальні структурні підрозділи
(кафедра або інші підрозділи), залучені
до реалізації ОП
Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП
Освітня програма передбачає
присвоєння професійної кваліфікації
Мова (мови) викладання
ID гаранта ОП у ЄДЕБО
ПІБ гаранта ОП
Посада гаранта ОП
Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП
Контактний телефон гаранта ОП
Додатковий контактний телефон
гаранта ОП

34619
Будівництво та цивільна інженерія
Наказ МОН від 05.06.2019 № 778-л
третій (освітньо-науковий) рівень
19 Архітектура та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія
Освітньо-наукова
Магістр або освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста
4 роки
очна (денна), заочна
Кафедра технології будівельних виробів,
матеріалів та конструкцій
- кафедри промислового, цивільного та
міського будівництва, інженерної педагогіки
та мовної підготовки, іноземних мов,
автоматизації, комп’ютерних наук і
технологій
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, Україна,
50005
ні
Українська
198507
Шишкін Олександр Олексійович
завідувач кафедри технології будівельних
виробів, матеріалів та конструкцій
syshkin@knu.edu.ua
+38(067)-569-11-80
+38(056)-409-78-33
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4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
Розроблення та впровадження ОНП обумовлено великою потребою в регіоні фахівців
вищої кваліфікації, зокрема докторів філософії, в тому числі, для роботи у ЗВО різних
рівнів акредитації, а також для роботи на підприємствах з новітніми технологіями та в
проектних і науково-дослідних установах. Гарантією якісного розроблення і
впровадження
ОНП
є
потужна
матеріально-технічна
база
(https://www.youtube.com/watch?v=G-13jkeqqkM) та науково-педагогічний персонал,
який має великий досвід роботи, зосереджений на кафедрах будівельного факультету.
На
кафедрі
промислового,
цивільного
та
міського
будівництва
https://www.budfac.com/istoriya з 1969 р. по цей час захистили дисертації 40 аспірантів, а
всього на кафедрі підготовлено 3 доктори та 40 кандидатів наук. На кафедрі технології
будівельних виробів, матеріалів та конструкцій https://www.budfac.com/istoriya-kafedripcmb підготовлено 9 кандидатських дисертацій і 1 докторська. В Криворізькому
національному університеті (КНУ) рішенням Вченої ради (протокол від 26.04.2016 р)
затверджена та введена в дію наказом ректора (наказ № 204 від 10.04.2016 р.) освітньонаукова програма (ОНП) Будівництво та цивільна інженерія. На підставі рекомендацій
МОН України (лист МОН України 1/9-239 від 28. 04. 2017 р.) у 2018 році був
розроблений тимчасовий стандарт КНУ за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна
інженерія (протокол Вченої ради № 5 від 26 грудня 2018 року) (введений в дію з 01
вересня 2019 року наказом ректора № 556 від 29 грудня 2018 р.) На основі Тимчасового
стандарту була оновлена ОНП Будівництво та цивільна інженерія, затверджена
рішенням Вченої ради університету від 26.12.2018 р. (протокол №5) та введена в дію
наказом ректора від 29.12.2018 р. за № 556. Узагальненим об’єктом спеціальності 192
Будівництво та цивільна інженерія є дослідження і розробки в галузі будівництва:
процеси проектування, зведення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних
об’єктів, інженерних систем та технологічних процесів; наукові основи, технології,
матеріали, споруди та обладнання об’єктів будівництва та цивільної інженерії;
фундаментальні та прикладні наукові дослідження із створення нових технологій,
матеріалів, конструкцій та методів аналізу і розрахунку. Розробниками ОНП є провідні
вчені КНУ в галузі будівництва: гарант ОНП д.т.н., проф. Шишкін О.О.; д.т.н., проф.
Тімченко Р.О., к.т.н., проф. Валовой О.І. Гарант освітньої програми Шишкін О.О. доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, член-кореспондент
Академії гірничих наук, доктор технічних наук, професор. Підготував 9 кандидатів
наук, у тому числі громадянина Ємену, має понад 200 публікацій наукового та
навчально-методичного характеру, зокрема 5 підручників, затверджених МОН України,
9 навчальних посібників, рекомендованих МОН України, 10 монографій та публікації у
наукових виданнях, що індексуються в науково-метричній базі Scopus (індекс Гірша
h=4).
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5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня
поточного навчального року та набір на ОП
Рік навчання
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
навчання
навчання
навчання
навчання
1. Навчальний рік, у якому
відбувся
набір
здобувачів
2017 - 2018
відповідного року навчання
2. Обсяг набору на ОП у
відповідному навчальному році
3. Контингент студентів:
2
3.1. очна форма навчання
3.2. заочна форма навчання
2
4. У т.ч. іноземців:
4.1. очна форма навчання
4.2. заочна форма навчання
6. Інформація про інші освітні програми ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти
початковий рівень
(короткий цикл)
вищої освіти
перший (бакалаврський)
рівень
другий (магістерський)
рівень

Інформація про освітні програми
освітньої програми немає
29188 Будівництво та цивільна інженерія
39091 Технології будівельних конструкцій, виробів та
матеріалів
13246 Промислове та цивільне будівництво

третій (освітньонауковий/освітньо-творчий)
рівень

іншої освітньої програми немає

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
125342
94726
(на праві власності, господарського
відання або оперативного управління)
Приміщення, які використовуються на
іншому праві, аніж право власності,
господарського
відання
або
оперативного управління (оренда,
безоплатне користування тощо)
Приміщення, здані в оренду
8941
7343
8. Документи щодо ОП
Документ
Освітня програма 2018
Навчальний план за ОП
2018 денна форма
Навчальний план за ОП

Назва файла

Хеш файла

ОНП 2018

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

НП дн 2019

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

НП зф 2019

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
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2018 заочна форма
Рецензії та відгуки
роботодавців:
Рецензія НДПІ
Рецензія КП КП
Рецензія ПСК
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
Анкети опитування
роботодавців:
Анкета 1
Анкета 2
Анкета 3
Анкета 4
Анкети випускників
Анкета 1
Анкета 2
Анкета 3
Анкета здобувача

Х
РЕЦЕНЗІЯ
НДПІ
РЕЦЕНЗІЯ
ДП КП

РЕЦЕНЗІЯ
ПСК
ВІДГУК КП
ВІДГУК
НДПІ
ВІДГУК
ІнГЗК

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

Х

Анкета 1
Анкета 2
Анкета 3
Анкета 4

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

Х
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
Відгук ЗД

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

9. Інформація про наявність в акредитаційній справі інформації з обмеженим
доступом
Справа містить інформацію з обмеженим доступом – ні
1. Проектування та цілі освітньої програми
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілями ОНП за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія є
підготовка фахівців, що мають теоретичні знання, уміння, навички та інші
компетентності, достатні для продукування нових ідей у галузі архітектури та
будівництва, розв'язання комплексних проблем професійної та/або дослідницькоінноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної
діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Унікальність ОНП
полягає в тому, що певна кількість фахових освітніх компонентів несуть в собі
інформацію щодо наукових розробок та досягнень, які є результатом плідної
роботи наукової школи КНУ, а саме у вирішенні проблеми отримання сучасних
підготовлених фахівців здатних створювати будівельні матеріали підвищеної
довговічності і будівельні конструкції на їх основі, за рахунок наномодифікації
бетонів шляхом спрямованого керування процесами їх структуроутворення
використанням «Ефекту міцелярного каталізу» та «Ефекту надмалих
концентрацій», наявність яких встановлена під керівництвом гаранта освітньої
програми, а також використання вторинних продуктів та відходів гірничометалургійного комплексу України у виробництві будівельних матеріалів та
конструкцій. Ще однією особливістю ОНП є те, що об'єкти, явища, системи та
предметні області, на які спрямована освітня програма, мають практичне
застосування у будівництві.
4

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП
відповідають місії та стратегії ЗВО
Згідно зі Стратегією розвитку Криворізького національного університету на
2020-2025 рр. (http://www.knu.edu.Ua/storage/files/2/3/63.pdf) та Положенням про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.Ua/storage/files/2/3/69.pdf) місією Університету є підготовка
конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності,
інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі раціонального та
ефективного використання науково-педагогічного й наукового потенціалу; розвиток і
модернізація навчально-матеріальної та науково-дослідної бази; поступове
впровадження європейських і світових стандартів якості освіти; надання
високоякісних освітніх послуг і реалізація інноваційних наукових досліджень
відповідно до потреб економіки та вимог зацікавлених сторін; поширення наукових
знань, культурно-просвітницької діяльності; збереження та примноження кращих
традицій університетської освіти. Університет реалізує свою місію за допомогою
досягнення таких стратегічних цілей: утвердження Університету як провідного
регіонального суспільного науково-освітнього центру; розвиток інтелектуального
потенціалу та конкурентоспроможності Університету; створення сучасної
інфраструктури та системи управління. Цілі ОНП повністю відповідають місії та
стратегії Університету, оскільки передбачають підготовку висококваліфікованого та
конкурентоздатного фахівця з будівництва та цивільної інженерії.
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
Для врахування інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти та випускників
під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП проводяться
періодичні заслуховування та розгляди пропозицій на засіданнях Ради молодих
вчених університету, а також під час різноманітних наукових заходів, які
проводяться в університеті із запрошенням випускників. Інтереси здобувачів вищої
освіти було враховано під час формування сукупності результатів навчання,
спрямованих на розвиток особистісних якостей, наприклад, ПРН4 та ПРН19. Для
забезпечення здатності здобувачів демонструвати культуру наукового усного і
писемного мовлення державною та іноземною мовами під час презентації та
обговорення результатів власного наукового дослідження в ОНП передбачено
вивчення дисципліни «Іноземна мова для академічних та наукових цілей» та
«Іноземна мова наукової комунікації». Випускників за даною ОНП немає..
‒ роботодавці
В процесі роботи над ОНП проводилися зустрічі з потенційними
роботодавцями та представниками ринку праці. Активну участь у обговоренні змісту
освіти за ОНП приймали представники ДП «Кривбаспроект» та ДП
«Кривбасстандартметрологія». Їх пропозиції було враховано при формулюванні
програмних результатів навчання. Інтереси цієї групи стейкхолдерів враховані в
орієнтації ОНП на формування професійних компетентностей працівників, які
забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері будівництва,
інших державних органів, а також організацій будівельної, виробничої та інших
галузей промисловості, компаній, що надають послуги з проектування, будівництва і
експлуатації будівель і споруд, ЗВО. Потреби роботодавців відображені в
програмних результатах навчання в поглибленому вивченні такого блоку дисциплін
як: «Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії»,
«Керування структурою будівельних систем», «Викладацька практика».
‒ академічна спільнота
Інтереси академічної спільноти ураховані наступним чином: щодо академічної
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спільноти загалом - оптимальним баченням цього питання є створення умов для
співпраці з представниками інших закладів вищої освіти, наукових установ; щодо
академічної спільноти університету - впровадження інноваційних технологій та
сучасних педагогічних форм і методів навчання. Забезпечено права викладачів щодо
академічної мобільності, саморозвитку, співробітництва із закладами вищої освіти
України та закордонними партнерами. Кафедра має постійні наукові зв’язки з
Академією гірничих наук України, Київським національним університетом
будівництва та архітектури, Харківським національним університетом будівництва та
архітектури, Національною металургійною академією України, Придніпровською
державною академією будівництва та архітектури, Одеською державною академією
будівництва та архітектури та іншими ЗВО та організаціями України
- інші стейкхолдери
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП
відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
На сьогодні реалії вітчизняної економіки характеризуються великою кількістю
різноманітних об’єктів, для зведення яких потрібні нові будівельні матеріали та
конструкції. Це обумовлює актуальність та підвищення попиту на фахівців, які володіють
знаннями, що передбачають застосування теорій та методів створення будівельних
матеріалів та конструкцій високої якості та зниженої собівартості, в тому числі за рахунок
використання вторинних продуктів промисловості.
Останні тенденції розвитку спеціальності та ринку праці:
- впровадження сучасних цифрових технологій;
- автоматизація виробничих процесів у системах будівництва та цивільної інженерії;
- створення бетонів нового покоління та їх використання для зведення захисних
споруд;
- посилення вимог до фахової та наукової підготовки педагогічно-наукових кадрів
для ліцеїв та коледжів.
Зазначені тенденції реалізуються при вивченні здобувачами навчальних дисциплін,
що формують фахові компетентності. Ці аспекти підкреслюють особливість ОНП
Будівництво та цивільна інженерія саме в КНУ. Особливості новітніх тенденцій розвитку
спеціальності враховуються під час щорічного перегляду програм навчальних дисциплін
ОНП за результатами моніторингу вступної кампанії, професійних дискусій з академічною
спільнотою (на науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт, круглих
столах тощо).
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП було
враховано «Стратегію розвитку Дніпропетровської області до 2027»
https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xxiv-sesiya/про-стратегію-регіон-розвитк-2/
де будівельний сектор входить в стратегічні та операційні цілі концепції. Його розвиток
полягає у створенні та впровадженні високоякісних бетонів та будівельних конструкцій,
бачення процесу підготовки та подальшої діяльності фахівця-будівельника, а також його
суспільної ролі. Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП
враховано регіональний контекст, а саме надання знань і умінь використання вторинних
продуктів промисловості при виготовленні будівельних матеріалів та конструкцій, а також
отримання довговічних матеріалів та конструкцій, які спроможні працювати в умовах
промислових підприємств гірничорудної галузі України.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та
іноземних програм
При розробці ОНП враховувався досвід вітчизняних ЗВО, які є провідними в
галузі 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна
інженерія, а саме: Київський національний університет будівництва і архітектури
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(http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66518); Національний університет «Львівська
Політехніка»(https://lpnu.ua/sites/default/files/book/2018/9202/onp-192.pdf);
Одеська
державна академія будівництва та архітектури; Національний університет «Полтавський
політехніка імені Юрія Кондратюка». Проектною групою було проаналізовано досвід
низки ЗВО Польщі та країн Євросоюзу. Були проаналізовані докторські програми
технічної інформатики Вроцлавської політехніки
(https://szd.pwr.edu.pl/doktoranci/programy-ksztalcenia-od-roku-akademickiego-2019-2020),
Познанської
політехніки
(http://phdschool.put.poznan.pl/pl/tematyka-badawcza/)
Варшавської політехніки
(https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Szkoly-oktorskie/Szkola-Doktorska-nr-3). Також аналіз
досвіду означених ЗВО дозволив втілити ідею застосування дистанційних технологій
при організації навчального процесу на базі платформи Moodle. Акцент на створення
наномодифікованих бетонів та конструкцій на їх основі при професійній, практичній та
науковій підготовці забезпечує конкурентоспроможність ОНП Будівництво та цивільна
інженерія в Криворізькому національному університеті серед вітчизняних та іноземних
аналогів.
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання,
визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти (за наявності)
Державний стандарт вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня
у галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та
цивільна інженерія відсутній.
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня?
Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОНП Будівництво та
цивільна інженерія відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій восьмого
кваліфікаційного рівня за такими дескрипторами:
- знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей
знань або професійної діяльності) - ПРН01, ПРН02, ПРН03, ПРН04;
- уміння (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання
значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій,
розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики;
започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу
ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної
доброчесності; критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей) ПРН01-ПРН21;
- комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та
експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в
цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній
діяльності та дослідженнях) - ПРН10-ПРН21;
- відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності,
інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна
доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових
контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до безперервного
саморозвитку та самовдосконалення) - ПРН01- ПРН21.
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2. Структура та зміст освітньої програми
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240 кредитів ЄКТС в тому числі 48
кредитів ЄКТС освітньої складової
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах немає в наявності.
ЄКТС),
спрямованих
на
формування
компетентностей, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та
рівнем вищої освіти (за наявності)?
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на
дисципліни за вибором здобувачів вищої 12 кредитів ЄКТС.
освіти?
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)
При формуванні дисциплін ОНП враховувалися напрями досліджень за
паспортами спеціальностей 05.23.01 та 05.23.05. Зміст ОНП відповідає предметній
області заявленої для неї спеціальності через забезпечення програмних результатів
навчання відповідними освітніми компонентами ОНП та включає: актуальні напрями
досліджень та досягнень в сучасній теоретичній та експериментальній науці, в
професійній сфері; теорії, форми і методи наукового пізнання; методи та принципи
наукового дослідження та їх застосування на практиці; освітні інноваційні процеси;
основи сучасної наукової комунікації; інформаційні технології в науці та освіті. Зміст
ОНП відповідає об’єкту вивчення: сучасні досягнення та актуальні проблеми у сфері
будівництва та цивільної інженерії; філософські, соціально-економічні, логікотеоретичні, духовно-етичні та методологічні основи наукових досліджень;
інноваційні підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, здатних
до дослідницько- інноваційної, науково-педагогічної діяльності та розв’язання
актуальних проблем у сфері будівництва та цивільної інженерії.
Фахові нормативні дисципліни «Теоретичні і практичні проблеми будівництва
та цивільної інженерії», «Керування структурою будівельних систем», «Організація
та реалізація досліджень здобувача наукового ступеню доктора філософії»,
«Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень», «Філософія науки
та інновації» тощо, повністю відповідають тенденціям розвитку спеціальності.
Виходячи з потреб підприємств регіону, ОНП включає також вибіркові
дисципліни здобувача, а саме: «Бетони нового покоління», «Інтелектуальні системи
керування комп’ютерно-інтегрованим виробництвом», «Основи проектування за
єврокодами», «Системи автоматизованого проектування будівель і споруд», «Фізичне
моделювання експерименту при дослідженнях роботи фундаментів» тощо. Ці
дисципліни введено в ОНП згідно з напрямами сучасних наукових досліджень і за
необхідності можуть додаватися або корегуватися залежно від напрямів наукових
досліджень здобувачів. Взаємопов’язаність освітніх компонентів ОНП із
програмними результатами окремих дисциплін відображена в структурно-логічній
схемі підготовки фахівців, що є складовою освітньо-наукової програми
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування
індивідуальної освітньої траєкторії?
Розроблення індивідуальної освітньої траєкторії здійснюється здобувачем за
допомогою керівника згідно Положення про формування здобувачами КНУ
індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf), що
перетворює здобувача на суб’єкта визначення й замовлення освітньої послуги. Відповідно
до Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають
вищу
освіту
ступеня
доктора
філософії
поза
аспірантурою
у
КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51pdf) здобувач за ОНП має можливість
формування індивідуальної освітньої траєкторії в межах наступних основних напрямів:
1)
вільний вибір тематики наукового дослідження та наукового керівника
кваліфікаційної роботи;
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2)
вільний вибір вибіркових навчальних дисциплін.
Загальна процедура інформування здобувачів про дисципліни, що пропонуються,
складається з бесід на консультаціях та репозитарію на сайті університету
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informacivnyy-paket)
та
http://ds.knu.edu.ua/.
Відповідно до навчального плану, здобувач вищої освіти обирають навчальні
дисципліни починаючи з 1-го семестру і для них надається право обирати з
рекомендованого банку вибіркових дисциплін. Однак, здобувач може самостійно
замінити будь-яку дисципліну з рекомендованого банку рекомендованих дисциплін за
погодженням із своїм науковим керівником, вибираючи при цьому будь-яку навчальну
дисципліну навіть з іншого освітньо-наукового рівня.
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір
навчальних дисциплін?
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.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 порядок навчання здобувачів за індивідуальним графіком у Криворізькому
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf), Положенням
про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної
траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) вибіркова частина
ОНП є обов’язковою складовою навчального плану.
Після зарахування аспіранта на навчання та презентації вибіркових дисциплін
кафедрою аспірант у відділі аспірантури та докторантури пише заяву щодо обраних
вибіркових дисциплін. Обрані дисципліни аспірант відображає в індивідуальному
навчальному плані. Здобувачі 2021 р. набору матимуть право вибирати навчальні
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та які пов’язані з
тематикою дисертаційного дослідження. Відповідність потребам та інтересам аспірантів
забезпечена не тільки можливістю вільного вибору дисциплін і формування
індивідуальної траєкторії навчання через інші рівні вищої освіти, але й зокрема через
меморандуми з іншими закладами чи науковими установами. Завдяки впровадженню
eлектронного освітнього середовища «АСУ ЗВО» і наявності власних електронних
кабінетів у всіх здобувачів, вони мають можливість обирати дисципліни індивідуально,
включаючи дисципліни інших спеціальностей. Формування груп буде відбуватися в
межах усього університету відповідно до Положення про формування здобувачами
Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання.
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну
підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності,
необхідні для подальшої професійної діяльності
Практична підготовка здобувачів за ОНП Будівництво та цивільна інженерія
здійснюється шляхом проходження ними викладацької практики в університеті, а
також засвоєння практичних навичок під час виконанням наукової складової ОНП
(проведення наукових досліджень) шляхом застосування лабораторного обладнання,
дослідних установок тощо, що сприяє закріпленню відповідних компетентностей. У
навчальному плані здобувачів ОНП визначено обсяг проведення викладацької!
практики. Зміст викладацької практики визначається відповідною робочою
програмою. Організацію, навчально-методичне забезпечення та виконання програми
викладацької практики забезпечує кафедра технології будівельних виробів,
матеріалів та конструкцій. Залік з викладацької практики передбачає
диференційовану оцінку, яка виставляється науковим керівником. Загальне
керівництво та контроль за проходженням практики аспіранта покладається на
завідувача кафедри (Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.Ua/storage/files/2/3/69.pdf). Практична підготовка здобувачів
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вищої освіти дозволяє отримати знання та уміння, які будуть реалізовані у сфері
будівництва та цивільної інженерії.
Нормативний документ: Положення про порядок проходження викладацької
практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у
Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/52.pdf)
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям
та результатам навчання ОП
Під час навчання в аспірантурі здобувачі не просто працюють за своєю темою
дослідження, вони також вивчають основні навички, які застосовні до роботи як в
академічному середовищі, так і поза ним. Однією з вагомих причин через яку здобувачі
залишають свої PhD-програми або не закінчують їх захистом дисертаційної роботи, є
недостатній розвиток або відсутність саме навичок soft skills -мотивації, впевненості та
самоконтролю.
Оновлення ОНП у 2018 р. включало, зокрема і коригування відповідності
програмних результатів універсальним компетентностям, що спрямовано на
активізацію:
- компетентності К03 шляхом залучення здобувачів до участі в міжнародних
грантових програмах та організації заходів за межами кафедри або університету;
- компетентності К04 шляхом організації публічних виступів здобувачів,
починаючи з другого року навчання, не тільки на семінарах і конференціях, а й
презентації результатів роботи для непідготовленої аудиторії: здобувачів нижніх рівнів
навчання, здобувачів коледжів та ін.
В освітньому процесі ОНП також застосовуються форми та методи навчання, які
сприяють набуттю описаних навичок, а саме: дебати, конкурси, завдання з пошуку
інформації, наукові доповіді, науково-дослідні гуртки; ділові ігри, кейси. В змісті ОНП
соціальні навички формуються в межах наступних освітніх компонентів: НК3, НК4,
НК5, НК6. При вивченні вказаних освітніх компонентів формуються відповідні
соціальні навички в наступних результатах навчання: ПРН 1-3, 17.
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Наразі в Україні не існує національно затверджених професійних стандартів.
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх
компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів
вищої освіти (включно із самостійною роботою)?
Для з’ясування завантаженості здобувачів за ОНП Будівництво та цивільна
інженерія застосовуються такі заходи: опитування здобувачів; спостереження з боку
завідувача аспірантури та докторантури, викладачів та наукових керівників. Загальний
бюджет навчального часу складає 48 кредитів ЄКТС (1440 годин), з яких обсяг
аудиторних становить 624 години (46,2%) (що становить більше 1/3 від загального
обсягу), а обсяг самостійної роботи здобувачів становить 726 години (53,8%). Тижневе
аудиторне навантаження для здобувача за очною формою навчання під керівництвом
викладача за ОНП Будівництво та цивільна інженерія становить 11-12 годин відповідно
до навчального плану. Самостійна робота забезпечується системою навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи
окремої теми: підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, курси лекцій,
практикуми, навчально-лабораторне обладнання, електронно-обчислювальна техніка
тощо.
Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою
освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний
план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти в рамках ОНП «Будівництво та
цивільна інженерія» не здійснюється, але запроваджуються заходи для подолання
розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом та підвищення якості
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підготовки із урахуванням вимог роботодавців.
3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Наведіть посилання на
веб-сторінку, яка містить
http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury
інформацію про правила
прийому на навчання та
вимоги до вступників ОП
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують
особливості ОП?
Програма вступних випробувань на навчання за ступенем доктор філософії за
спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма
Будівництво та цивільна інженерія) формується відповідно до Правил прийому до
аспірантури Криворізького національного університету, які переглядаються кожного
року, і висвітлюється на сайті університету http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupudo-aspyrantury. При вступі фахівців до аспірантури за спеціальністю 192 Будівництво та
цивільна інженерія з іншої спеціальності, їм призначається додаткове вступне
випробування в формі співбесіди. Вступник, який підтвердив свій рівень знання
англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language
Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня
B2); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2); французької
мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2), звільняється від
складання вступного іспиту з іноземної мови. Вступні іспити проводяться предметними
комісіями у кількості 3-5 фахівців, до складу яких входять кандидати наук (доктора
філософії) та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за спеціальністю 192
Будівництво та цивільна інженерія та відповідають за виконання ОНП даної
спеціальності.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для
учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється для
всіх здобувачів вищої освіти Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.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) та Порядком
проходження атестації здобутих результатів навчання осіб, які навчалися у ЗВО, що
розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово
не здійснюють свої повноваження (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/39.pdf)
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на
відповідній ОП (якщо такі були)?
Практики застосування вказаних правил на ОНП Будівництво та цивільна інженерія
не було.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність
для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, регулюється
Положенням про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), яке передбачає вимоги до
наданого здобувачем вищої освіти документа, у якому повинні обов’язково міститися
конкретно названі вимірювані результати навчання. Здобувачеві необхідно надати докази
результатів навчання, а не витраченого часу або досвіду роботи. Докази участі в курсах,
навчання без визнаної кредитної цінності, багаторічного досвіду роботи або посади не
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будуть прийняті самі по собі. Згідно до Положення про порядок визнання у
Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих в умовах
неформальної освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf) гарант ОНП здійснює
оцінку доказів попереднього навчання, щоб переконатися, що досягнуті результати
навчання за заявою здобувача можуть бути безпосередньо застосовані до результатів
навчання ОНП. Викладач відповідної дисципліни і зовнішній екзаменатор розглядають
докази та проводять співбесіду. Після цього здобувач подає заявку про дозвіл на
зарахування академічних кредитів до завідувача відділу аспірантури та докторантури.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на
відповідній ОП (якщо такі були)?
За вказаними правилами не було претендентів до вступу на спеціальність 192
Будівництво та цивільна інженерія
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
Основними внутрішніми нормативними документами КНУ щодо здійснення освітнього
процесу є Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положення
про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf) та 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). Відповідно до
цих документів освітній процес за ОНП здійснюється за такими формами: навчальні
заняття (у тому числі лекційні та практичні), самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи. Словесні методи навчання на лекціях спонукають здобувачів до
створення в уяві певного образу, приведення попередніх знань до усвідомлення нових
явищ та понять, що сприяє досягненню поставлених програмних результатів. Практичні
методи навчання сприяють формуванню вмінь і навичок, логічному завершенню ланки
пізнавального процесу стосовно конкретної теми або розділу. Наочні методи навчання
передбачають демонстрацію, ілюстрацію та спостереження. Невід'ємними елементами є
робота з науковою літературою у сполученні з новітніми інформаційними технологіями.
Самостійна робота, спрямована на використання набутих знань при розв’язанні
програмних завдань.
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?
Вибір форм і методів навчання і викладання за ОНП Будівництво та цивільна
інженерія проводиться на ґрунті студентоцентрованого підходу згідно до Положення
про
формування
здобувачами
КНУ
індивідуальної
траєкторії
навчання
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). За кожною дисципліною викладачі
формують набір методів навчання, які наведені в робочій програмі, силабусі та
представлені на електронних ресурсах факультету та університету, де здобувачі мають
можливість з ними ознайомитись. Здобувачі ОНП самостійно обирають вибіркові
дисципліни, освоюють навчальні курси, використовуючи навчально-методичні
комплекси дисциплін, ресурси електронної бібліотеки; отримують консультації
викладачів, відстежують свій академічний рейтинг та ін. Відповідно до Положення про
організацію освітнього процесу в КНУ та 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) на початку
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кожного семестру здобувачу роз'яснюють, які форми і методи навчання можливі в
опануванні ОНП. За результатами опитування здобувачі ОНП продемонстрували
задоволеність
методами
навчання
і
викладання
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328 .
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і
викладання на ОП принципам академічної свободи
Для здобувачів в процесі навчання за ОНП і для науково-педагогічних працівників
впродовж викладання забезпечується академічна свобода, яка полягає в самостійності і
незалежності учасників освітнього процесу під час провадження науково-педагогічної
діяльності. В університеті відповідно до ОНП науково-педагогічним працівникам
надається можливість вносити зміни в робочі програми, обирати методи навчання задля
ефективного засвоєння знань, проводити заняття із застосуванням сучасних технологій,
самостійно застосовувати форму вивчення окремих тем. Академічна свобода здобувачів
згідно Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів,
науково-педагогічних
та
наукових
працівників
КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) досягається шляхом надання їм права
вільно обирати форму навчання, теми робіт, наукових досліджень, права на академічну
мобільність (у т.ч. міжнародну), на вибір певних компонентів освітньої програми, брати
участь у формуванні індивідуального навчального плану тощо. Як всередині, так і за
межами навчального закладу або науково-дослідної лабораторії допускається повна
свобода ставити будь-які питання та прагнути до істини. З метою створення умов для
міжнародної академічної мобільності університет має право прийняти рішення про
викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами,
забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни
державною мовою.
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
Цілі, зміст та очікуванні результати навчання висвітлені у ОНП, робочих програмах,
силабусах. Учасники освітнього процесу мають доступ до вказаної інформації, яку
розміщено на освітньому порталі сайту Криворізького національного університету
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328 в розділі «Підготовка PhD».
Доведення інформації здобувачам вищої освіти відбувається на першому занятті
викладання дисциплін. Інформацію про чинну систему оцінок здобувач отримує на
першому курсі при проведенні зустрічей з завідувачем аспірантури та докторантури,
гарантом ОНП. Програмний комплекс «АСУ ЗВО» та розділ сайті університету
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura) містять інформацію про розклад занять,
робочі навчальні плани, анотації, силабуси дисциплін тощо. Джерелами інформування
здобувачів про критерії оцінювання та інші види контролю є робочі програми та силабуси.
Робоча програма навчальної дисципліни є елементом навчально-методичного комплексу
навчальної дисципліни, доступ до якого здобувачами здійснюється через освітній портал
сайту університету (http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328).
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час
реалізації ОП
Навчальний план навчання за ОНП Будівництво та цивільна інженерія передбачає
освітню та наукову складову навчального процесу. Термін навчання за ОНП складає 4
роки, з яких перші 3 відводяться для проведення наукових досліджень та засвоєння
освітніх компонентів, а останній 4 рік – для верифікації отриманих результатів,
дописання та захисту дисертаційної роботи. Досягнуті результати наукових досліджень
здобувачів регулярно впроваджуються в освітню складову ОНП. Наприклад: при
викладанні НК2 «Керування структурою будівельних систем» застосовуються
результати досліджень співробітників і викладачів кафедри. Здобувачі ОНП
Будівництво та цивільна інженерія вільно можуть брати участь в заходах з освітньої,
наукової, науково-дослідної діяльності, що проводяться як в Україні так і за її межами.
13

Здобувачі залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи. Під час
освітнього процесу за ОНП здобувачі вищої освіти проводять наукові (дисертаційні)
дослідження обов’язково в рамках виконання НДР, реєстр яких ведеться науководослідною частиною. Результати спільних наукових досліджень здобувачів і їх
наукових керівників публікуються у фахових виданнях, збірниках наукових праць і
матеріалах конференцій. Починаючи з першого курсу здобувачі вищої освіти ОНП
Будівництво та цивільна інженерія залучаються до науково-дослідницької роботи, яка
полягає в участі у наукових проєктах, дослідженнях, конкурсах. Результати, які були
одержані в процесі досліджень, знаходять відображення в тезах доповідей, наукових
статтях та роботах на зовнішній конкурс. Результати наукових досліджень викладачів
кафедри і здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, кожний рік
заслуховуються
на
міжнародній
науково-технічній
конференції
«Розвиток
промисловості та суспільства». Для цього на факультеті створена секція «Будівництво».
Відомості про наукову та науково-технічну діяльність КНУ наведено на сайті
університету (http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-universytetu)
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі
оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних
практик у відповідній галузі
В КНУ оновлення контенту освітніх компонентів відбувається наприкінці попереднього
року навчання за ініціативою викладачів з урахуванням наукових інтересів здобувачів
вищої освіти. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у
Криворізькому
національному
університеті
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf, перегляд змісту освітнього компонента
щорічно обговорюється на засіданнях кафедри, на якій забезпечується відповідним
компонентом, схвалюється Вченою радою факультету та університету і затверджується
ректором КНУ. На основі принципу академічної свободи викладач визначає які наукові
досягнення та сучасні практики слід пропонувати здобувачам під час навчання.
Наприклад, к.т.н., доцентом Шишкіною О.О. оновлено зміст освітнього компонента
«Керування структурою будівельних систем» на основі застосування результатів
власних наукових досліджень та стажування у Технічному університеті м. Варна
(Болгарія). Методика застосування відходів промисловості та Будівельного
інформаційного моделювання (ВІМ) впроваджена в освітньому компоненті «Теоретичні
і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії» д.т.н., професором Шишкіним
О.О.
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП
пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Програми міжнародної академічної мобільності регулюються Планом дій щодо
покращення
процесу
інтернаціоналізації
КНУ
на
2018-2020
роки.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/78.pdf), Положенням про академічну мобільність
студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf), Стратегією інтернаціоналізації ДВНЗ
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf)
та Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у
Криворізькому
національному
університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf).
Інтернаціональна
мобільність
реалізується участю у міжнародних конференціях, форумах, симпозіумах тощо.
Учасники освітнього процесу мають доступ до міжнародних інформаційних ресурсів FP
7, Web of Science, Scopus, Google Scholar та ін. КНУ має угоди з польськими закладами
вищої освіти щодо реалізації програми подвійних дипломів, а саме з Академією
Полонійною (м. Ченстохово), Люблінською політехнікою (м. Люблін) та ін., що дає
змогу отримати диплом КНУ та закордонного закладу вищої освіти спільно з Вищою
школою лінгвістичною (м. Ченстохово).

14

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?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом відображення відповідної
інформації згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у Криворізькому
національному
університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf),
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в
Криворізькому
національному
університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf). У силабусах та робочих програмах
навчальних дисциплін наведено розподіл балів за змістовними модулями, а також
вказані максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням їх
важливості та трудомісткості. Система контрольних заходів передбачає кількісні та
якісні критерії оцінювання згідно до Положення про порядок оцінювання знань
студентів
у
ДВНЗ
"Криворізький
національний
університет".
(www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/ocinka.pdf).
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється
за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, не
зараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F). Якісні
критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів представлені у силабусах та
робочих програмах навчальних дисциплін як необхідний обсяг знань та вмінь. В КНУ
надано вільний доступ до усіх елементів навчально-методичного комплексу навчальної
дисципліни, в тому числі і до робочих програмах навчальних дисциплін, через освітній
портал (http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328) на офіційному сайті КНУ.
В процесі навчання практикується перевірка творчих завдань, які націлені на
розв'язання комплексної проблематики; опитування на практичних заняттях; написання
рефератів за обраною тематикою, захист звіту з практики тощо.Для проведення
контрольних заходів з окремих дисциплін може використовується система Moodle.
Оцінювання проводиться з використанням не менше двох модулів, це дозволяє
отримати детальний зріз знань по всьому матеріалу навчальних дисципліни. Зокрема, за
такою системою здійснюється перевірка знань здобувачів з іноземної мови. В той же
час, дисципліни, які вимагають творчого підходу, перевіряються шляхом
безпосереднього спілкування із здобувачем
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та
критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) форми
контрольних заходів з навчальних дисциплін відображено в ОНП, навчальному плані,
робочій програмі навчальної дисципліни. Крім того в робочих програмах навчальних
дисциплін зазначено програмні результати навчання, які повинні бути досягнуті при
вивченні відповідної дисципліни, а також системи контрольних заходів з перевірки
рівня досягнення відповідного результату. Відповідно до цих документів визначаються
максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням певного
рівня набутих знань здобувачами. В основу системи оцінювання успішності здобувачів
вищої освіти покладено поточний контроль та семестровий контроль, які є системою
накопичення рейтингових балів здобувачів вищої освіти у процесі навчання. Контроль
самостійної роботи здобувача вищої освіти є ще одним засобом об’єктивного
оцінювання якості знань, умінь та навиків, набутих під час вивчення навчальної
дисципліни. Під час навчання за ОНП використовують такі рейтингові види контролю
самостійної роботи: вхідне тестування; контрольні завдання до практичних занять;
контрольні роботи; тестовий чи інший контроль тем (модулів), винесених на самостійне
опрацювання; поточний контроль засвоєння матеріалу практичних занять на підставі
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відповідей на запитання, доповідей, дискусій.
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії
оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?
Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією про форми
контрольних заходів та критерії оцінювання до початку вивчення дисциплін, яка
розміщена на електронних ресурсах КНУ (графік навчального процесу, навчальний
план, розклад занять, робочі програми навчальних дисциплін) – http://www.knu.edu.ua.
Також інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання в силабусах
надається кафедрами перед початком навчального року (семестру). На сайті
університету розміщуються за 10 днів до початку занять розклади занять, за місяць до
початку сесій та екзаменаційних сесій.
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам
стандарту вищої освіти (за наявності)?
Державний стандарт вищої освіти відсутній.
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів?
Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюються такими документами:
1. Положення про організацію освітнього процесу в КНУ
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf
2. Положення про про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук КНУ
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf
3. 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
4. Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ "КНУ"
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf
5. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
у ДВНЗ «КНУ»
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf
6. Положення про проведення ректорського, директорського та деканського
контролю знань здобувачів в ДВНЗ «КНУ»
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf
Процедури проведення контрольних заходів, кількості відведених годин і
розподілення балів за кожним контрольним заходом описуються кафедрами в робочих
програмах навчальних дисциплін та силабусах. З вищеназваними документами можна
ознайомитись на сайті університету за посиланням: ккк
http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади
застосування відповідних процедур на ОП
Університет забезпечує доброчесність та неупередженість викладачів, які
здійснюють поточний та семестровий контроль знань здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії. Об’єктивність викладачів забезпечується дотриманням ними
Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ "Криворізький
національний університет" (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), Положення
про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Державному
вищому
навчальному
закладі
«Криворізький
національний
університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf). Об’єктивність та неупередженість
екзаменаторів при оцінці знань здобувачів вищої освіти забезпечується на сучасному
етапі використанням такої форми контролю, як тестування. Процедуру запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів прописано у Положенні про порядок запобігання та
врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових
осіб
ДВНЗ
«Криворізький
національний
університет»
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(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf) та Положення про врегулювання
конфліктних
ситуацій
у
Криворізькому
національному
університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf).
Конфлікт
інтересів
у
науковій
сфері
вивітлено
у
документі
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Pamytka-конвертирован.pdf
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів за
ОНП, а також конфлікту інтересів не було.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження
контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюються відповідно
до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора
наук
Криворізького
національного
університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf) та Положення про порядок оцінювання
знань
студентів
у
ДВНЗ
"Криворізький
національний
університет"
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). Аспірант, який не погоджується з
виставленою оцінкою, має змогу подати апеляцію. За час здійснення освітньої
діяльності на ОНП конфліктних ситуацій стосовно об’єктивності оцінювання
результатів навчання не виникало.
Відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії
(https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktorafilosofiyi)
та
Порядку
присудження
наукових
ступенів
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text)
дисертація,
за
результатами захисту якої радою прийнято рішення про відмову у присудженні ступеня
доктора філософії, може бути подана до захисту повторно після доопрацювання не
раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення (крім випадків, передбачених
законодавством).
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 в КНУ відбувається відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу в КНУ. У разі оскарження здобувачем результатів проведення
контрольного заходу він звертається з заявою, яка подається особисто в день процедури
проведення або оголошення результату контрольного заходу, до завідувача аспіранутри
та докторантури. Розпорядженням проректора з навчальної та методичної роботи
створюється апеляційна комісія. Результатом розгляду заяви (апеляції) є прийняття
апеляційною комісією одного з двох рішень: задовольнити або відхилити заяву. Якщо в
результаті розгляду заяви (апеляції) апеляційна комісія приймає рішення про зміну
попередніх результатів контрольного заходу, нова оцінка знань здобувача виставляється
спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім в письмовій роботі, у відомості обліку
успішності та індивідуальному плані. Оскарження процедури та результатів проведення
контрольних заходів за ОНП не було
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності?
Статут КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf ) - п.5.7.3. п.5.7.4. –
стосуються обов’язків учасників освітнього процесу дотримуватися норм наукової
етики, академічної доброчесності, не допускати плагіату, некоректного цитування,
порушень авторських прав, прав інтелектуальної власності. Положення про моніторинг
якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf) закріплює заходи й систему запобігання та
виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і
здобувачів вищої освіти. Згідно до Положення про Центр забезпечення якості вищої
освіти та внутрішнього аудиту Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/42.pdf), центр формує політику, стандарти та
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процедури академічної доброчесності. ЦЗЯВО має внутрішні положення щодо
академічної доброчесності, чітко прописані політика, стандарти і процедури
дотримання доброчесності. Кодекс честі викладача Державного вищого навчального
закладу
"Криворізький
національний
університет"
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf) та Кодекс честі студента ДВНЗ «КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf) є системою морально-етичних зобов'язань
і вимог добросовісної академічної поведінки, заснованої на загальновизнаних
моральних принципах і етичних нормах суспільства і держави. У кодексах зафіксовано
стандарти дотримання академічної доброчесності. Положення про академічну
доброчесність у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) передбачає проведення комплексу відповідних заходів, зокрема й попередню перевірку
на плагіат академічних текстів за авторства працівників та здобувачів вищої освіти
ДВНЗ «КНУ». Документи є у відкритому доступі на офіційному сайті КНУ
http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces.
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії
порушенням академічної доброчесності?
На ОНП Будівництво та цивільна інженерія для протидії академічному плагіату
використовується
онлайн-сервіс
Unicheck
компанії
ТОВ
«Антиплагіат»
(https://unicheck.com/uk-ua). Атестаційні роботи здобувачів зберігаються в репозитарії
КНУ (http://ds.knu.edu.ua).
Відповідно до Положення про академічну доброчесність у Криворізькому
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) перевірці на
наявність/відсутність академічного плагіату в обов’язковому порядку підлягають:
− кваліфікаційні роботи здобувачів освіти Університету на етапі розгляду
кафедрою питання щодо надання рекомендації до захисту;
− дисертаційні роботи здобувачів наукових ступенів на етапі між прийомом
дисертації до розгляду та наданням рекомендації дисертації до захисту;
− рукописи монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів
конференцій, що виносяться на розгляд Вченої ради Університету, на етапі їх розгляду
науково-методичною радою факультету;
− рукописи наукових статей на етапі їх незалежного рецензування та аналізу
редакційними колегіями наукових видань Університету.
Нормативи Антиплагіату визначають функціонування процедур і принципів
Антиплагіату в Університеті або його підрозділах (факультетах, кафедрах) на основі
Інтернет Системи Strikeplagiarism.com та Unicheck.com. Системний оператор
(відповідальний працівник кафедри, член Комісії з академічної етики) розміщує надану
для аналізу роботу на сайті Інтернет Системи Антиплагіат, Strikeplagiarism.сom або
Unicheck.com. Процес прийому та порівняльного аналізу наукових робіт відбувається
впродовж п’яти робочих днів з дня початку прийому робіт.
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої
освіти ОП?
Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності
викладені у Положенні про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький
національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), Положенні
про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів
у
діяльності
посадових
осіб
Криворізького
національного
університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). З метою виконання норм цих Положень в
Університеті створюється комісія з питань академічної доброчесності, якій надається
право отримувати і розглядати заяви стосовно процедур порушення академічної
доброчесності та надавати пропозиції адміністрації Університету щодо вживання
заходів відповідно до чинного законодавства України та нормативних документів
Університу.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням закладу вищої
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освіти оцінюється НАЗЯВО або акредитованими ним незалежними установами
оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до
системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються НАЗЯВО та
міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.
У рамках дисципліни «Організація та реалізація досліджень» здобувачі третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти вивчають тему 12. Академічна доброчесність.
Критерії. Програми. Плагіат, автоплагіат.
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть
приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності відповідно до Положення
про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf).
Академічна
відповідальність
передбачається тільки за конкретні порушення, що визначені нормами права. Порушень
академічної доброчесності у аспірантів КНУ не було.
6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний
рівень їх професіоналізму?
Конкурсний добір науково-педагогічних працівників відбувається відповідно до
Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних
працівників
Криворізького
національного
університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf)
Під час оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади визначаються
кваліфікаційні вимоги до кандидатів, серед яких:
а) наявність вищої освіти відповідної профілю кафедри галузі знань;
б) наявність і рівень наукового ступеня (кандидат наук (доктор філософії), доктор наук);
в) наявність і рівень вченого звання (старший науковий співробітник (старший
дослідник), доцент, професор);
г) загальна кількість наукових праць, зокрема публікацій у фахових виданнях із
відповідної галузі науки та у виданнях із індексом цитування, і опублікованих
навчально-методичних праць за останні 5 років, а також отриманих документів на права
інтелектуальної власності;
д) підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років.
Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендентів кафедра може
запропонувати їм попередньо провести пробні відкриті лекції, практичні або семінарські
заняття.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
Кафедра технологій будівельних виробів, матеріалів та конструкцій активно
співпрацює з провідними підприємствами та виробниками будівельної продукції.
Зокрема, провідні фахівці з ДП «Кривбасстандартметрологія» та ДП «Кривбаспроект»
залучаються до проведення консультацій та збору необхідних матеріалів для написання
дисертаційної роботи. Традиційно кафедра для спілкування з представниками
роботодавця організує гостьові та виїзні заняття, лекції-бесіди, що забезпечує високий
рівень інтерактивності здобувачів освіти. Є можливість залучати представників
роботодавців дистанційно проводити відеоекскурсії, відеолекції тощо. Заступник
директора з економіки та розвитку ДП «Кривбаспроект», канд. тех.наук, доцент
Григор’єв І.Є. бере участь у науковому семінарі з дисципліни «Управління науковими
проектами та фінансуванням досліджень». Роботодавці залучалися до підготовки
навчальної літератури: підручника для студентів ЗВО «Фізико-хімічні методи
досліджень будівельних матеріалів» (https://www.budfac.com/istoriya-kafedri-pcmb)
затвердженого МОНУ та навчального посібника «Випробування залізобетонних
будівельних конструкцій» (https://www.budfac.com/istoriya-kafedri-pcmb) для студентів
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ЗВО, рекомендованого МОНУ (ДП «Кривбасстандартметрологія»), спільної наукової
роботи, результати якої викладено у науковій праці: «Поризованные бетоны для
ремонта строительных конструкций» (https://www.budfac.com/istoriya-kafedri-pcmb)
(МітталСтілКривий Ріг).
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до
аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців
Представники ДП «Кривбасстандартметрологія», ДП «Кривбаспроект», ТОВ
«Вестасляхбуд» беруть участь у роботі державних екзаменаційних комісій. Заступник
директора з економіки та розвитку ДП «Кривбаспроект», канд. тех.наук, доцент
Григор’єв І.Є. бере участь у науковому семінарі з дисципліни «Управління науковими
проектами та фінансуванням досліджень» та розповідає про стан дослідницьких,
пошукових, інжинірингових і проектних робіт з видобутку, переробки й комплексного
використання мінеральної сировини в Україні та ряду країн СНД, якими займається
підприємство.
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП?
Наведіть конкретні приклади такого сприяння
Умови та забезпечення професійного розвитку викладачів затверджено у
Положенні про професійний розвиток науково-педагогічних працівників Криворізького
національного
університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf).
На
засіданнях кафедр проводяться обговорення відкритих занять, які здійснюються
відповідно до затверджених графіків, складені в рамках річних планів роботи кафедри.
Їх результати визначають напрями роботи з удосконалення педагогічної діяльності
науково-педагогічних працівників кафедри. Кожні 5 років викладачі кафедри проходять
підвищення кваліфікації у ЗВО, наукових, освітньо-наукових установах та організаціях,
на підприємствах та організаційних структурах всіх форм власності, як в Україні, так і
за її межами, з цією метою в університеті укладені відповідні угоди. Так викладачі
університету поширюють географію підвищення кваліфікації на країни Євросоюзу,
зокрема, доцент кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій О.О.
Шишкіна пройшла стажування в Технічному університеті м. Варна (Болгарія) та ін.
Система післядипломної освіти, яка функціонує в університеті, дозволяє фахівцям
різного профілю підвищити свою кваліфікацію або отримати нову спеціальність,
конкурентоспроможну на ринку праці. Керівництво ЗВО здійснює постійну роботу з
розширення переліку організацій, на базі яких працівники мають можливість здійснити
підвищення кваліфікації та стажування.
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Матеріальне стимулювання передбачено Положенням про призначення і виплату
матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам
Криворізького національного університету додатки 3,5,6 до Колективного договору на
2017-2021 (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf). Положенням про надання
щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове
виконання посадових обов'язків у ДВНЗ "Криворізький національний університет"
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf) Дане положення закріплює умови для
розгляду питання про надання педагогічним працівникам щорічної грошової
винагороди. Нематеріальне стимулювання викладацької майстерності здійснюється
згідно із Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним
працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків у ДВНЗ
"Криворізький національний університет" (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf)
у формі нагородження почесною грамотою за особливі заслуги та внесок у розвиток
Університету. Гарант ОНП Шишкін О.О. нагороджений грамотою Департаменту освіти
і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, двічі нагороджений
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та знаком «Відмінник освіти
України». Доцент Шишкіна О.О. отримала в 2019 році Муніципальну стипендію імені
Володимира Бизова. У КНУ на даний час чотири особи отримують Стипендію Кабінету
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Міністрів України для молодих вчених.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси
(бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчальнометодичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та
програмних результатів навчання?
Стабільне бюджетне фінансування та власні надходження, отримані у встановленому
законодавством порядку, дозволяють утримувати та розбудовувати матеріальнотехнічну та соціально-побутову інфраструктуру КНУ на сучасному рівні. Забезпечення
необхідними ресурсами освітнього процесу в КНУ відповідає ліцензійним вимогам.
Звіти про фінансові результати розміщено на сайті http://www.knu.edu.ua/finansova.
Матеріально-технічна база університету повністю пристосована для підготовки за ОНП
Будівництво та цивільна інженерія. Приміщення кафедр та навчально-лабораторна база
відповідають санітарно-технічним нормам і мають відповідні умови для їх експлуатації.
В цілому у навчальному процесі за ОНП використовується аудиторії та лабораторії
(https://www.youtube.com/watch?v=G-13jkeqqkM
та https://www.budfac.com/istoriya-kafedri-pcmb) загального та спеціального
призначення з яких мультимедійним обладнанням забезпечено 2 приміщення. Освітній
процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та
електронних
носіях завдяки
фондам бібліотеки,
електронної
бібліотеки
(http://lib.кnу.edu.ua/), видавничій діяльності університету, веб-ресурсам університету,
вільного доступу до мережі Інтернет за допомогою безкоштовного Wi-Fi на усій
території університету. Лекційні курси навчальних дисциплін мають візуальне
супроводження. Використовуються Інтернет-ресурси, навчальні фільми, візуальні
тренінги.
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?
Викладачі та здобувачі КНУ мають безкоштовний доступ до навчальних
підручників, посібників, спеціальної фахової літератури, періодичних видань, зокрема в
електронній формі, які дозволяють повністю виконати вимоги ОНП та навчального
плану. Університет має доступ до баз даних Scopus та Web of Science. Університет
працює над наповненням репозитарію (http://ds.knu.edu.ua/) наукових публікацій
викладачів і здобувачів, кваліфікаційні роботи та ін. Навчальні корпуси та гуртожитки
університету підключені до мережі Інтернет, є вільний доступ до Wi-Fi. В бібліотеці 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. В університеті діє спортивний комплекс,
громадськоосвітній комплекс «Палац молоді і студентів», студентська поліклініка,
їдальні та буфети. Для забезпечення житлом студентів з інших міст є 4 гуртожитки. Для
відпочинку студентів та співробітників діє спортивно-оздоровчий табір на узбережжі
Чорного моря. Обладнано скриньки довіри, а також проводяться систематичні зустрічі з
представниками студентського самоврядування. В університеті розбудовується
електронне освітнє середовище, діє система управління електронними навчальними
курсами, створена на платформі Moodl. З метою виявлення потреб та інтересів
здобувачів вищої освіти в університеті функціонує Рада молодих вчених
(http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh).
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для
життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)
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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 університету входить НДІ безпеки праці і екології в гірничорудній і
металургійній промисловості (http://ndibpg.knu.edu.ua). НДІ здійснює забезпечення
конституційного права працівників та здобувачів на охорону їх життя та здоров'я у
процесі трудової діяльності. Окрім того, в Університеті функціонує відділ охорони
праці, який виконує роботу з контролю за станом охорони праці у підрозділах
університету. Наявні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам,
державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди
навчальних закладів». Згідно із Законом України «Про охорону праці», в університеті
проводиться робота щодо створення санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці й
навчання; розроблено та затверджено заходи щодо поліпшення охорони праці,
попередження виробничого травматизму та створення безпечних умов праці. Згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19», заняття переведені на
дистанційну форму навчання. Як платформа обрано Google Classroom + додаткові
засоби зв'язку з викладачем (Viber, Google Meet та ін.). Усі здобувачі вищої освіти
зареєстровані в системі та виконують завдання згідно з графіком.
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та
соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності
здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Комплексну підтримку здобувачів здійснюють викладачі кафедри в процесі
викладання дисциплін, консультацій, а також наукові керівники. Структурним
підрозділом, що надає організаційну та консультативну підтримку здобувачам вищої
освіти, координує діяльність усіх структурних підрозділів, задіяних у процесі
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, є відділ
аспірантури та докторантури Університету. Відповідальність за рівень організації
освітньої та наукової підготовки в царині аспірантури й докторантури Університету
покладається на проректора з наукової роботи. Проректор з наукової роботи викладає
нормативну дисципліну «Організація та реалізація досліджень» для здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії. На офіційному сайті університету існує окремий
інформаційний розділ щодо підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем
вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura). У даному розділі
наводиться та постійно актуалізується інформація щодо постанов Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України щодо нормативного забезпечення
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук. Також у
розділі здобувачі освіти мають можливість отримати інформацію щодо розкладу занять,
навчальних планів, графіка атестації, паспортів спеціальностей, аналітичної інформації
діяльності аспірантури, необхідну інформацію щодо публікації результатів наукових
досліджень, а також оформлення пояснювальної записки дисертаційного дослідження.
Що стосується соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, то згідно із Правилами
призначення та виплати академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/100.pdf) та
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/112.pdf),
в
університеті
створюється
стипендіальна комісія, яка призначає академічні стипендії (зокрема іменні та
персональні), надає матеріальну допомогу, займається питаннями додаткового
заохочення та преміювання здобувачів. У разі потреби, здобувачі освіти забезпечуються
житлом на період навчання. Якщо здобувач вищої освіти вступив до Профспілкової
організації КНУ, він отримує додаткові соціальні пільги та гарантії, передбачені
діяльністю профспілки (пільгові путівки на санаторно-курортне лікування, матеріальна
допомога, тощо). Центр забезпечення якості вищої освіти університету періодично
проводить анкетування здобувачів освіти щодо задоволеності освітньою,
організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою, а також
проводить моніторинг якості освіти та освітньої діяльності згідно з Положенням про
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моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Згідно з результатами
анкетування (http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328), 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 конкретні приклади створення таких
умов на ОП (якщо такі були)
Права на освіту осіб з особливими освітніми потребами реалізуються згідно з
Правилами прийому до Криворізького національного університету та Наказу №268 від
25 травня 2018 року "Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в Університеті".
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf). Відповідно до Порядку за кожним з
навчальних корпусів призначена відповідальна особа, на яку покладено обов’язки щодо
забезпечення доступу до території університету особам з особливими освітніми
потребами, а також зазначені контактний телефон та електронна адреса, за допомогою
яких можна отримати публічну інформацію чи звернутись за допомогою у наданні
доступу до території університету. За необхідності відвідати приміщення університету,
така особа має звернутися до будь-якого працівника університету або скористатись
кнопкою виклику швейцара (сторожа), розташованою біля входу в будівлю. Посадові
особи університету зв’язуються з відповідальною особою, яка зобов’язана особисто
визначити мету її візиту. Після закінчення часу перебування на території університету
такої особи, відповідальна особа супроводжує її до виходу з території університету.
Конкретних прикладів створення таких умов на кафедрі технології будівельних виробів,
матеріалів та конструкцій не було через відсутність здобувачів вищої освіти з
особливими потребами.
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією
та корупцією)? Яким чином забезпечується доступність політики та процедур
врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою є практика їх застосування
під час реалізації ОП?
Скарги, пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією, розглядаються у
порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян» як у письмовому,
так і в електронному вигляді на електронну адресу КНУ, розглядаються у встановлені
законодавством терміни, а про результати звернення заявника повідомляють письмово
за вказаною ним адресою. Скарги, пов’язані з корупцією, розглядаються у порядку,
встановленому Законом України «Про звернення громадян», «Про запобігання
корупції», а також Положення 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). Учасники освітнього процесу зобов’язані
повідомляти завідувача кафедри про виникнення або існування ймовірності виникнення
конфліктної ситуації та характер конфлікту. Для попередження виникнення
конфліктних ситуацій здійснюється низка заходів профілактичного характеру:
соціально-психологічні тренінги для викладачів і студентів; тестування здобувачів
освіти, спрямоване на вивчення рівня конфлікто- і стресостійкості, рівня індивідуальної
агресивності та інших характеристик; проведення заходів виховного характеру з питань
попередження протиправної поведінки у процесі здійснення освітньої діяльності;
розгляд на засіданнях вченої ради питань з виконання вимог наказу Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012р. № 152 «Щодо відповідальності за
недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції». Закон України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012р. №5207-VІ
Робота з протидії корупційним проявам при реалізації ОНП ведеться в наступних
напрямках: ознайомлення здобувачів про способи подачі повідомлень щодо порушень
корупційного характеру, наказами, що стосуються правил поведінки здобувачів,
забезпечення роботи «скринька довіри» http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry;
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організація та проведення системної профілактичної роботи по попередженню
корупційних проявів з боку здобувачів та співробітників університету; організація і
проведення «круглих столів», семінарів з питань протидії та профілактики корупції із
запрошенням представників правоохоронних органів; проведення анкетування
здобувачів і науково-педагогічних працівників університету з питань появи і
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, це може бути розглянуто на Вченій раді університету.
Під час реалізації ОНП Будівництво та цивільна інженерія випадків конфліктних
ситуацій не було.
8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ,
оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОНП регулюються Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
у
ДВНЗ
«Криворізький
національний
університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), Положення про Центр забезпечення
якості вищої освіти та внутрішнього аудиту Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/42.pdf) та Положення про моніторинг якості
освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті
(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?
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОНП
регулюються
Положенням
про
організацію
освітнього
процесу
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). Згідно з цим Положенням, перегляд
освітніх програм відбувається за результатами моніторингу, як правило 1 раз на
навчальний рік. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм,
формулюються як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними
працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок
прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства. ОНП Будівництво та цивільна
інженерія третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) вищої освіти
розроблена на основі внутрішніх правил Університету, затверджена на засіданні Вченої
ради № 8 від 28 квітня 2016 р. та введена в дію наказом ректора від 10 травня 2016 р. за
№ 204. У підготовці, затвердженні, перегляді і доповненні ОНП беруть участь
зацікавлені особи, які можуть надати рекомендації щодо підвищення ефективності
навчання. Центр забезпечення якості вищої освіти та внутрішнього аудиту
Криворізького національного університету, а також кафедра проводять анкетування
представників стейкхолдерів (http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328).
Щороку відбувається міжнародна конференція «Розвиток промисловості і суспільства».
Спілкуванням є круглий стіл із представниками підприємств галузі, на якому
оговорюються проблеми підготовки фахівців та вимоги роботодавців. Отримана
інформація також використовується для підвищення якості ОНП. Результати
анкетування аналізуються, та за необхідністю готуються пропозиції щодо змін у ОП та
ОНП всіх рівнів навчання. У 2018 р. ОНП Будівництво та цивільна інженерія
переглядалася і вдосконалювалася відповідно до стандартів і рекомендацій щодо
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забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), Європейських
стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти. Були внесені
наступні зміни: уточнено формулювання фахових компетентностей і програмних
результатів навчання; для поліпшення рівня володіння англійською мовою здобувачам
вищої освіти розширено наукові дисципліни: «Іноземна мова для академічних та
наукових цілей» – 6 кредитів та «Іноземна мова наукової комунікації» – 3 кредити;
загальна їх кількість 9 кредитів. Також ОНП переглядалася з метою вдосконалення
можливості формування індивідуальної траєкторії здобувача вищої освіти. Було
проведено анкетування у якому взяли участь представники роботодавців та здобувачі.
На основі рекомендацій було оновлено перелік курсів за вибором для включення в
каталог селективних дисциплін, для вибору їх здобувачами.
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
Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших
процедур забезпечення її якості наступним чином: проведення опитувань щодо змісту
конкретних дисциплін; робочі наради зі здобувачами вищої освіти; проведення
вибіркового опитування серед учасників певних процесів (вибір дисциплін, звернення
до навчального відділу тощо). Результати проведених опитувань здобувачів вищої
освіти та випускників (https://www.budfac.com/programa-pidgotovki-phd) мають вплив на
зміст навчання й викладання. Так, результати анкетування дали змогу з’ясувати що
здобувачі чекають від аудиторних занять більше наукових дискусій та проблемних,
дослідницьких завдань, що створювали б умови для формування більш ширшого кола
професійних компетентностей. Здобувачі вищої освіти КНУ згідно до Положення про
наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Криворізького
національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/8.pdf) залучаються
до участі у діяльності органів громадського самоврядування університету (Рада
молодих вчених http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh , Конференція трудового
колективу КНУ), Вчених рад факультетів, Вченої ради університету. Шляхом
обговорення на засіданнях Ради молодих вчених здобувачі вищої освіти мають змогу
висловлювати свою думку та пропозиції стосовно забезпечення якості освіти в КНУ в
цілому, змісту ОНП та процедур забезпечення якості її реалізації зокрема.
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього
забезпечення якості ОП
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» аспіранти не входять до складу
органів студентського самоврядування, тому залучення їх до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОНП в КНУ відбувається через Раду молодих вчених університету
(http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh) . Аспіранти, які входять до цього органу
мають право: подавати пропозиції до Вченої ради університету (факультету) з питань
удосконалення стратегії університету щодо контролю освітнього процесу; брати участь
у вирішенні різноманітних ситуацій, що можуть виникнути між здобувачами вищої
освіти та представниками адміністрації/науково-педагогічними працівниками; подавати
пропозиції щодо змісту навчальних планів та освітніх програм; делегувати членів Ради
до складу Вченої ради Університету, а також інших колегіальних та робочих органів
Університету. Рада молодих вчених університету аналізує та узагальнює зауваження та
пропозиції аспірантів щодо організації освітнього-наукового процесу і звертається до
Вчених рад факультетів (Вченої ради університету) чи адміністрації університету з
пропозиціями щодо їх вирішення. Під час розробки і перегляду ОНП Будівництво та
цивільна інженерія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії
зауважень з боку органів студентського самоврядування 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
Для врахування думки стейкхолдерів під час періодичного перегляду ОНП та інших
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процедур забезпечення її якості у КНУ передбачено проведення їх анкетування,
(https://www.budfac.com/programa-pidgotovki-phd).
Представники
роботодавців
є
членами Наглядової ради у КНУ (склад оновлюється), що дає їм змогу безпосередньо
впливати на якість ОНП і мати об’єктивне уявлення про проблеми і перспективи
надання освітніх послуг. Стейкхолдери обов’язково запрошуються на науковопрактичні масові заходи КНУ, де розглядаються різні аспекти підготовки здобувачів
вищої освіти, що відображено в програмах і матеріалах цих заходів. Роботодавці
приймають участь в атестації здобувачів вищої освіти шляхом роботи в екзаменаційних
комісіях відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), а також
публічному захисті дисертаційних робіт. Крім того, дієвою формою урахування
інтересів роботодавців за ОНП є щорічне проведення науково-практичних конференцій,
семінарів, круглих столів, які проводяться на базі КНУ. Пропозиції від роботодавців
щодо оновлення ОНП та інших процедур забезпечення її якості закріплюються
резолюцією конференції чи рішенням круглого столу та передаються на розгляд й
обговорення вчених рад факультетів і в подальшому враховуються при перегляді та
оновленні змісту ОНП на наступний рік. Також роботодавці приймають участь у
підвищенні кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників, яке здійснюється
відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і
науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf)
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та
траєкторій працевлаштування випускників ОП
Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОНП передбачено здійснюватися як Центром сприяння
працевлаштуванню, так і гарантом ОНП спільно із викладачами кафедри шляхом
проведення
усних
та
онлайн-опитувань
випускників
(http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328), а також в КНУ створено відділ
працевлаштування та профорієнтації, який сприяє працевлаштуванню здобувачів,
координує налагодження зворотного зв’язку з випускниками, здійснює комунікацію з
роботодавцями.Також важливе значення у цих процесах відіграє Міжнародний відділ,
наукова частина, які допомагають молодим науковцям проходити стажування за
кордоном, брати участь у різноманітних грантових проектах.
На даний час випускників ОНП Будівництво та цивільна інженерія немає. Значна
частина випускників аспірантури кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та
конструкцій залишилася працювати в університеті (Люльченко Є.В., Астахова Н.В.,
Настич О.Б., Герасимова Н.В., Мельниченко Н.П., Шишкіна О.О.). Випускники кафедри
також працюють в інших ЗВО (Набіль Абдула Аль Вассабі працює викладачем
університету в Йорданії), наукових установах: так, наприклад, Щерба В.В. працює
начальником будівельного відділу ДП «Кривбаспроект» та на виробничих
підприємствах (Адамов Артур Юсупович).
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?
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості під час розробки
ОНП у 2018 році було виявлено наступний недолік – недостатня практична складова
при реалізації ОНП. Даний недолік було усунено шляхом перегляду змісту ОНП,
навчального плану та програм навчальних дисциплін.
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти
беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та
пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час
удосконалення цієї ОП?
Оскільки акредитація ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
доктор філософії Будівництво та цивільна інженерія є первинною, результатів
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зовнішнього забезпечення якості вищої освіти немає. ОНП удосконалюється і
реалізується відповідно до плану розвитку та Статуту Університету і сприяє виконанню
місії та досягнення цілей Університету. ОНП враховує потреби ринку праці та цільової
групи, тому що орієнтована на конкретну професію. Методи і форми навчання
здобувачів вищої освіти сприятимуть досягненню цілей ОНП. Цілі і результати
навчання за ОНП є адекватними і порівнюваними з результатами навчання відповідного
рівня вищої освіти, враховують необхідність набуття та застосування знань і навичок,
зазначених у тимчасовому стандарті і є основою для оцінювання знань і навичок
випускників, які навчалися за цією програмою.
Ряд співробітників КНУ беруть активну участь у діяльності Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти (є експертами або членами ГЕР) і
фактично виступають агентами позитивних змін щодо інституційного становлення
якості вищої освіти в Університеті
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?
1. Для ОНП сформована група забезпечення із будівельного факультету, які є
провідними в своїх галузях та мають значний досвід у підготовці кадрів вищої
кваліфікації.
2. Проводяться методичні семінари та засідання кафедри, де розглядаються
актуальні питання розвитку ОНП, внесення змін в зміст підготовки з конкретних
освітніх компонентів, розглядаються результати моніторингу та анкетування,
приймаються відповідні рішення.
3. Створений Центр забезпечення якості вищої освіти здійснює побудову системи
внутрішнього забезпечення якості освіти КНУ, забезпечуючи взаємодію академічної
спільноти КНУ в даному напрямку.
4. В університеті впроваджується система внутрішнього забезпечення якості
освіти відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
у
ДВНЗ
«Криворізький
національний
університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf).
5. Учасники залучені на основні принципів функціонування системи якості освіти
(універсальність; прозорість; об’єктивність; уникнення конфлікту інтересів; мінімальна
необхідність документів та процедур; студентоцентризм; системність та
систематичність; залучення всіх зацікавлених осіб; субсидіарність, тобто, узгодження
делегованих повноважень і відповідальності).
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у
контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Ректор: участь у визначенні стратегії і перспектив розвитку університету,
затвердження процедур внутрішнього забезпечення якості освіти.
Проректори: організація освітнього, наукового та виховного процесу.
Вчена рада Університету: стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності,
формування політики та затвердження процедур внутрішнього забезпечення якості.
Науково-методична
рада:
аналіз,
погодження
нормативно-методичної
документації, освітніх програм, переліку вибіркових освітніх компонентів.
Науково-технічна рада: прозорість, об’єктивність рішень з питань науководослідної роботи.
Кафедри: розробка та вдосконалення змісту освіти, опитування здобувачів вищої
освіти, робота зі стейкхолдерами, контроль дотримання норм академічної
доброчесності.
Навчально-методичний відділ: розробка нормативно-методичної документації,
моніторинг та контроль якості освітньої діяльності.
Аспірантура та докторантура: організація освітньо-наукового процесу
Інформаційно-обчислювальний центр: корпоративна інформаційна система,
бібліотечні та інші інформаційні ресурси, рейтинги.
Центр міжнародної діяльності та освіти: міжнародна співпраця, академічна
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мобільність.
Приймальна комісія: прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів.
Центр забезпечення якості: здійснення контролю, моніторингу якості.
Рада молодих вчених: просування ініціатив молодих вчених.
Наукова бібліотека: популяризація принципів академічної доброчесності.
9. Прозорість і публічність
Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників
освітнього процесу? Яким чином забезпечується їхня доступність для учасників
освітнього процесу?
Правила та процедури взаємодії всіх учасників освітнього процесу, їх прав та
обов’язків здійснюються в порядку та спосіб, передбачений Законом України «Про
вищу освіту», а також внутрішніми нормативними актами університету, доступ до яких
забезпечено шляхом розміщення на офіційному сайті університету:
http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza.
Основні документи ЗВО:
Статут Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf );
Положення про організацію освітнього процесу у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf);
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 )
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf);
Правила прийому до КНУ у 2021 році (http://www.knu.edu.ua/pravyla_pryyomu );
Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2021 році
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-oktorantura/vstupnyku-do-aspirantury-ta-doktorantury);
Положення 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: https://www.budfac.com/
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати
навчання та компоненти) http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
10. Навчання через дослідження
Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим
інтересам аспірантів (ад’юнктів)
Програма з моменту її започаткування була розроблена так, щоб максимально
відповідати науковим інтересам аспірантів. Обов'язкові навчальні дисципліни
зорієнтовані на відповідність науковим інтересам аспірантів. Наприклад у дисциплінах:
«Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії»; «Керування
структурою будівельних систем»; «Філософія науки та інновації» зміст лекційних та
практичних занять орієнтується на затверджені теми дисертаційних робіт аспірантів.
Надзвичайно важливим для аспірантів є знання англійської мови, адже зараз практично
усі міжнародні конференції в галузі будівництва, матеріали яких публікуються у Scopus
чи Web of Science є англомовними. Проектною групою були передбачені вибіркові
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дисципліни. У ОНП 2018 року передбачено банк вибіркових дисциплін (який
оновлюється
відповідно
напрямам
ОНП
http://www.knu.edu.ua/aspirantura-tadoktorantura/informaciya-pro-napryamky-naukovyh-doslidzhen-yaki-vykonuyut-sya-vuniversyteti-vidpovidno-do-special-nostey-aspirantury-ta-doktorantury).
Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну
підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю
та/або галуззю
В структурі ОНП передбачено вивчення аспірантами обов’язкових компонентів
«Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії» (6 кредитів);
«Керування структурою будівельних систем» (6 кредитів). Запланована кількість
кредитів відведена із розрахунку, що в рамках вивчення означених курсів аспіранти
мають фундаментально оволодіти основними проблемами в галузі будівництва і
цивільної інженерії та методами їх подолання, з основами керування структурою
будівельних систем. Успішне вивчення зазначених освітніх компонентів спрямоване на
отримання результатів навчання ПРН2 «Знання та розуміння методів наукових
досліджень, вміння і навички використовувати методи наукових досліджень на рівні
доктора філософії», ПРН3 «Знання та розуміння теорії і методології системного аналізу,
етапів застосування системного підходу при дослідженні технологічних процесів;
вміння і навички використовувати методологію системного аналізу у сфері будівництва
та цивільної інженерії», ПРН4 «Знання та розуміння методів представлення результатів
власних наукових досліджень в галузі будівництва та цивільної інженерії, застосовувати
сучасні інформаційні системи та технологій у науковій діяльності» та ПРН12
«Виконувати оригінальні наукові дослідження в галузі будівництва та цивільної
інженерії на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що
створюють нові знання, для розв’язання актуальних проблем».
Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну
підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю
Повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у
закладах вищої освіти за спеціальністю Будівництво та цивільна інженерія забезпечують
такі освітні компоненти ОНП: «Сучасні методики викладання та організації занять у
вищій школі» та «Викладацька практика». Ці освітні компоненти відповідають
компетентності ФК4. Наявність системи спеціальних знань щодо організації
педагогічного процесу у закладах вищої освіти та використання педагогічних
технологій у вищій освіті; базові знання в галузі будівництва та цивільної інженерії;
базові знання з педагогіки та психології вищої школи, необхідні для викладання
комплексу спеціальних дисциплін в процесі підготовки фахівців з будівництва та
цивільної інженерії. Успішне вивчення зазначених освітніх компонентів спрямоване на
отримання результатів навчання ПРН6 «Знання та розуміння структури вищої освіти в
Україні, специфіки професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, вимог
щодо дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії» та ПРН11
«Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання,
способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність
навчального процесу».
Положення про порядок проходження викладацької практики здобувачами вищої
освіти третього (освітньо-наукового) рівня у Криворізькому національному університеті
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/нормати
ви/praktika_20.pdf
Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
напрямам досліджень наукових керівників
Планування наукових досліджень аспірантів відбувається у розрізі
функціонування наукових шкіл та у рамках комплексної науково-дослідної тематики
кафедр.
Так к.т.н., проф. Валовой О.І. працює в галузі теорії і практики залізобетонних
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конструкцій (тема дисертації «Вплив короткочасних перемінних навантажень на
міцність, деформативність та тріщиностійкість залізобетонних елементів»). Тематика
дисертаційної роботи аспіранта Волкова Сергія Олександровича: «Міцність та
деформативність балок армованих базальтовою арматурою та металевою і базальтовою
арматурою одночасно».
Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та
матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для
проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
Щодо організаційного забезпечення, то в КНУ обговорення результатів наукових
досліджень аспірантів в межах ОНП організовано наступним чином:
1) щосеместру на засіданнях кафедри;
2) щороку на науково-практичних конференціях та інших заходах наукового
профілю, що проходять в КНУ (конкретні приклади наведені за посиланням
http://www.knu.edu.ua/konferencii);
3) протягом року на науково-практичних конференціях, які проходять на базі
інших ЗВО України та зарубіжжя.
Щодо матеріального забезпечення здобувачів:
1) для проведення наукових досліджень є можливість вільного безоплатного
доступу до лабораторної бази університету;
2) публікація тез доповідей на конференціях КНУ відбувається на безоплатній
основі;
3) публікація статей у збірці наукових праць «Вісник Криворізького національного
університету» проводиться на безоплатній основі. Наведені організаційні заходи у
повній мірі задовольняють вимогам висвітлення та апробації результатів досліджень в
рамках експерименту МОН щодо присудження освітньо-наукового ступеня доктора
філософії.
Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів
(ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть
конкретні проекти та заходи
Залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти неможливо без знання
мови міжнародного спілкування. Належний рівень іноземного академічного письма,
достатній для комунікації в міжнародному науковому середовищі з метою апробації
результатів наукових досліджень здобувачів забезпечує освітній компонент ОНП НК 8
«Іноземна мова для академічних та наукових цілей» та НК 9 «Іноземна мова наукової
комунікації» .
З метою забезпечення можливості долучення здобувачів університету до
міжнародної академічної спільноти за ініціативи та на базі КНУ проводяться
Міжнародні конференції молодих учених (http://www.knu.edu.ua/konferencii). Крім того
здобувачі мають змогу вільно брати участь в інших міжнародних наукових заходах та
спільних дослідницьких проектах. Відповідно до Наказу № 1213 від 06.11.18 «Про
надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері
управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних»
Криворізький національний університет отримав доступ до платформ Scopus та Web of
Science, завдяки чому здобувачі мають можливість ознайомлення з результатами
досліджень науковців інших країн. Викладачі кафедри в процесі подання спільних
заявок у рамках міжнародних грантових програм створюють підґрунтя для співпраці з
університетами та науковими установами інших країн http://doir.knu.edu.ua/ міжнароднадіяльність/міжнародні-фонди/.
Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах,
результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
В КНУ наукові керівники разом з аспірантами проводять наукові дослідження в
рамках
науково-дослідних
робіт,
реєстр
яких
ведеться
у
КНУ
http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-universytetu.
Результати
цієї
діяльності регулярно публікуються у періодичних наукових виданнях КНУ:
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http://journal.knu.edu.ua/, а також в інших фахових виданнях України та зарубіжжя.
Результати усіх науково-дослідних робіт мають впровадження у навчальний процес.
На кафедрі ТБВМК в результаті багаторічних досліджень сформувалася наукова
школа за напрямом «Бетони спеціального призначення з використанням відходів
гірничо-мателургійної промисловості» (науковий керівник д.т.н. Шишкін О.О., який має
Індекс Гірша 4 у Scopus). Наукові дослідження аспірантів кафедри узгоджені з
напрямом наукової школи, за яким вже підготовлено 9 кандидатів (в тому числі
громадянин Ємену) та 1 доктор наук, видано більше 350 опублікованих праць наукового
та навчально-методичного характеру, в тому числі 5 підручників, 8 навчальних
посібників, 12 монографій, 12 публікацій у наукових виданнях, що індексуються у
наукометричній базі Scopus. Якість підготовлених підручників і посібників
підтверджена зайнятим першим місцем у обласному конкурсі навчальної літератури. На
кафедрі ПЦМБ в результаті багаторічних досліджень сформувалася наукова школа
(науковий керівник проф. Валовой О.І.). Наукові дослідження аспірантів кафедри
ПЦМБ узгоджені з напрямом наукової школи, за яким вже підготовлено 5 кандидатів
наук.
Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій
діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)
З метою дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності в КНУ
розроблено та схвалено Положення про академічну доброчесність у Криворізькому
національному університеті http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf та Пам’ятка
молодому
вченому
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Pamytkaконвертирован.pdf. Реалізація політики академічної доброчесності в КНУ здійснюється
через: діяльність Комісії академічної доброчесності університету; створення і
функціонування системи запобігання та виявлення академічного плагіату; протидію
будь-яким проявам неправомірної вигоди; інформування на веб-сайті університету та в
соціальних мережах про заходи щодо забезпечення принципів та правил академічної
доброчесності; проведення тренінгів і семінарів із залученням наукових керівників та
аспірантів з метою заохочення їх до етичної поведінки та формування навичок протидії
академічній нечесності; формування умов для розвитку взаємної довіри й поваги між
науковими керівниками та здобувачами; вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних
вищих навчальних закладів щодо реалізації принципів академічної доброчесності в
освітньому середовищі.
Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної
доброчесності
Усі науково-педагогічні й наукові працівники, що претендують на здійснення
наукового керівництва здобувачами зазначають, що вони ознайомлені з нормами
Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf, зобов’язуються його дотримуватися та
погоджуються з можливістю притягнення їх до відповідальності за його порушення.
Також навчально-методичним відділом проводиться попередній, а у подальшому
постійний моніторинг дотримання вимог академічної доброчесності науковопедагогічними працівниками, які приймаються на роботу до університету. В КНУ
запроваджена система перевірки на академічну доброчесність і антиплагіат. При подачі
аспірантами дисертаційних робіт до спеціалізованих вчених рад, вони проходять
перевірку. Керування процесом дотримання академічної доброчесності в освітній
діяльності КНУ, інформування здобувачів вищої освіти та співробітників про
неприпустимість порушення академічної доброчесності, а також реалізація заходів
щодо запобігання проявам академічної недоброчесності щодо дотримання принципів
академічної доброчесності здобувачами вищої освіти здійснюються Центром
забезпечення якості вищої освіти. Керування процессом дотримання академічної
доброчесності з покладанням контролюючої функції на факультетах здійснює декан
факультету.
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До сьогодні в університеті не виявлено порушень академічної доброчесності
жодним учасником освітнього процесу підготовки здобувачів третього рівня вищої
освіти.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
ОНП розвивається з огляду на існуючі тенденції у галузі будівництва, сучасної
уявлень щодо основних понять парадигми «Будівництво та цивільна інженерія»,
менеджменту стану будівельних конструкцій будівель і споруд. Виходячи з проведеного
самоаналізу, сильними сторонами ОНП Будівництво та цивільна інженерія є:
1. ОНП має актуальність і унікальність, які полягають у спрямованості знань і умінь
використанням «Міцелярного каталізу» та «Ефекту надмалих концентрацій», а також
відходів гірничо-металургійної промисловості в будівельних матеріалах і конструкціях
нового покоління.
2. ОНП реалізується кафедрами, які мають значний досвід підготовки фахівців у
галузі будівництва (на кафедрі промислового, цивільного та міського будівництва
здійснюється підготовка кандидатів наук за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна
інженерія» з 1968 року, а на кафедрі технології будівельних виробів, матеріалів та
конструкцій – з 1991 року). Науково-педагогічні працівники кафедр мають значний досвід
у викладанні навчальних дисциплін та підготовки навчально-методичної літератури (на
кафедрі технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій підготовлено 5
підручників для студентів ЗВО, затверджених Міністерством освіти і науки України, 8
навчальних посібників для студентів ЗВО, рекомендованих Міністерством освіти і науки
України, які посіли перше місце в обласному конкурсі навчальної літератури, а також
підготовили 9 кандидатів та 1 доктора наук). Це значно підсилює змістове наповнення
освітніх компонентів.
3. ОНП має чітку структуру. Освітні компоненти, включені до ОНП, складають
логічну взаємопов’язану систему та дозволяють оптимально поєднати навчання та наукові
дослідження здобувачів.
4. На кафедрах, що здійснюють підготовку здобувачів за ОНП пропонують
аспірантам досить широкий спектр для їх наукових досліджень. Низка напрямків
досліджень постійно розширюється.
5. Кафедри, що здійснюють підготовку аспірантів, мають хорошу матеріальну та
лабораторну базу, розвивається низка сервісів, зокрема, загальноуніверситетських, які
створюють сприятливе освітнє середовище для аспірантів.
Слабкі сторони ОНП:
1. Вимагає вдосконалення система долучення аспірантів до міжнародної академічної
спільноти за спеціальністю.
2. Лише формується система внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу
для аспірантів, яка також вимагає подальшого вдосконалення, зокрема, в контексті
активізації зворотнього зв'язку із здобувачами.
3. Аспіранти не в повній мірі використовують можливості неформальної освіти.
4. Відсутність практики викладання дисциплін ОНП англійською мовою, що мало б
значно розширити можливості для нового набору та академічної мобільності.
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні
заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Основними перспективами розвитку ОНП упродовж найближчих 3 років є:
1. Участь у міжнародних наукових проектах та асоціаціях, що дозволить
активізувати участь здобувачів у науково-дослідній діяльності та зробити свій внесок у
розвиток суспільства, розв’язання глобальних проблем і стимулювання економічного
розвитку регіону.
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2. Посилення ролі самостійної роботи здобувачів із застосуванням дистанційної
складової навчання.
3. Підтримка особистісно-орієнтованого навчання шляхом використання
інноваційних методів навчання та визнання результатів неформальної освіти.
4. Інтенсифікація набору іноземних студентів та академічної мобільності здобувачів
та викладачів.
5. Підвищення рівня апробації наукових робіт здобувачів.
6. Включення до ОНП перспективної, з науково-технічного погляду сфери
розроблення та керування кіберфізичними системами.
КНУ планує здійснити задля реалізації цих перспектив такі заходи:
1. Участь у проектах Horizon 2020 та інших провідних європейських ініціативах;
публікації 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. Укладання договорів із провідними освітніми платформами (Coursera, edX,
Prometheus) щодо надання пільгових цін на сертифікацію для здобувачів КНУ.
4. Упровадження практики викладання дисциплін ОНП англійською мовою.
5. Укладання договорів із провідними підприємствами Кривбасу щодо їх участі в
обговоренні наукових результатів, а також їх упровадженні на підприємствах. Посилення
на базі наявних договорів і лабораторій компанії Schneider Electriс та Siemens, подальшої
співпраці та розвитку застосування отриманих знань аспірантами в трендових напрямках
керування енергопотоками, із застосуванням сучасних апаратних та програмних
продуктів, зокрема цифрового інструменту доповненої реальності.
6. У рамках проєкту «CybPhys» заплановано ознайомчі визіти викладачів та
здобувачів кафедри до Католицького університету Льовена (м. Брюгге, Бельгія) та
дослідницько-інноваційного центру Університету Кіпру (м. Нікосія, Кіпр). У рамках
візиту заплановано відвідування технічних лабораторій, спілкування з європейськими
викладачами та науковцями у сфері інформаційних технологій та, зокрема, автоматизації
промислових процесів, діджиталізації освітніх процесів. Прогнозуємо, що в результаті
таких візитів буде визначено нові наукові тренди та нові сфери наукових інтересів, які
обов’язково будуть відображені в новій ОНП та запропоновані здобувачам як напрями
дисертаційного дослідження. Для здійснення цих завдань КНУ протягом наступних 3-х
років планує отримати партнерську підтримку в результаті взаємодії із ЗВО, організаціями
та установами інших країн у рамках договорів про співпрацю.
Запевнення
Запевняємо, що уся інформація, наведена у звіті та доданих до нього документах, є
достовірною.
Гарантуємо, що Криворізький національний університет 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 нього документів 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.
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою
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Гарант освітньої програми

________________

О.О. Шишкін
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Додаток А
Таблиця А.1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОНП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Cилабуса або інші навчально-методичні матеріали
Назва файла

Теоретичні і практичні
проблеми будівництва
та цивільної інженерії
Керування структурою
будівельних систем

Хеш файла
Нормативні дисципліни
Цикл загальних компонент

Якщо освітній компонент потребує
спеціального матеріально-технічного
та/або інформаційного забезпечення,
наведіть відомості щодо нього

дисципліна

ТППБЦІ.pdf

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

1. Мультимедійне обладнання
2. Наочні матеріали.

дисципліна

КCБО. pdf

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

1. Мультимедійне обладнання
2. Наочні матеріали.

Цикл загальнонаукових (філософських) компонент
Філософія науки та
інновації
Організація та
реалізація досліджень
здобувача наукового
ступеню доктора
філософії

дисципліна

Філософія.pdf

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

дисципліна

ОРГАНІЗАЦІЯ
ДОСЛ.pdf

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

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

дисципліна

УПРАВЛІННЯ.p
df

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

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

36

Сучасні методики
викладання та
організації занять у
вищій школі
Викладацька практика

дисципліна

СУЧАСНІ
МЕТОДИКИ.pdf

практика

ПРАКТИКА.pdf

Іноземна мова для
академічних та
наукових цілей
Іноземна мова наукової
комунікації

дисципліна

ІН МОВА.pdf

дисципліна

ІН
МОВА http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328
СПІЛК.PDF

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

Project; ProjectLibre.
1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна апаратура
Діяльність
здобувачів
у
період
викладацької практики є аналогом
професійної діяльності викладача, адже
вона організовується в реальних умовах
роботи на базі кафедри технології
будівельних виробів, матеріалів та
конструкцій з відповідним матеріальнотехнічним забезпеченням. Під час
проходження викладацької практики у
здобувача формуються конструктивні,
комунікативні,
організаторські
та
дослідницькі уміння та навички.

Цикл мовних компонент
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=328

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

37

Додаток Б
Таблиця Б.1. Зведена інформація про викладачів
ID
викладача

ПІБ
викладача

198507

Шишкін
Олександр
Олексійович

Посада

Завідувач
кафедри

Навчальні
Структурни
Стаж
дисципліни,
й підрозділ, Інформація про науковощо їх
у якому
кваліфікацію педаговикладає
працює
викладача
гічної
викладач на
викладач
роботи
ОП
1.
Теоретичні і
практичні
проблеми
будівництва
та цивільної
інженерії
2.
Викладацька
практика

Обґрунтування

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 36 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection
1. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. Дослідження впливу нанокаталізу на
формування міцності реакційного порошкового бетону // Восточно-европейский
журнал передовых технологий. 2016. 1/6 (79 ). С. 55-60. (Scopus).
2. Шишкін О.О. Дослідження впливу сполук перехідних елементів на
міцелярний каталіз формування міцності реакційного порошкового бетону //
Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2016. 2/6 (80). С. 60-65. .
(Scopus).
3. Shishkin А., Netesa N., Scherba V. Effect of the iron-containing filler on the
strength of concrete // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017.
5/6 (89). P. 11-16. (Scopus).
4. Shishkina A., Shishkin A. Research into effect of complex nanomodifiers on the
strength of fine-grained concrete // Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies 2018.2/6 (92). р. 29 – 33. (Scopus).
5. Shishkina, A. Shishkin A. Study of compounds of micellar catalysis on the
strength of alkaline reaction powder concrete // Eastern-European Journal of
Enterprise Technologies 2018.3/6 (93). р. 46-51. (Scopus).
6. Shishkin А., Netesa N., Netesa А. Determining the rational compositions of lowstrength concretes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 1/6
(97). 47-52.
2)наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях,
включених до переліку наукових фахових видань України;
1. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. Вплив наповнених міцел ПАР на міцність
дрібнозернистого бетону. Сучасні технології та методи розрахунків у
будівництві, 2019. 11. 185-192.
2. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. Вплив виду наномодифікатора на міцність
бетону. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі і споруди. 2020.37.80-
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88.
3. Шишкін О.О Шишкіна О.О. Властивості наномодифікованого бетону в сухих
спекотних умовах зовнішнього середовища. Шляхи підвищення ефективності
будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. 43. 13 –22.
4. Шишкин А.А. Исследование влияния мицеллообразующих поверхностноактивных веществ и их смесей на прочность реакционного порошкового бетона.
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2020. 31 (70).
4. С. 191-195.
5. Шишкін О.О Шишкіна О.О. Управління міцністю бетону модифікованими
поверхнево-активними речовинами. Нові технології в будівництві 2020.37.69-76
6. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. Вплив змінних навантажень і температур на
адгезію гіпсоцементного бетону. Нові технології в будівництві. 2020. 38. 44-50.
7. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. Керування структурою води, призначеної для
виготовлення дрібнозернистого бетону Науковий вісник будівництва, 2020, т.
101, №3. С. 133-141
8. Шишкіна О.О, Шишкін О.О. Дрібнозернистий бетон для ремонту
гідротехнічних споруд. Shipbuilding&marine infrastructure. 2020.2(4).30-37
9. Шишкіна О.О. Шишкін О.О. Особливості роботи дрібнозернистих бетонів,
призначених для гідротехнічних споруд, під дією негативних і знакозмінних
температур. Розвиток транспорту 2020. 2(7). 124-137
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або
монографії;
1. Шишкін О.О. Роль перехідних d-елементів у формуванні властивостей
в’яжучих речовин // Сучасні будівельні матеріали та їх технології: Монографія.
/ О.С. Шинкевич та ін.; за ред. О.О. Шишкіна. - Кривий Ріг, 2017. – Р. І.1. – С.
11-18.
2. Шишкіна О.О., Шишкін О.О.Теоретичні і практичні проблеми будівництва та
цивільної інженерії: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти.
Кривий Ріг: Чернявский Д.О., 2021 - 144 с. з іл
3. Shishkina A. A., Shishkin A. A. Influence of nanomodifiers on the properties of
concrete. Prospects and priorities of research in science and technology: Collective
monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. рр.. 282-298
5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної
експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:
1. Рецензент наукового журналу «Applied Mechanics and Materials»
(видавництво Trans Tech Publications, Switzerland).
2. Член наукових комітетів IV Міжнародної науково-технічної конференції
«Ефективні технології в будівництві» (2019), V Міжнародної науково-технічної
конференції «Ефективні технології в будівництві» (2020) та VІІ Міжнародної
науково-технічної конференції «Нові технології в будівництві» (2020)
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи
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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 експертних комісій МОНУ України: Запорізька інженерна академія
(2018), Львівський національний аграрний університет (2018), Харківський
національний університет міського господарства (2018), Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури (2019), Київський національний
університет будівництва та архітектури (2019), Донбаська національна академія
будівництва та архітектури (2019)
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 науково-дослідної роботи на тему: «Загальні
закономірності формування властивостей в’яжучих речовин із застосування
речовин, що містять d-елементи, зокрема відходи гірничорудної промисловості»
шифр НР/П-05-16 № , Держреєстрації 0116U001781 (2016-2017р.р.)
2. Член редакційних колегій збірників наукових праць «Вісник Криворізького
національного університету» та «Сучасні технології та методи розрахунків у
будівництві»
3. Редактор журналу «American Journal of Applied Mathematics» (AJAM); ISSN:
2330-0043 (Print)；ISSN: 2330-006X (Online).
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 технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або
члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових
спеціалізованих вчених рад);
Член спеціалізованої вченої ради Д 41.085.01 Одеської державної академії
будівництва та архітектури.
Офіційний опонент при захисті дисертацій: Мартинов Володимир Іванович
(2017)
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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. Шишкін О.О. Методичні вказівки до виконання магістерської випускової
роботи. – Кривий Ріг: КНУ, 2016. – 38 С.
2. Шишкін О.О. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
«Технологія бетонних та залізобетонних виробів» – Кривий Ріг: КНУ, 2016. – 28
С.
3. Шишкін О.О. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
«Випробування будівельних конструкцій» – Кривий Ріг: КНУ, 2017. – 18 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. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. Вплив виду наномодифікатора на міц-ність
бетону. ІІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті.
Європейський досвід» (12-14 листопада 2019 р., Амстердам, Нідерлан-ди):
Матеріали. Упорядники Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. – Дніпро-Амстердам, 2019.
– С. 394-398.
2. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. Керування структурою води, призначеної для
виготовлення бетону. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної
конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства» (Харків, 5-6
листопада 2020 р.). 23-28.
3. Shishkina A. Shishkin А. Application of the easy concentration effect in concrete
technology. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). IOP
Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012038
4. Шишкін, О.О., Шишкіна О.О. Властивості наномодифікованого бетону в
сухих спекотних умовах зовнішнього середовища / Матеріали V Міжнародної
науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві» та VII
Міжнародної науково-технічної конференції «Нові технології в будівництві»
(Київ, 19 листопада 2020) с. 89
5. Шишкін, О.О. Шишкіна О.О. Ефект надмалих концентрацій в технології
бетону. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток
промисловості та суспільства 2020». С. 112
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Капіца
Володимир
Федорович

Завідувач
кафедри

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
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розвиток ноо-мислення в процесі світоглядної трансформації. Вісник
Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип.
20. С. 46-52.
2. Капіца В.Ф. Розвиток ноосферного світорозуміння і мислення в процесі
світоглядної трансформації ментальної рефлексії творчих суб’єктів. Актуальні
проблеми філософії та соціології. 2017. Вип. 20. С.37-41.
3. Капіца В.Ф. Ноосферогенезис буття та онтологічна структура ноосферної
реальності як культуросфери і креатосфери ноосферного світорозуміння.
Актуальні проблеми філософії та соціології (науково-практичний журнал).
2016. Вип. 14. С.52-57.
4. Капіца В.Ф. Ноосферно-епістемологічна реальність наукового знання,
ноосферного мислення і ноо-пізнання. Вісник Львівського університету. Серія
філософсько-політологічні студії. 2019. Вип.27.
5. Капіца В.Ф. Ноосферна епістемологія та ноо-методологія представлення
знання і здійснення пізнання на засадах ноо-науки. Вісник Львівського
університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. Вип.28.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або
монографії:
Наведено 8 із 21:
1. Капіца В.Ф. Філософія: терміни, поняття. Енциклопедичний словникдовідник: 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 ноопізнання: 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
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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 ноотехнологій в гуманізованих НТ-праксісах і логономосах ноосферного мислення
та інноваційного навчання» (2020-2022рр). Держреєстрація № 0120U002165.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / відділення
(наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за
підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / відділу (наукової установи)
/ навчально-методичного управління (відділу) / лабораторії / іншого
навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу / вченого
секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального
секретаря приймальної комісії та його заступника:
Завідувач кафедри філософії і соціальних наук Криворізького національного
університету.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для
самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій загальною
кількістю три найменування:
1. Капіца В.Ф. Структурно-конспективна розробка базових тем лекцій з
основоположень філософії науки та інновацій для аспірантів технічних вузів.
Кривий Ріг, 2020. 180 с.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим
студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво
студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких
конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного
комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь
в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка
світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера,
помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту;
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виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського
корпусу:
Керівнк постійно-діючого студентського наукового гуртка «Філософські
студії»
15) наявність науково-популярних та / або консультаційних (дорадчих) та /
або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною
кількістю не менше п’яти публікацій:
Наведено 5 із 14:
1. Капіца В.Ф. Конструктивна номонологія ноосферного мислення та
імпрінтінг логономосів дослідних програм в ноосферних технологіях з НТвиробництва ноо-інновацій. Розвиток промисловості та суспільства.: матеріали
наук.-прак. конф. (Кривий Ріг, 27 травня 2019 р.). Кривий Ріг: видавництво
КНУ, 2019. С. 172.
2. Капіца В.Ф. Створення стандартизованих ноосферних програм з розробки
ноо-кібернетичних технологій. Розвиток промисловості та суспільства:
матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Кр. Ріг, 23-25 травня 2018 р.). Кривий Ріг,
2018. Т. 2. С. 201.
3. Капіца В.Ф. Професійно-світоглядні методи навчання на основі
інтерактивних методик навчального партнерства. Розвиток інтерактивних
світоглядних практик та впровадження інноваційних методів навчального
партнерства: матеріали міжвуз. студ. конф. (Кривий Ріг, 25 травня 2017 р.).
Кривий Ріг. Видавн.цент ДВНЗ «КНУ», 2017. 386с. С. 11-52.
4. Капіца В.Ф. Ноосферна епістемологія та інноваційно-ноосферна
методологія представлення знання та значення пізнання на засадах філософії
ноо-науки. Інновації філософії науки і подолання антигуманних тенденцій в
розвитку сучасного суспільства: матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. (Кривий
Ріг, 11 квітня 2017 р.). Кривий Ріг, Видавн.центр ДВНЗ «КНУ», 2017. С. 27-50.
5. Капіца В.Ф. Ноосферно-технологічне проектування розвитку науки і
суспільства на гуманістичній основі епістемологічного ноосферогенезису знань.
Інновації філософії науки і подолання антигуманних тенденцій в розвитку
сучасного суспільства: матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. (Кривий Ріг, 11
ківтня 2017 р.). Кривий Ріг, Видавн.центр ДВНЗ «КНУ», 2017. С. 76-115.
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Моркун
Володимир
Станіславов
ич

Професор

Організація
та
реалізація
досліджень
здобувача
наукового
ступеня
доктора
філософії

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 34 роки.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
Наведено 7 з 94:
1. Morkun V., Morkun N., Pikilniak A. The Propagation of Ultrasonic Waves in
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Gas-containing Suspensions. Cambridge Scholars Publishing, UK, 2019. 130 p.
2. Morkun V., Semerikov S., Hryshchenko S. Methods of Using Geoinformation
Technologies in Mining Engineers Training. Cambridge Scholars Publishing, UK,
2018. 227 p.
3. Morkun V., Morkun N. Estimation of the crushed ore particles density in the pulp
flow based on the dynamic effects of high-energy ultrasound. Archives of Acoustics.
2018. № 43(1). P. 61-67. {Scopus, WoS}
4. Morkun V., Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. Study of the lamb waves
propagation along a plate in contact with a randomly inhomogeneous heterogeneous
medium. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 1(5-91). P.
18-27. {Scopus}
5. Morkun V., Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. Synthesis of robust controllers
for the control systems of technological units at Iron ore processing plants.
EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 1(2-91). P. 37-47.
{Scopus}
6. Morkun V., Morkun N., Tron V. Automatic control of the ore suspension solid
phase parameters using high-energy ultrasound. Radio Electronics, Computer
Science, Control. 2017. № 3. P. 175-182. {WoS}
7. Morkun V., Gubin G., Oliіnyk T., Lotous V., Ravinskaia V., Tron V., Morkun N.,
Oliіnyk M. High-energy ultrasound using to improve the quality of iron ore particles
purification in the process of its enrichment. Eastern-European Journal of Eenterprise
Technologies. 2017. № 6(12-90). P. 41-51. {Scopus}
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях,
включених до переліку наукових фахових видань України:
1.
Моркун В.С.,
Моркун Н.В.,
Сердюк О.Ю.
Використання
високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів процесу осадження
часток твердої фази пульпи. Вісник Криворізького національного університету:
зб. наук праць. 2019. Вип. 48. С 3-7.
2. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Сердюк О.Ю. Формування
сепараційної характеристики процесу згущення рудної сировини на основі
методу модельного прогнозуючого керування. Гірничий вісник: зб. наук праць.
2019. Вип. 105. С. 8-13.
3. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Анализ методов понижения
размерности моделей нелинейных динамических процессов обогащения
железорудного сырья. Вісник Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського, Кременчук. 2016. Вип. 2 (97). Ч. 1. С. 63-69.
4. Моркун В.С., Моркун Н.В. Построение системы децентрализованного
оптимального управления процессами обогатительного производства. Вісник
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Сєвєродонецьк.
2016. Вип. 3. С. 28-32.
5. Morkun V., Morkun N., Tron V. Clustering results dimension reduction of iron or
e raw materials characteristics in the process control of its processing. Metallurgical
and Mining Industry. 2016. №1. С. 6-9.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або
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монографії:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В. Адаптивна система управління процесом
магнітної сепарації залізної руди на базі засобів ультразвукового контролю.
Кривий Ріг: КНУ, 2019. 159 с.
2. Morkun V., Morkun N., Pikilniak A. The Propagation of Ultrasonic Waves in
Gas-containing Suspensions. Cambridge Scholars Publishing, UK, 2019. 130 p.
3. Morkun V., Semerikov S., Hryshchenko S. Methods of Using Geoinformation
Technologies in Mining Engineers’ Training. Cambridge Scolars Publishing, 227 p.,
2018.
3. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Оптимальное управление процессом
обогащения железной руды. Saarbrucken: LAMBERT Academic Publishing,
Deutschland, 2015. 321 p.
4. Голик В.И., Комащенко В.И., Моркун В.С. Механохимические процессы
извлечения металлов из некондиционных руд. LAP LAMBERT Academic
Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2015. 140 с.
5.
Грищенко С.М.,
Моркун В.С.,
Семеріков С.О.
Використання
геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера: монографія.
Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. 280 с.
6.
Моркун В.С.,
Тронь В.В.,
Гончаров С.А.,
Подгородецкий Н.С.
Энергоэффективное автоматизированное управление процессом обогащения
руды с распознаванием ее технологических різновидностей. Кривой Рог, 2014.
326 с.
7. Моркун В.С., Бакум З.П., Хоцкіна С.М., Ткачук В.В. Підготовка гірничого
інженера: школа – ВНЗ – підприємство. Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ
«КНУ», 2015. 244 с.
8. Підготовка і захист дисертації на здобуття наукового ступеня у галузі
технічних наук: Інформ.-довідк. посіб. / Автори-упорядники: д-р техн. наук,
проф. В.С. Моркун, д-р техн. наук, проф. М.І. Ступнік, канд. техн. наук В.В.
Тронь. Кривий Ріг: КНУ, 2014. 128 с.
9. Вілкул Ю.Г., Моркун В.С., Шеховцов А.В. Моделювання руху населення та
програмно-технічне забезпечення виборчих процесів і референдумів в Україні
на основі інтерактивних інформаційних технологій: монографія. Кривий Ріг Херсон. ТОВ «ВКФСтар»ЛТД, 2012. 504 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав
документ про присудження наукового ступеня:
1. Підготовлено 6 кандидатських дисертацій (Подгородецький М.С., 2011 р.;
Гончаров С.А., 2014 р.; Харламенко В.Ю., 2014 р.; Радіонов В. М., 2014 р.;
Пікільняк А.В., 2014 р.; Грищенко С.М., 2015).
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної
експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»:
1. Рецензент наукового журналу «Engineering Science and Technology, an
International Journal» (видавництво Elsevier).
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8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проекту), або головного редактора / члена редакційної
колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових
видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:
Наведено 5 з 10:
1. НДР № 30-108-18
період виконання 2018-2020. «Визначення
закономірностей поширення високоенергетичного ультразвуку у неоднорідних
середовищах для оптимізації процесів збагачення залізної руди».
Держреєстрація № 0118U000119.
2. НДР № 30-104-16 період виконання 2016-2017 «Ідентифікація нелінійних
динамічних технологічних об'єктів збагачувального виробництва на основі
ядерних операторів». Держреєстрація №0116U001518.
3 НДР № 30-100-15 період виконання 2015-2017 «Дослідження впливу
динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку на газові бульбашки у
пульпі для управління параметрами її газової фази у процесі флотації».
Держреєстрація№ 0115U003031.
4. НДР № 30-93-13 період виконання 2013-2014 «Розроблення системи
енергоефективного керування транспортною та виробничою структурами
гірничого підприємства на основі моделі його еколого-економічного розвитку».
Держреєстрація № 0013U004003.
5. НДР № 30-88-12 період виконання 2012-2014. «Дослідження процесів
перетворення гамма-випромінювання, ультразвукових об’ємних і поверхневих
хвиль на межах гетерофазних середовищ для оптимізації збагачувальних
технологій». Держреєстрація №0112U000359.
6. Член редакційної колегії Науково-технічного збірника «Вісник
Криворізького національного університету», що внесений до Переліку фахових
видань (наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15.04.2014 р.).
7. Член редакційної колегії Науково-технічного збірника «Гірничий вісник»,
що внесений до Переліку фахових видань (наказ Міністерства освіти і науки
України № 455 від 15.04.2014 р.).
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / відділення
(наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за
підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / відділу (наукової установи)
/ навчально-методичного управління (відділу) / лабораторії / іншого
навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу / вченого
секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального
секретаря приймальної комісії та його заступника:
1. Проректор з наукової роботи Криворізького національного університету з
2013 року.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або
члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових
спеціалізованих вчених рад):
1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 09.052.03 зі спеціальності 05.13.07 –
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автоматизація процесів керування при ДВНЗ «Криворізький національний
університет».
2. Член спеціалізованої вченої ради К 29.051.13 зі спеціальності 05.13.07 –
автоматизація процесів керування при ДВНЗ «Східноєвропейський університет
економіки і менеджменту».
3. Офіційний опонент 3 кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.07 –
автоматизація процесів керування.
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів
загальною кількістю два досягнення:
Наведено 5 з 88:
1. Патент Україна UA 132345 U МПК (2019.01) B01D 21/00 B03B 13/00.
Моркун В.С., Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. Спосіб автоматичного керування
роботою дешламатора. - Опубл. 25.02.2019, Бюл. №4. C.3.
2. Патент Україна UA 132692 U МПК (2019.01) Е2lВ49/00 GOlN 27/72
(2006.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк Д.І., Суворов О.І.
Спосіб визначення характеристик феромагнітних гірських порід в процесі
буріння свердловин в гірському масиві. Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
3 Патент Україна UA 132691 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 47/13
(2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк Д.І., Сердюк О.Ю.
Спосіб автоматичного контролю характеристик феромагнітних гірських порід в
процесі буріння свердловин в гірському масиві. Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5.
C.3.
4. Патент Україна UA 132690 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 47/0228
(2012.01) Е21В 47/13 (2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В.,
Паранюк Д.І., Грищенко С.М. Спосіб керування процесом буріння свердловин в
гірському масиві із феромагнітних порід. Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
5. Патент Україна UA 132689 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00. Моркун В.С.,
Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк Д.І., Гапоненко І.А. Спосіб керування
процесом буріння свердловин в гірському масиві із феромагнітних порід.
Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
15) наявність науково-популярних та / або консультаційних (дорадчих) та /
або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною
кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Грищенко С.М., Тронь В.В., Сердюк О.Ю.,
Пилипенко О.В. Оцінка функції розподілу часток подрібненої руди за ступенем
розкриття мінералів. Розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнар.
наук-техн. конф. (22-24 травня 2019 року). Кривий Ріг : Криворізький
національний університет, том 2. 2019 р. С. 116.
2. Morkun V., Tron, V., Ravinskaia О. Optimization of high-energy ultrasound
source parameters for cavitation disintegration of ore floccules before floatation.
IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering.
2017. P. 96-99.
3. Morkun V., Morkun N., Pikilnyak A. Ultrasonic facilities complex for grinding
and ore classification process control. IEEE 37th International Conference on

48

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 geoinformation 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 проектноконструкторської компетентності гірничого інженера в процесі графічної
підготовки. Science and education a new dimension. Pedagogy and psycholоgy.
II(8), Issue 16, 2014. P. 105–110.

2338

Семеріков
Сергій
Олексійович

Професор

Сучасні
методики
викладання
та
організація
занять
у
вищій школі

1. Основне місце роботи – КДПУ.
2. Доктор педагогічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Modlo Yevhenii O., Semerikov Serhiy O., Bondarevskyi Stanislav L., Tolmachev
Stanislav T., Markova Oksana M., Nechypurenko Pavlo P. Methods of using mobile
Internet devices in the formation of the general scientific component of bachelor in
electromechanics competency in modeling of technical objects. Augmented Reality in
Education: Proceedings of the 2nd International Workshop (AREdu 2019). Kryvyi
Rih, Ukraine, March 22, 2019. P. 217-240. (CEUR Workshop Proceedings (CEURWS.org), Vol. 2547). Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper16.pdf
2. Striuk A.M., Semerikov S.O. The Dawn of Software Engineering Education.
Computer Science & Software Engineering: Proceedings of the 2nd Student
Workshop (CS&SE@SW 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019. P. 35-57.
(CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2546). Access mode:
http://ceur-ws.org/Vol-2546/paper02.pdf
3. Markova O.M., Semerikov S.O., Striuk A.M., Shalatska H.M., Nechypurenko
P.P., Tron V.V. Implementation of cloud service models in training of future
information technology specialists. Cloud Technologies in Education: Proceedings of
the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih,
Ukraine, December 21, 2018. P. 499-515. (CEUR Workshop Proceedings (CEURWS.org), Vol. 2433). Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper34.pdf
4. Bielinskyi A., Soloviev V., Semerikov S., Solovieva V. Detecting Stock Crashes
Using Levy Distribution. Experimental Economics and Machine Learning for
Prediction of Emergent Economy Dynamics : Proceedings of the Selected Papers of
the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of
Emergent Economy (M3E2 2019), Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. (CEUR
Workshop Proceedings, Vol. 2422). P. 420-433. Access mode: http://ceur-
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ws.org/Vol-2422/paper34.pdf
5. Kiv A., Semerikov S., Soloviev V., Kibalnyk L., Danylchuk H., Matviychuk A.
Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy
Dynamics. Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of
Emergent Economy Dynamics: Proceedings of the Selected Papers of the 8th
International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent
Economy (M3E2 2019), Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. (CEUR Workshop
Proceedings, Vol. 2422). P. 1-4. Access mode: http://ceur-ws.org/Vol2422/paper00.pdf
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях,
включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Markova O., Semerikov S., Popel M. СoCalc as a Learning Tool for Neural
Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics.
Information Technologies in Education. 2018. № 3 (36). P. 58–70. DOI:
10.14308/ite000674.
2. Моркун В.С., Семеріков С.О., Грищенко С.М. Зміст і технологія навчання
спецкурсу «Екологічна геоінформатика» у підготовці майбутніх інженерів
гірничого профілю. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. № 1 (57).
С. 115-125.
URL:
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1549/1139
3. Модло Є.О., Єчкало Ю.В., Семеріков С.О., Ткачук В.В. Використання
технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі
навчання ВНЗ. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізикоматематичної і технологічної освіти. Частина 1. 2017. Випуск 11. С. 93-100.
4. Нечипуренко П.П., Семеріков С.О., Селіванова Т.В., Шенаєва Т.О.
Інформаційно-комунікаційні
засоби
формування
дослідницьких
компетентностей учнів у профільному навчанні. Інформаційні технології і
засоби
навчання.
2016.
№
6
(56).
С.
10-29.
URL:
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1522/111
5. Моісеєнко Н.В., Моісеєнко М.В., Семеріков С.О. Мобільне інформаційноосвітнє середовище вищого навчального закладу. Вісник Черкаського
університету. Серія «Педагогічні науки». 2016. № 11. С. 20-27.
6. Маркова О.М., Семеріков С.О., Стрюк А.М. Хмарні технології навчання:
витоки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Том 46. № 2. С. 29-44.
URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1234/916
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або
монографії:
1. Morkun V., Semerikov S, Hryshchenko S. Methods of Using Geoinformation
Technologies in Mining Engineers’ Training. Newcastle upon Tyne, 2018. 237 p.
2. Нечипуренко П.П., Семеріков С.О., Томіліна Л.І. Теоретико-методичні
засади використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу
формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному
навчанні хімії: монографія. Кривий Ріг, 2018. Том IX. Випуск 1 (9). 350 с.
3. Теплицький О.І Теплицький І.О., Семеріков С.О., Соловйов В.М.
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Професійна підготовка учителів природничо-математичних дисциплін засобами
комп’ютерного
моделювання:
соціально-конструктивістський
підхід:
монографія. Кривий Ріг, 2015. Том X. Випуск 1 (10). 278 с.
4. Грищенко С.М., Моркун В.С., Семеріков С.О. Використання
геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера: монографія.
Кривий Ріг, 2015. 279 с.
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав
документ про присудження наукового ступеня:
1. За останні 5 років підготовлено 6 кандидатських дисертацій (Зелінський
С.С., 2016 р.; Мерзликін О.В., 2017 р.; Нечипуренко П.П., 2017 р.; Маркова
О.М., 2019 р., Ткачук В.В., 2019 р., Модло Є.О., 2019 р.).
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи
дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх
експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти
Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН / зазначеного
Агентства, або Науково-методичної ради / науково-методичних комісій
(підкомісій) з вищої освіти МОН:
1. Член Наукової Ради МОН України (секція 19 «Педагогіка, психологія,
проблеми молоді та спорту»).
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проекту), або головного редактора / члена редакційної
колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових
видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:
1. Головний редактор наукових фахових видань України:

- Вісник Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка (Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка, http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/index/Editorial_Board);
2. Член редколегії наукових фахових видань України:
- Інформаційні технології і засоби навчання (Інститут інформаційних
технологій
і
засобів
навчання
НАПН
України,
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/edboard);
- Актуальні питання природничо-математичної освіти (Сумський
державний
педагогічний
університет
імені
А. С. Макаренка,
https://appmo.sspu.sumy.ua/redaktsiyna-rada/redaktsiyna-kolegiya);
- Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти
(Донбаський
державний
педагогічний
університет,
http://pptma.dn.ua/index.php/uk/redaktsijna-kolegiya).
3. Запрошений редактор випусків іноземних рецензованих наукових видань:
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2168. Cloud Technologies in Education 2017:
Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2017),
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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://ceurws.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://ceurws.org/Vol-2422/
- SHS Web of Conferences, Vol. 65 (2019). The 8th International Conference on
Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). Odessa,
Ukraine, May 22-24, 2019. Edited by: S. Semerikov, V. Soloviev, L. Kibalnyk, O.
Chernyak
and
H.
Danylchuk.
ONLINE:
https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/contents/contents.html
- CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2546. Computer Science & Software
Engineering 2019: Proceedings of the 2nd Student Workshop on Computer Science &
Software Engineering (CS&SE@SW 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, November 29,
2019. Edited by: Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii
M. Striuk. ONLINE: http://ceur-ws.org/Vol-2546/
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України»; участь
у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»:
1. Підготував переможця III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких 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
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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 – інформаційнокомунікаційні технології в освіті.
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим
студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво
студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких
конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного
комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших
культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь
в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка
світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера,
помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту;
виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною
делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського
корпусу:
1. Підготовка двох призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з ІКТ в освіті: Ю.О. Наготнюк, 2018 р.; А.С. Кулібаба, 2019 р.).
2. Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з ІКТ в освіті (2018-2019).
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Управління
науковими
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та
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ям
досліджень

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Доктор технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
Наведено 7 з 26:
1. Basis Regularities of Assessing Ore Pulp Parameters in Gravity Settling of solid
phase particles based on ultrasonic measurements. / Vladimir Morkun, Natalia
Morkun, Vitaliy Tron, Svitlana Hryshchenko, Oleksandra Serdiuk, Iryna Dotsenko.
Archives of acoustics. Vol. 44. No.1, pp. 161-167 (2019) DOI:
10.24425/aoa.2019.126362.
2. Study of the lamb waves propagation along a plate in contact with a randomly
inhomogeneous heterogeneous medium / V. Morkun, N. Morkun, V. Tron, S.
Hryshchenko. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 1(5-91).
P. 18-27.
3. Synthesis of robust controllers for the control systems of technological units at
Iron ore processing plants / V. Morkun, N. Morkun, V. Tron, S. Hryshchenko.
EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 1(2-91). P. 37-47.
{Sсopus}
4. Synthesis of the noise immune algorithm for adaptive control of ore concentration
/ V. Morkun, N. Morkun, V. Tron, S. Hryshchenko. Radio electronics computer
science control. 2018. № 3. P. 183-190. DOI: 10.15588/1607-3274-2018-3-20 {WoS}
5. Estimation of the Crushed Ore Particles Density in the Pulp Flow Based on the
Dynamic Effects of High-Energy Ultrasound / V. Morkun, N. Morkun. Archives of
acoustics. 2018. № 43. P. 61-67. DOI: 10.24425/118080. {WoS}
6. Automatic control of the ore suspension solid phase parameters using high-energy
ultrasound / V. Morkun, N. Morkun, V. Tron. Radio Electronics, Computer Science,
Control. 2017. № 3. P. 175-182. {WoS}
7. High-energy ultrasound using to improve the quality of iron ore particles
purification in the process of its enrichment / V. Morkun, G. Gubin, T. Oliіnyk, V.
Lotous, V. Ravinskaia, V. Tron, N. Morkun, M. Oliіnyk. Eastern-European Journal of
Eenterprise Technologies. 2017. № 6(12-90). P. 41-51. {Sсopus}
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях,
включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. Використання
високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів процесу осадження
часток твердої фази пульпи. Вісник Криворізького національного
університету: зб. наук праць. 2019. Вип. 48. С. 3-7.
2. Моркун В.С., Моркун Н. В., Тронь В. В., Сердюк О. Ю. Формування
сепараційної характеристики процесу згущення рудної сировини на основі
методу модельного прогнозуючого керування. Гірничий вісник: зб. наук
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праць. 2019. Вип. 105. С. 8-13.
3. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Анализ методов понижения
размерности моделей нелинейных динамических процессов обогащения
железорудного сырья. Вісник Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського, 2016. Кременчук. Вип. 2/2016 (97), Ч. 1. С.
63-69.
4. Моркун В.С., Моркун Н.В. Построение системы децентрализованного
оптимального управления процессами обогатительного производства. Вісник
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Сєвєродонецьк,
2016. Вип. 3. С. 28-32.
5. Моркун Н.В., Пикильняк А. В., Подгородецкий Н. С. Моделирование
процесса распространения ультразвуковых волн в неоднородных средах
методом расслоенных пространств (K-SPACE). Вісник Криворізького
національного університету. Кривий Ріг : КНУ, 2014. Вип. 37. С.205-212.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або
монографії:
1. Morkun V., Morkun N., Pikilniak A. The Propagation of Ultrasonic Waves in
Gas-containing Suspensions. Cambridge Scholars Publishing, UK, 2019. 130 p.
2. Моркун В.С., Моркун Н.В. Адаптивна система управління процесом
магнітної сепарації залізної руди на базі засобів ультразвукового контролю.
Кривий Ріг: КНУ, 2019. 159 с.
3. Моркун Н.В., Завсєгдашня І.В. Управління ІТ-проектами в умовах гірничометалургійного комплексу: навч. посібник. Кривий Ріг: Видавничий центр
ДВНЗ «КНУ», 2018. 236 с.
4. Моркун В.С., Моркун Н. В., Тронь В. В. Оптимальное управление
процессом обогащения железной руды. LAP LAMBERT Academic Publishing,
Saarbrucken, – Deutschland, 2015. 310 p.
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної
експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»:
1. Участь в EU ERASMUS+ 609557: «Розвиток практично орієнтованого
студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем CybPhys».
2. Участь в EU TEMPUS «Higher engineering training for environmentally
sustainable industrial development» (HETES) 543966-2013-BE-JPCR за програмою
Темпус IV (конкурс 2013 р.).
3. Участь у міжнародному освітньо-науковому проекті «Інноваційний
університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і
стратегії розвитку університету», група G, республіка Польща, м. Варшава
(Варшавський університет), м. Краків (Ягелонський університет), 04.11.201929.11-2019.
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи
дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх
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експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти
Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій
(підкомісій) з вищої освіти МОН:
1. Член Галузевої експертної ради з галузі знань 15 - Автоматизація та
приладобудування.
2. Член Експертної ради МОН проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих учених, секція «Нові технології
екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього
природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні
процеси та речовини в екології; раціональне природокористування».
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проекту), або головного редактора / члена редакційної
колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових
видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:
1. Керівник наукової роботи молодих вчених «Оптимізація процесу буріння
свердловин на основі визначення фізико-механічних і хіміко-мінералогічних
характеристик гірської породи». Держреєстрація № 0117U00719.
2. Член редакційної колегії наукового журналу «Електромеханічні і
енергозберігаючі системи». http://ees.kdu.edu.ua/editorial-board.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / відділення
(наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за
підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / відділу (наукової установи)
/ навчально-методичного управління (відділу) / лабораторії / іншого
навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу / вченого
секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального
секретаря приймальної комісії та його заступника:
Завідувач кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій з 2017 року.
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та / або патентів
загальною кількістю два досягнення:
1. Патент Україна UA 132345 U МПК (2019.01) B01D 21/00 B03B 13/00.
Моркун В.С., Моркун Н.В., Сердюк О.Ю. Спосіб автоматичного керування
роботою дешламатора. - Опубл. 25.02.2019, Бюл. №4. C.3.
2. Патент Україна UA 132692 U МПК (2019.01) Е2lВ49/00 GOlN 27/72
(2006.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк Д.І., Суворов О.І.
Спосіб визначення характеристик феромагнітних гірських порід в процесі
буріння свердловин в гірському масиві. - Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
3. Патент Україна UA 132691 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 47/13
(2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк Д.І., Сердюк О.Ю.
Спосіб автоматичного контролю характеристик феромагнітних гірських порід в
процесі буріння свердловин в гірському масиві. - Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5.
C.3.
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4. Патент Україна UA 132690 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00 Е21В 47/0228
(2012.01) Е21В 47/13 (2012.01). Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В.,
Паранюк Д.І., Грищенко С.М. Спосіб керування процесом буріння свердловин в
гірському масиві із феромагнітних порід. - Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
5. Патент Україна UA 132689 U МПК (2019.01) Е2lВ 44/00. Моркун В.С.,
Моркун Н.В., Тронь В.В., Паранюк Д.І., Гапоненко І.А. Спосіб керування
процесом буріння свердловин в гірському масиві із феромагнітних порід. Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5. C.3.
6. Пат. 68706 Україна, МПКG01N 29/02. Пристрій для контролю параметрів
твердої фази суспензії / В.С. Моркун, С.H. Барский, Н.В. Моркун. №
2003108907; заявл. 02.10.2003; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8. 1 c.
7. Пат. 67288 Україна, МПК В03В 13/04. Спосіб оптимального управління
процесом магнітного збагачення залізних руд / Н.В. Моркун. № 2003098386;
заявл. 11.09.2003; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6. 1с.
8. Пат. 70713 Україна, МПК В03В 13/00. Система автоматичного керування
процесом збагачення рудних матеріалів / В.С. Моркун, С.H. Барский, Н.В.
Моркун. № 20031212317; заявл. 24.12.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. 1 с.
9. Комп’ютерна програма серверу «Апаратно-програмного комплексу
управління вертикально-інтегрованими системами»: а.с. № 44532 Україна / Н.В.
Моркун, О.І. Суворов, І.Є. Григор’єв, О.В. Артюхов. заявл. 03.07.2012.
10. Комп’ютерна програма мобільного робочого місця «Апаратнопрограмного комплексу управління вертикально-інтегрованими системами»:
а.с. № 44531 Україна / О.І. Суворов, О.В. Артюхов, Н.В. Моркун, І.Є. Григор’єв.
заявл. 03.07.2012.
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для
самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 14
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/
рекомендацій
загальною
кількістю три найменування:
Наведено 3 з 16:
1. Моркун Н.В., Завсєгдашня І.В. Управління ІТ-проектами в умовах гірничометалургійного комплексу: навч. посібник. Кривий Ріг: Видавничий центр
ДВНЗ «КНУ», 2018. 236 с.
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія
алгоритмів». Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2019. 42 с.
3. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ
«КНУ», 2019. 28 с.
15) наявність науково-популярних та / або консультаційних (дорадчих) та /
або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною
кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Грищенко С.М., Тронь В.В., Сердюк О.Ю.,
Пилипенко О.В. Оцінка функції розподілу часток подрібненої руди за ступенем
розкриття мінералів. Розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнар.
наук-техн. конф. Кривий Ріг (22-24 травня 2019 року): Криворізький
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національний університет, том 2. 2019 р. С. 116.
2. Morkun V., Morkun N., Hryshchenko S. Method for Ultrasonic Control of a
Particle Density Distribution of Crushed Ore. IEEE International Young Scientists
Forum on Applied Physics and Engineering. 2017. Р. 92- 96. {Scopus}
3. Morkun, V., Morkun N., Pikilnyak A. Ultrasonic facilities complex for grinding
and ore classification process control. IEEE 37th International Conference on
Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2017. 2017. P. 409-413. {Scopus}
4. Bakum Z., Morkun N. Higher Educational Institution Students' Research
Organization. Global aspects of the world economy and international relations in the
conditions of economic instability: international Scientific Conference. Chenstohova,
Poland. 31 March – 01 April 2016. pp. 771-777.
5. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. Формирование моделей ВольтерраЛагерра нелинейных объектов обогатительного производства. Розвиток
промисловості та суспільства: міжнародна науково-технічна конференція 25–27
травня 2016 р., Кривий Ріг. С. 295.

198507

Голівер
Надія
Олексіївна

Завідувач
кафедри

1. Іноземна
мова для
академічних
та наукових
цілей
2. Іноземна
мова
наукової
комунікації

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат педагогічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях,
включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Nadiya Holiver. Modern approaches to educating creative personality of the new
generation of specialists.- Copernicus International, Biblioteka Narodova (Polska)
EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. Fundacja im. M. Reja, ul.
Nad Potokiem 20, 30-830 Krakow, Poland Issue 3 (I), 2019. p 4-15.
2. Голівер Н.О., Бондар І.Г., Лихошерст О.Г. Навчально-пізнавальна
діяльність майбутніх фахівців у процесі вивчення іноземних мов на базі
електронного освітнього середовища Moodle. Наукові записки серія: педагогічні
науки випуск 173. Кропивницький. 2018. С. 96-100.
3. Голівер Н.О. Методологічно-діяльнісний підхід у практиці підготовки
майбутніх інженерів. Вища освіта України у контексті інтеграції до
Європейського освітнього простору. 2014. Вип. 31. Т. IV. С. 20-27.
4. Голівер Н.О. Особливості кредитно-модульної системи організації
навчального процесу в США та Україні. Міжнародні Челпанівські психологопедагогічні читання. 2014. Вип. 29. Т. IV. С. 356-362.
5. Голівер Н.О. Система «Moodle» як ефективний інструмент організації
самостійної діяльності майбутніх інженерів. Міжнародні Челпанівські
психолого-педагогічні читання. 2013. Вип. 27. Т. IІ. С. 126-136.
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, або
монографії:
1. Голівер Н.О., Костюк С.С., Куц М.О. Англійська мова для інженерівелектриків: навч. посіб. Кривий Ріг, 2017. 147 с.
2. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англо-український,
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українсько-англійський довідковий словник для гірничих інженерів. Кривий
Ріг, 2016. 56 с.
3. Голівер Н.О., Курбатова Т.В., Турський В.О. Англійська мова для гірничих
інженерів: навч. посіб. Кривий Ріг, 2015. 229 с.
5) участь у міжнародному науково-практичному Проекті Британської ради в
Україні British Council «Англійська мова для університетів» (2017-2018)
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проекту), або головного редактора / члена редакційної
колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових
видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:
1. Науковий керівник НДР «Нові форми організації самостійної та
індивідуальної самостійної роботи студентів на основі платформи
дистанційного навчання Moodle», (2018 рік). Держреєстрація № 0119U002885.
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника
(заступника керівника) закладу освіти / інституту / факультету / відділення
(наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за
підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу / відділу (наукової установи)
/ навчально-методичного управління (відділу) / лабораторії / іншого
навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу / вченого
секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального
секретаря приймальної комісії та його заступника:
1. Завідувач кафедри іноземних мов Криворізького національного
університету.
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або
члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових
спеціалізованих вчених рад):
1. Офіційний опонент 3 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.09 –
теорія навчання.
13) наявність виданих навчально-методичних вказівок/ рекомендацій
1. Голівер Н.О. Інформаційні технології в навчанні: Дидактичні проблеми,
методичні рекомендації з використання. Кривий Ріг: КНУ. 2020. 41 с.
2. Голівер Н.О., Шалацька Г.М. Методичні рекомендації з організації
самостійної та індивідуальної самостійної роботи при вивченні дисципліни
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів з усіх напрямів
підготовки та форм навчання. Кривий Ріг: КНУ. 2020. 40 с.
3. Голівер Н.О., Бондаренко Т.Г. Методичні вказівки з курсу «Англійська мова
професійного спрямування» для студентів III курсу «Професійні
терміносистеми у галузі «Електротехніка». Кривий Ріг: КНУ. 2016. 80с.
4. Голівер Н. О., Лукаш О.Ю. Методичні рекомендації до практичних занять та
самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання механікомашинобудівного та електротехнічного факультетів з дисципліни «Іноземна
мова». Кривий Ріг: КНУ. 2018. 41 с.
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14) керівництво студентським науковим гуртком:
Керівник
постійно
діючого
студентського
«Високотехнологічне навчання іноземним мовам»

наукового

гуртка

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

221595

Шишкіна
Доцент
Олександра
Олександрів
на

10 років 1. Керування
структурою
будівельних
систем

1. Основне місце роботи – КНУ.
2. Кандидат технічних наук.
3. Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.
4. Виконання пункту 30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
1. Шишкіна О.О., Шишкін О.О.
Дослідження впливу нанокаталізу на
формування міцності реакційного порошкового бетону / Восточно-европейский
журнал передовых технологий. 2016. 1/6 (79). 55-60 (Scopus)
2. Шишкіна О.О.. Дослідження впливу поверхнево-активних речовин, що
утворюють міцели, на міцність ніздрюватого реакційного порошкового бетону /
Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2016. 2/6 (80). 66-70
(Індексується у науково-метричній базі Scopus)
3. Shishkina A. Study of change in the deformation-strength properties of
nanomodified fine-grained concretes over time / Eastern-European Journal of
Enterprise Technologies. 2017. 3/6 (87). 50-54 (Scopus)
4. Shishkina A. Shishkin А. Research into effect of complex nanomodifiers on the
strength of fine-grained concrete / Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies 2018. 2/6 (92). 29 – 33. (Scopus)
5. Shishkina A. Shishkin А. Study of compounds of micellar catalysis on the strength
of alkaline reaction powder concrete / Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies 2018. 3/6 (93). 46 – 51. (Scopus)
6. Shishkina, A., Nastich, O., Romanenko, K., Oliinyk, S. Eastern-European Journal
of Enterprise Technologies, 2019, 4(6-100), стр. 48–53
7. Shishkina, A., Shishkin, A. Application of the easy concentration effect in concrete
technology. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 907(1),
012038
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2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України
1. Шишкина А.А. Влияние мицеллообразующих ПАВ на свойства бетона /
Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково - технічний збірник, НДІБК,
Київ: 2015, 60, 359-364
2. Шишкіна О.О. Використання міцелярного каталізу у виробництві реакційних
порошкових бетонів / Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та
споруди. 2015. 31. C. 112-117
3. Шишкина А.А. Применение мицеллярного катализа в производстве
реакционных порошковых бетонов / Науковий вісник будівництва. 2016. 2(84).
287-290
4. Шишкіна О.О. Застосування модифікованого нанокаталізатора для отримання
дрібнозернистого бетону / Наука та будівництво. 2016. 4(10). 10-13
5. Шишкіна О.О. Застосування модифікованого нанокаталізатора для отримання
реакційного порошкового бетону / Науковий вісник будівництва. 2016. 4(86).
287-290
6. Шишкина А.А., Шишкин А.А, Щерба В.В. Пенобетон с модифицированной
структурой / Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково - технічний збірник,
НДІБК, Київ: 2013. 77.121-124
7. Шишкина А.А., Шишкин А.А., Мирськов В.В Наномодифицированный
реакционно-порошковый бетон / Вісник одеської державної академії
будівництва та архітектури. ОГАСА, Одесса: 2015. 57. 479-483.
8. Шишкіна О.О. Використання комплексних нанокаталізаторів в технології
будівельного 3D-друку // Наука та будівництво. 2017. 4(14). С. 76-79.
9. Шишкина А.А., Шишкин А.А. Деформирование реакционно-порошковых
бетонов под нагрузкой / Вісник одеської державної академії будівництва та
архітектури. ОГАСА, Одесса: 2016. 61. 438-443
10. Шишкина А.А., Шишкин А.А.
Влияние коллоидных поверхностноактивных веществ на прочность мелкозернистых бетонов / Наука та
будівництво. 2016. 1(7). 10-13
11. Шишкина А.А., Бамбура А.Н. Влияние коллоидных поверхностно-активных
веществ на деформативные свойства мелкозернистых бетонов / Наука та
будівництво. 2017. 1(11). 14-18.
12. Шишкина А.А., Шишкин А.А. Влияние модифицированного каолина на
прочность порошкового бетона / Науковий вісник будівництва. 2018. 1(91). С.
169-172.
3)наявність виданого підручника чи навчального посібника, що
рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або
вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з
фіксованим власним внеском):
монографії:
1. Шишкіна О.О. Міцелярний каталіз в технології бетонів нового покоління:
монографія. Кривий Ріг, 2017. 300 с.
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2. Шишкина О.О. Наномодифицированные мелкозернистые бетоны / Новітні
технології, обладнання та системи управління у будівництві: кол. монографія
під ред. В.П. Сопова. – Харків, 2016. С. 21-24.
3. Shishkina, A., Shishkin, A.Influence of nanomodifiers on the properties of concrete
Prospects and priorities of research in science and technology: Collective monograph.
Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. рр.. 282-294
4. Shishkina, A The application of colloidal surfaces as a catalyst of cement hydration
reactions Integration of traditional and innovation processes of development of
modern science: collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia
Izdevnieciba “Baltija. Publishing”, 2020. 317–334
навчальні посібники:
5. Шишкіна О.О., Шишкін О.О.Теоретичні і практичні проблеми будівництва та
цивільної інженерії: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти.
Кривий Ріг: Чернявский Д.О., 2021 - 144 с. з іл
6. Шишкіна О.О. Бетони нового покоління: навчальний посібник для студентів
закладів вищої освіти. Кривий Ріг: Чернявский Д.О., 2021 - 97 с. з іл.
7. Шишкіна О.О. Керування морфологією будівельних об’єктів: навчальний
посібник для студентів закладів вищої освіти Кривий Ріг: Чернявский Д.О.,
2021 - 284 с. з іл.
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:
Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Міцнісні властивості
нано-модифікованого поризованого реакційного порошкового бетону» шифр
НР/П-06-16 Номер Держреєстрації 0116U001782 (2016-2017р.р.)
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:
В.о. завідувача кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та
конструкцій.
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. Шишкіна О.О. Методичні вказівки до наукової практики – Кривий Ріг: КНУ,
2016. – 14 С.
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2. Шишкіна О.О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
«Технологія бетону» – Кривий Ріг: КНУ, 2016. – 18 С.
3. Шишкіна О.О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Бетони і
будівельні розчини» – Кривий Ріг: КНУ, 2016. – 14 С
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих)
та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики
загальною кількістю три публікації:
1. Шишкина А.А. Применение мицеллообразующих ПАВ в производстве
бетонов нового поколения / Материалы международной научно-практической
конференции «Эффективные технологические решения в строительстве с
использованием бетонов нового поколения» (Харьков 28-29 октября 2015). –
Харьков. ООО «ТО Эксклюзив», 2015. С. 50-53
2. Шишкина А.А. – Влияние коллоидных поверхностно-активных веществ на
прочность мелкозернистых бетонов / Матеріали міжнародного науковотехнічного семінару "Моделирование и оптимизация композиционных
строительных материалов", (Одеса 27-28 жовтня 2016 р.). Одеса: ОДАБА, 2016.
С. 56-59.
3. Шишкина А.А. Повышение прочности строительных компо-зиционных
материалов применением нанокатализатора / Матеріали ХІІІ-й міжнародної
конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании» (Варна,
Болгарія 5 - 8 червня 2017 р.) в 2-х томах. Том ІІ. – Acta Universitatis Pontica
Euxinus, Дніпро-Варна, 2017. С. 242-247.
4. Шишкіна О.О. Вплив застосування модифікованого нанокаталізатора на
формування властивостей реакційно-порошкового бетону // Міжнародна
конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»
(21-24 листопада 2017 р. Відень, Австрія): Матеріали. У 2-х томах. Том 1.
Упорядники: Хохлова Т.С., Кімстач Т.В. – Дніпро-Відень, 2017. С. 379 – 383
5. Шишкіна О.О., Турунцев А.Ю. Міцелоутворюючі поверхнево-активні
речовини як складові високоміцних бетонів // Materials of the XIII International
scientific and practical Conference «Fundamental and applied science - 2017»
(Sheffield, S Yorkshire, England 30 Осtober – November 7, 2017):, Sheffield:
Science and education LTD, 2017. Vol. 7. С. 25-27.
6. Шишкіна О.О. Дослідження впливу наномодифікаторів на властивості
дрібнозернистого бетону / Матеріали міжнародної конференції «Розвиток
промисловості та суспільства» (Кривий Ріг, 2018). с. 190
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
1. Член Ради молодих вчених Криворізького національного університету
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Додаток В
Таблиця В.1. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів,
методів навчання та оцінювання
НК1 Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії
Програмні результати навчання ОП
Методи навчання
Форми і методи оцінювання
ПРН 8 Знання та розуміння Пояснювально-ілюстративні; Усне опитування, контрольні
загальних
закономірностей
і проблемні лекції; аналіз питання практичних робіт;
тенденцій розвитку будівельної конкретних
ситуацій, перевірка
самостійної
галузі,
сучасних
концепцій ситуаційних завдань; робота роботи; екзамен
будівництва та цивільної інженерії., в парах або малих групах на
ПРН 16 Застосовувати отримані практичних заняттях
знання з суміжних предметних
сфер для обґрунтування нових
теоретичних
та
практичних
рекомендацій в області будівництва
та цивільної інженерії
НК2 Керування структурою будівельних систем
ПРН 2 Знання та розуміння методів Пояснювально-ілюстративні; Усне опитування, контрольні
наукових досліджень, вміння і
проблемні лекції; аналіз
питання практичних робіт;
навички використовувати методи
конкретних ситуацій,
перевірка
самостійної
наукових досліджень на рівні ситуаційних завдань; робота роботи; екзамен
доктора філософії,
в парах або малих групах на
ПРН 3 Знання та розуміння теорії і
практичних заняттях
методології системного аналізу,
етапів застосування системного
підходу
при
дослідженні
технологічних процесів; вміння і
навички
використовувати
методологію системного аналізу у
сфері будівництва та цивільної
інженерії
ПРН 12 Виконувати оригінальні
наукові дослідження в галузі
будівництва та цивільної інженерії
на відповідному фаховому рівні,
досягати наукових результатів, що
створюють нові знання, для
розв’язання актуальних проблем
ПРН
17
Використовувати
отриманні знання та розуміння у
процесі розв'язування науковопрактичних
задач
в
області
теоретичних досліджень,
ПРН 18 Проводити та поєднувати
системний підхід у прийнятті
рішень при розв'язанні теоретичних
та практичних задач вказаної галузі
наукових досліджень
ПРН 20 Самостійно пропонувати
нові методи і методики досліджень
та сучасні технології в задачах
будівництва та цивільної інженерії
НК3 Філософія науки та інновації
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ПРН
1
Володіння Пояснювально-ілюстративні; Усне опитування; перевірка
загальнонауковими філософськими проблемні лекції; робота в самостійної роботи; екзамен
знаннями,
необхідними
для парах або малих групах на
формулювання
наукового практичних заняттях
світогляду, професійної етики та
культурного кругозору
ПРН 16 Застосовувати отримані
знання з суміжних предметних
сфер для обґрунтування нових
теоретичних
та
практичних
рекомендацій в області будівництва
та цивільної інженерії
ПРН 21 Вести наукову бесіду,
аргументувати
вибір
методів
розв'язання
науко-прикладних
проблем та критично оцінювати
отримані результати
НК4 Організація та реалізація досліджень
ПРН 3 Знання та розуміння теорії і Пояснювально-ілюстративні; Усне опитування; перевірка
методології системного аналізу, ділова гра; мозковий штурм;
самостійної роботи; диф.
етапів застосування системного інформаційно-комп’ютерні
залік
підходу
при
дослідженні
саморозвивальні
технологічних процесів; вміння і
навички
використовувати
методологію системного аналізу у
сфері будівництва та цивільної
інженерії,
ПРН 5 Знання, розуміння, вміння
та навички використання правил
цитування
та
посилання
на
використані
джерела,
правил
оформлення
бібліографічного
списку, розуміння змісту і порядку
розрахунків основних кількісних
науко-метричних
показників
ефективності наукової діяльності
(індекс цитування, індекс Гірша (hіндекс), імпакт-фактор (ІФ, або ІF)
ПРН
10
Аналізувати
фундаментальні та сучасні праці
провідних
зарубіжних
та
вітчизняних вчених у вибраній
області дослідження, формулювати
мету
та
завдання
власного
наукового дослідження як складові
загально-цивілізаційного процесу,
ПРН 18 Проводити та поєднувати
системний підхід у прийнятті
рішень при розв'язанні теоретичних
та практичних задач вказаної галузі
наукових досліджень
НК5 Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень
ПРН 4 Знання та розуміння методів Пояснювально-ілюстративні; Усне опитування, перевірка
самостійної роботи; іспит
представлення результатів власних проблемні лекції; аналіз
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ситуацій,
наукових досліджень в галузі конкретних
завдань;
будівництва та цивільної інженерії, ситуаційних
застосовувати сучасні інформаційні проектні; робота в парах або
системи та технологій у науковій малих групах на практичних
заняттях
діяльності,
ПРН 13 Управляти науковими
проектами
та/або
готувати
пропозиції
на
фінансування
наукових досліджень
НК6 Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі
ПРН 6 Знання та розуміння Пояснювально-ілюстративні; Усне опитування; перевірка
структури вищої освіти в Україні, ділова гра; мозковий штурм;
самостійної роботи; іспит
специфіки професійно-педагогічної інформаційно-комп’ютерні
діяльності викладача вищої школи, саморозвивальні
вимог щодо дисертації на здобуття
наукового
ступеня
доктора
філософії,
ПРН
7
Знання
та
вміння
використовувати законодавче та
нормативно-правове забезпечення
вищої освіти, сучасні засоби і
технології організації та здійснення
освітнього процесу, різноманітні
аспекти
виховної
роботи
зі
студентами, інноваційні методи
навчання
ПРН 11 Застосовувати науковопедагогічні
технології,
формулювати зміст, цілі навчання,
способи їх досягнення, форми
контролю, нести відповідальність
за
ефективність
навчального
процесу,
ПРН 21 Вести наукову бесіду,
аргументувати
вибір
методів
розв'язання
науко-прикладних
проблем та критично оцінювати
отримані результати
НК7 Викладацька практика
ПРН 11 Застосовувати науково- Проектні;
інформаційноПеревірка звіту; диф. залік
педагогічні
технології, комп’ютерні
формулювати зміст, цілі навчання, саморозвивальні
способи їх досягнення, форми
контролю, нести відповідальність
за
ефективність
навчального
процесу,
ПРН 21 Вести наукову бесіду,
аргументувати
вибір
методів
розв'язання
науко-прикладних
проблем та критично оцінювати
отримані результати
НК8 Іноземна мова для академічних та наукових цілей
ПРН 6 Знання та розуміння ПояснювальноУсне опитування; перевірка
структури вищої освіти в Україні, ілюстративні; ділова гра;
самостійної роботи; іспит
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специфіки професійно-педагогічної інформаційно-комп’ютерні
діяльності викладача вищої школи, саморозвивальні
вимог щодо дисертації на здобуття
наукового
ступеня
доктора
філософії,
ПРН
7
Знання
та
вміння
використовувати законодавче та
нормативно-правове забезпечення
вищої освіти, сучасні засоби і
технології організації та здійснення
освітнього процесу, різноманітні
аспекти
виховної
роботи
зі
студентами, інноваційні методи
навчання
ПРН 14 Знання та розуміння
іноземної мови, вміння та навички
для
представлення
наукових
результатів в усній та письмовій
формах, розуміння наукових та
професійних текстів, вміння та
навички
спілкуватися
в
іншомовному
науковому
і
професійному середовищі; вміти
працювати
в
міжнародному
контексті
НК9 Іноземна мова наукової комунікації
ПРН 6 Знання та розуміння ПояснювальноУсне опитування; перевірка
структури вищої освіти в Україні, ілюстративні; ділова гра;
самостійної роботи; іспит
специфіки професійно-педагогічної інформаційно-комп’ютерні
діяльності викладача вищої школи, саморозвивальні
вимог щодо дисертації на здобуття
наукового
ступеня
доктора
філософії,
ПРН
7
Знання
та
вміння
використовувати законодавче та
нормативно-правове забезпечення
вищої освіти, сучасні засоби і
технології організації та здійснення
освітнього процесу, різноманітні
аспекти
виховної
роботи
зі
студентами, інноваційні методи
навчання
ПРН 14 Знання та розуміння
іноземної мови, вміння та навички
для
представлення
наукових
результатів в усній та письмовій
формах, розуміння наукових та
професійних текстів, вміння та
навички
спілкуватися
в
іншомовному
науковому
і
професійному середовищі; вміти
працювати
в
міжнародному
контексті
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