
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»

Освітня програма 28915 Геоінженерія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 184 Гірництво

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 174

Повна назва ЗВО Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

Ідентифікаційний код ЗВО 02070921

ПІБ керівника ЗВО Згуровський Михайло Захарович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://kpi.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/174

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 28915

Назва ОП Геоінженерія

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 184 Гірництво

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра геоінженерії

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

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 (факультет 
лінгвістики), кафедра філософії (факультет соціології і права)                                                      

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Корп. 22 (м. Київ, вул. Борщагівська, 115)

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 9889

ПІБ гаранта ОП Вовк Оксана Олексіївна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

o.vovk@kpi.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(093)-457-17-24

Додатковий телефон гаранта ОП +38(044)-204-82-28
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Вперше освітньо-наукова програма (ОНП) за спеціальністю 184 Гірництво в КПІ ім. Ігоря Сікорського була 
розроблена і ухвалена Вченою радою університету 11.04.2016 р. протокол № 5. Подана на акредитацію ОНП була 
розглянута та затверджена Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №6 від 07.09.2020 р.) та введена у 
дію наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського від 17.09.2020 р. №1/282. Підготовку здобувачів вищої освіти за ОНП 
«Геоінженерія» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти забезпечує кафедра геоінженерії, яка має досвід 
підготовки кадрів вищої кваліфікації і на сьогодні забезпечила підготовку 17 кандидатів наук та 7 докторів наук за 
спеціальностями 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка та 05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних 
копалин. Програма сфокусована на дослідження, освоєння та експлуатацію підземного простору мегаполісів. 
Програму спрямовано на отримання здобувачами вищої освіти теоретичних знань та компетентностей, достатніх 
для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем геоінженерії, здійснення дослідницької 
інноваційної діяльності, а також виконання власного наукового дослідження, результати якого мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення. Цілі та результати навчання, передбачені програмою, узгоджуються із 
статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, повністю відповідають його місії та стратегії розвитку, враховують інтереси усіх 
груп стейкхолдерів, враховують тенденції розвитку спеціальності Гірництво, ринку праці, а також галузевий та 
регіональний контекст. Програма забезпечує компетентності та результати навчання так, як це передбачено 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)». У 
відповідності з діючою ОНП освітня складова підготовки докторів філософії складає 40 кредитів ЄКТС, з яких 30 
кредитів відноситься до переліку обов’язкових освітніх компонентів та 10 кредитів відноситься до переліку 
вибіркових освітніх компонентів (25 % від загального обсягу освітньої складової). У 2021 році на кафедрі 
геоінженерії відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 Виробництво та 
технології за спеціальністю 184 Гірництво. Відповідно до наказу МОН України від 15.04.2021 р. № 420 Матвійчуку 
Івану Олександровичу, від 29.06.2021 № 735 - Шукюрову Азеру Меджід оглу, присуджено ступінь доктора філософії 
за спеціальністю 184 Гірництво.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 3 3 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 3 3 0 0 0

3 курс 2019 - 2020 3 1 0 0 0

4 курс 2018 - 2019 1 0 0 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 6475 Геотехнічне і міське підземне будівництво
31931 Гірництво
8722 розробка родовищ та видобування корисних копалин
28914 Геоінженерія

другий (магістерський) рівень 6355 Геотехнічне і міське підземне будівництво
7511 розробка родовищ та видобування корисних копалин
31125 Геоінженерія
28916 Геоінженерія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 28915 Геоінженерія
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рівень

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 546499 168106

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

546499 168106

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 4024 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 184_ONPD_GI_2020.pdf k9/hQiEdSTM4WGWR40KyW+F/nbA6l9twQ1VgzJ8ktY
w=

Навчальний план за ОП НП_PhD_2020_очна.pdf rvep6AMLWQ/JLGku7+I3C2eSJcwcTfoHpwegx/2itTY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Review-Oktay-Sahbaz.pdf yWnLXuJSFwXmUqjKjNdVI3PGf+un4Y7rzb/2fZBNlSQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Коробійчука В. В..pdf gIzeBgIIZeVas9m8fjACQVmzsuyNAXgyMn2SazUxMtA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Новохацького О. А..pdf jpD1zhmpA0fF0mrBdlKsmxRWA5Ha845sxlALdhX4Pv0
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Бойка В. В..pdf Wr1ziFi0RvLq/L+PZ7tBuVfP5M3DolxFCIqdOZduf/s=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою освітньо-наукової програми (ОНП) «Геоінженерія» є підготовка професіоналів з геоінженерії, здатних 
розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності та спроможних з 
успіхом конкурувати на ринку праці в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства. 
Особливістю ОНП є її направленість на підготовку фахівців за унікальним в Україні напрямом в рамках 
спеціальності 184 Гірництво - спорудження підземної інфраструктури мегаполісів, які в процесі навчання 
опановують геоінженерію підземної урбаністики, сукупність прийомів і способів наукової діяльності в сфері 
гірництва.

 

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

Цілі ОНП відповідають місії та стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського, сприяють підготовці 
висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців у сфері гірництва, здатних вирішувати комплексні задачі і 
проблеми геоінженерії, здійснювати науково-інноваційну діяльність, реалізовувати інтеграцію університетської 
освіти в європейський освітньо-науковий простір шляхом інтернаціоналізації освітнього процесу та наукової 
діяльності в умовах сталого інноваційного науково-технічного та культурного розвитку суспільства. Місією 
університету є сприяти формуванню суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розвитку шляхом 
інтернаціоналізації та інтеграції освіти, новітніх наукових досліджень та інноваційних розробок; створювати умови 
для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості на найвищих рівнях 
досконалості в освітньо-науковому середовищі (https://osvita.kpi.ua/node/116). Цілі і зазначені в ОНП результати 
узгоджуються із статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/statute). Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря 
Сікорського на 2020-2025 роки (https://osvita.kpi.ua/node/116) передбачає міждисциплінарність, системність, 
комплексність підготовки фахівців та розширення роботи університету з високотехнологічним ринком праці. Цілі 
ОНП повністю відповідають усім положенням Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки.
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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

Здобувачі вищої освіти (ВО) постійно залучаються до обговорення ОНП, яке проводиться на засіданнях кафедри, 
засіданнях науково-методичної комісії (НМК) та засіданнях групи забезпечення якості ОП. Зокрема, в процесі 
обговорення ОНП аспірантами відзначено необхідність забезпечити їм здатність застосовувати сучасні інформаційні 
технології (Матвійчук І. О. та Александрова Н. Є., протокол засідання кафедри № 10 від 18.03.2020), а також 
кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових 
виданнях (Пига Л. М., Олефір А. О., протокол засідання кафедри № 12 від 19.06.2020). Усі пропозиції були 
обговорені на засіданні НМК (протокол № 2 від 31.08.2020), участь у якому брав і аспірант – Матвійчук І. О., і 
відображені у ОНП 2020 р.

- роботодавці

Пропозиції роботодавців (ТОВ «КАНБУД», ТОВ "Глобал Еко Сервіс Груп", Інститут гідромеханіки НАНУ), які 
щорічно запрошуються на засідання кафедри, а також на міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми 
геоінженерії та підземної урбаністики», яка щорічно проводиться у закладі вищої освіти (ЗВО) 
(https://geobud.kpi.ua/конференції/), де також обговорюється ОНП та перспективи розвитку галузі та спеціальності, 
враховуються під час удосконалення ОНП. Новохацький О. А. (головний інженер ТОВ "Глобал Еко Сервіс Груп") 
зауважив, що випускники повинні вільно обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати своїх досліджень, 
проблеми галузі, а ОНП – забезпечити отримання soft-skills для налагодження такої комунікації (протокол 
засідання кафедри № 10 від 18.03.2020). Бойко В. В. (завідувач науково-дослідною лабораторією з проблем 
сейсмічної безпеки технологічних вибухів Інституту гідромеханіки НАНУ) запропонував конкретизувати мету ОНП, 
щоб вона відображала її унікальність; Корж С. О. (керівник департаменту будівництва зовнішніх мереж ТОВ 
«КАНБУД») підтримав пропозицію Бойка В. В., відзначив високий рівень підготовки випускників ОНП і запросив 
здобувача ВО (Матвійчука І. О.) обійняти посаду начальника відділу контролю та перевірок в ТОВ «КАНБУД» 
(протокол засідання кафедри № 12 від 19.06.2020). Зазначені пропозиції роботодавців відображені в ОНП 2020 р.

- академічна спільнота

Академічна спільнота залучається до обговорення ОНП на розширених засіданнях кафедри. Зокрема, проф. Гайком 
Г. І. запропоновано скоротити кількість фахових компетентностей, чітко визначити і залишити лише ті, що 
необхідні для досягнення цілей ОНП; Коробійчук В. В. зазначив, що наукові та/або інноваційні інженерні проекти, 
які повинні вміти розробляти та реалізовувати випускники ОНП, мають обов’язково враховувати соціальні, 
економічні та екологічні аспекти (протокол засідання кафедри № 10 від 18.03.2020). Вапнічна В. В. зазначила, що 
обов’язковою умовою для підготовки висококваліфікованого фахівця є дотримання ним уже в процесі навчання, а 
згодом і у професійній (науковій) діяльності, принципів академічної доброчесності, тому це потрібно врахувати і 
зазначити під час формулювання фахових компетентностей (ФК) та програмних результатів навчання (ПРН); 
Олізько Ю. М. акцентувала на необхідності глибокого розуміння англомовних наукових текстів за напрямом 
досліджень, у чому її підтримали і присутні аспіранти (протокол засідання кафедри № 12 від 19.06.2020). Окрім 
того, надходять відгуки та рецензії на ОНП від представників ЗВО, що мають аналогічні програми 
(https://geobud.kpi.ua/освітньо-наукова-програма/). Усі пропозиції академічної спільноти були взяті до уваги і 
враховані в ОНП 2020 р.

- інші стейкхолдери

Інтереси та пропозиції випускників ОНП, зокрема Матвійчука І. О. та Шукюрова Азера Меджід оглу, які відзначають 
необхідність врахування у програмних результатах навчання здатності захищати права інтелектуальної власності 
(протокол засідання кафедри № 16 від 30.06.2021) будуть враховані під час чергового перегляду ОНП у 2022 році.

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

Наразі ринок праці для фахівців спеціальності 184 Гірництво перебуває у стані розвитку, що пов’язано із 
необхідністю спорудження об’єктів підземної інфраструктури мегаполісів, розвитком підземної урбаністики в 
Україні та за кордоном, а також інфраструктурною модернізацією України за проєктом «Велике будівництво». 
Після відкриття у 2015 році галузі знань 18 Виробництво та технології та в її рамках спеціальності 184 Гірництво 
ринок праці відреагував збільшенням попиту на фахівців даної галузі, не зважаючи на трансформацію вугільних 
регіонів та закриття вугільних шахт в Україні. Зросла кількість проєктних та науково-дослідницьких установ з 
підземної урбаністики, які потребують висококваліфікованих фахівців з геоінженерії. З ТОВ «Київметропроект», ДП 
«Буддирекція», ВК «Геолог» та ТОВ «Основа-Солсиф» кафедра уклала договори про співпрацю. Випускники ОНП 
займають високі посади за фахом як в Україні, так і закордоном. Зокрема, Матвійчук І. О. займає посаду керівника 
департаменту будівництва зовнішніх мереж ТОВ «КАНБУД», а Шукюров Азер Меджід оглу працює заступником 
голови правління публічної юридичної особи «Державне агентство з використання мінеральних ресурсів» 
(Азербайджан). Зростання попиту на фахівців з геоінженерії враховано під час формулювання цілей та ПРН, а також 
під час формування змісту ОНП, а саме через введення до ОНП таких освітніх компонентів (ОК), як: Геомеханічні 
процеси в породних масивах (ЗО 3), Математичне моделювання геомеханічних процесів (ЗО 4), а також низки 
вибіркових компонентів.
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час розроблення ОНП було отримано низку пропозицій щодо її удосконалення, які були узгоджені з усіма 
групами стейкхолдерів. Затверджена у 2020 році «Концепція трансформації вугільних регіонів України на період до 
2030 року», яка передбачає поступову переорієнтацію гірничої промисловості в сторону проєвропейських 
низьковуглецевих технологій отримання енергоносіїв, вплинула на формування цілей ОНП. Це дозволило 
зосередитись на підготовці фахівців за унікальним в Україні напрямом - спорудження підземної інфраструктури 
мегаполісів. Окрім того, викликало необхідність проведення мультидисциплінарних досліджень процесів 
формування підземного простору з використаннням лабораторної бази стейкхолдерів (Інститу гідромеханіки НАНУ, 
Інститу геохімії навколишнього середовища НАНУ, ДП «Буддирекція», університету Думлупінар (Туреччина)). На 
підготовку висококваліфікованих фахівців з геоінженерії були укладені договори з проєктними та науково-
дослідницькими установами та організаціями (ТОВ «Київметропроект», ДП «Буддирекція», ВК «Геолог», ТОВ 
«Основа-Солсиф», Інститут гідромеханіки НАНУ). ПРН сформульовано так, щоб задовільнити потреби ринку 
висококваліфікованими фахівцями з геоінженерії.

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

Під час формування цілей та ПРН ОНП було враховано досвід як вітчизняних, так і іноземних програм. А саме, ідея 
сфокусувати ОНП на підготовку фахівців з геоінженерії виникла під час аналізу програми PhD університету Невади 
«Mineral Resource Engineering» (https://www.unr.edu/degrees/mineral-resource-engineering/phd), де серед низки 
напрямків, за якими можуть працювати здобувачі, виділяється міська геоінженерія (urban geo-engineering). Беручи 
до уваги регіональний аспект було прийнято відповідне рішення. За результатами аналізу програми PhD 
«Underground Construction and Tunnel Engineering Program» Гірничої школи Колорадо 
(https://gradprograms.mines.edu/underground-construction/) до переліку ОК включено «Математичне моделювання 
геомеханічних процесів» (аналог «Applied Numerical Modelling for Geomechanics») та «Прикладна динаміка грунтів» 
(аналог «Advanced Soil Mechanics»). Аналіз вітчизняних програм-аналогів (Національного технічного університету 
"Дніпровська політехніка", Криворізького національного університету, ДВНЗ "Донецький національний технічний 
університет" та ін.) показав перспективність створення ОНП «Геоінженерія», як єдиної в Україні програми, що готує 
фахівців з підземної урбаністики в рамках спеціальності Гірництво.

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

Стандарт ВО за спеціальністю 184 Гірництво, третім освітньо-науковим рівнем ВО, 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?

Визначені ОНП ПРН відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text) для восьмого кваліфікаційного рівня наступним 
чином:
знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) – 
ПРН01, ПРН07;
уміння/навички (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) – ПРН03, ПРН05, ПРН06;
комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою 
науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній 
діяльності та дослідженнях) – ПРН02, ПРН09;
відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, 
академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових 
контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення) – 
ПРН04, ПРН08.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

40

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

30

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

10

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

Зміст ОНП має чітку структуру, освітні компоненти становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності 
дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН. Предметна область спеціальності 184 Гірництво визначена наступним 
чином. Об’єкти вивчення: геоінженерія підземної урбаністики, сукупність прийомів і способів наукової діяльності в 
сфері гірництва. Цілі навчання: набуття здатностей розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та 
дослідницько-інноваційної діяльності в сфері геоінженерії, створення нових цілісних знань та професійної 
практики. Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи фундаментальної та прикладної науково-
дослідницької роботи, аналіз, проектування, інноваційні підходи до вирішення комплексних проблем у галузі 
гірничих технологій, а також під час спорудження підземної інфраструктури мегаполісів. Методи, методики та 
технології: методи фізичного та математичного моделювання, проектування, геоінженерії, експлуатації відкритих, 
шахтних, збагачувальних та загальних гірничих систем і технологій (маркшейдерське забезпечення, 
транспортування вантажів, вентиляція, водовідлив). Інструменти та обладнання: гірничі машини та комплекси, 
маркшейдерське, геобудівельне, енергомеханічне й транспортне обладнання, контрольно-вимірювальні прилади, 
необхідні для дослідницько-інноваційної діяльності в сфері геоінженерії. Зміст ОНП відповідає предметній області 
заявленої для неї спеціальності 184 Гірництво через забезпечення ПРН відповідними освітніми компонентами 
ОНП. До прикладу, освітні компоненти «Геомеханічні процеси в породних масивах» (ЗО 3) та «Математичне 
моделювання геомеханічних процесів» (ЗО 4) забезпечують вміння застосовувати сучасні інструменти і технології 
пошуку, оброблення та аналізу інформації, інформаційні системи геомоніторингу та дослідження властивостей 
масивів (ПРН 6) та планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з гірництва та 
дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати 
власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо 
досліджуваної проблеми (ПРН 3). Такі освітні компоненти, як: «Філософські засади наукової діяльності» (ЗО 1), 
«Іноземна мова для наукової діяльності» (ЗО 2), «Організація науково-інноваційної діяльності» (ПО 1), 
«Педагогічна практика» (ПО 2) забезпечують ПРН, які або корелюють із загальними компетентностями (ЗК), або 
підсилюють набуття фахових компетентностей (ФК) (матриці відповідності в ОНП 2020 р.). Зміст ОНП відповідає 
теоретичному змісту предметної області спеціальності 184 Гірництво, а також методам і технологіям, якими має 
оволодіти здобувач ВО для застосовування на практиці, завдяки розробленим тематикам занять у поєднанні із 
запропонованими методами навчання та викладання (https://geobud.kpi.ua/освітні-компоненти-освітньо-наукови-
2/).

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

В університеті розроблена і діє процедура формування аспірантами індивідуальної освітньої траєкторії. Реалізація 
цього права регламентується такими документами: Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://osvita.kpi.ua/node/39), Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
(https://osvita.kpi.ua/node/187), Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін 
здобувачами вищої освіти (https://osvita.kpi.ua/node/185), Положенням про індивідуальний навчальний план 
здобувача вищої освіти (https://osvita.kpi.ua/node/117). Навчання на ОНП «Геоінженерія» передбачає можливість 
формування індивідуальної освітньої траєкторії аспірантів, зокрема через вільний вибір: форм здобуття вищої 
освіти; освітніх компонентів; методів і засобів навчання. Окрім того, ОНП передбачено вибіркові освітні 
компоненти (В 1, В 2), по 5 кредитів ЄКТС кожен. Загальний обсяг вибіркових освітніх компонентів становить 10 
кредитів ЄКТС, що складає 25 % загального обсягу кредитів ЄКТС. Сприяє формуванню індивідуальної освітньої 
траєкторії також і вільний вибір теми наукового дослідження в рамках спеціальності (https://geobud.kpi.ua/наукові-
діяльність-тематика-та-напря/). За результатами вибору освітніх компонентів і визначення тем наукових 
досліджень для кожного аспіранта окремо складаються Індивідуальний навчальний план та Індивідуальний план 
наукової роботи. Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується і можливістю участі у програмах 
академічної мобільності (http://mobilnist.kpi.ua/).

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

Право аспірантів на вільний вибір навчальних дисциплін регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/39), Положенням про підготовку здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/187), Положенням про 
реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/185), Положенням про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/117) та Тимчасовим положенням про порядок реалізації студентами ІЕЕ 
КПІ iм. Ігоря Сiкорського права на вiльний вибiр навчальних дисциплін (https://iee.kpi.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Наказ_№31_ІЕЕ.pdf). Вибір освітніх компонентів здійснюється аспірантами на початку 
весняного семестру першого року навчання з Ф-каталогу (https://geobud.kpi.ua/освітні-компоненти-освітньо-
наукови-2/). Передбачено два вибіркові освітні компоненти по 5 кредитів ЄКТС кожен, що складає 25 % загального 

Сторінка 7



обсягу кредитів ЄКТС за ОНП. Зміст вибіркових освітніх компонентів відповідає напрямкам наукових досліджень 
аспірантів та кафедри в цілому. Водночас аспіранти мають право вибирати освітні компоненти, що пропонуються 
для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертації, за погодженням зі своїм науковим керівником і 
керівником відповідного підрозділу (https://aspirantura.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/09/POLOZHENNYA-pro-
pidgotovku-doktoriv-filosofiyi-sayt.20.pdf). Інформація стосовно обраних здобувачами освітніх компонентів 
передається відповідальною особою ІЕЕ: на випускові кафедри для формування індивідуальних навчальних планів 
здобувачів; на кафедри, за якими закріплено викладання обраних освітніх компонентів, для формування 
навантаження науково-педагогічних працівників (НПП); до деканату для формування розкладу занять. Аспіранти 
здійснюють вибір освітніх компонентів за заявами, попередньо ознайомившись із описами та силабусами 
запропонованих дисциплін (https://geobud.kpi.ua/освітні-компоненти-освітньо-наукови-2/), а також навчальним 
планом (https://geobud.kpi.ua/освітньо-наукова-програма/), де вказано у якому семестрі вивчається дисципліна, її 
обсяг та форма семестрового контролю.

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

ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку аспірантів через ОК «Педагогічна практика» 
(https://geobud.kpi.ua/освітні-компоненти-освітньо-наукови-2/), що викладається у 3 семестрі та має обсяг 2 
кредити ЄКТС. Порядок проведення Педагогічної практики визначається Положенням про організацію освітнього 
процесу (https://osvita.kpi.ua/node/39) та Положенням про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти 
(https://osvita.kpi.ua/node/184). Педагогічна практика є видом практичної діяльності аспірантів зі здійснення 
навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання спеціальних дисциплін (Руйнування гірських 
порід та промислова сейсміка, Нормування і кошторис будівництва мегаполісів), організацію навчальної діяльності 
здобувачів та наукову роботу. Під час проходження педагогічної практики здобувачі відвідують та аналізують 
заняття, які проводить науковий керівник і НПП кафедри, здійснюють підготовку та проведення, з використанням 
мультимедіа-технологій, власних занять та набувають практичних навичок викладання. ОК «Педагогічна практика» 
забезпечує підготовку аспірантів до викладацької діяльності за фахом. Практичну підготовку аспірантів 
забезпечують також практичні заняття і наукова складова ОНП. Аспіранти під керівництвом наукових керівників у 
науковому середовищі проводять наукові дослідження, вирішують науково-прикладні завдання та презентують їх 
науковій спільноті. Практична підготовка відображає останні тенденції розвитку спеціальності через їх участь у 
науково-практичних конференціях.

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

Формування соціальних навичок (soft skills) відбувається як безпосередньо під час навчання (в процесі вивчення 
здобувачами таких ОК, як: «Філософські засади наукової діяльності», «Організація науково-інноваційної 
діяльності», «Іноземна мова для наукової діяльності» та під час проходження Педагогічної практики), так і під час 
організації та виконання власного наукового дослідження (в тому числі в процесі спілкування з науковим 
керівником та іншими науковцями), а також під час презентації його результатів (під час проміжного контролю у 
формі семестрового та річного звітів, виступів на наукових конференціях, семінарах, тощо).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОНП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням 
здобувачів ВО (включно із самостійною роботою) регламентується Положенням про організацію освітнього процесу 
в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/39), Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/187), Положенням про 
розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/137). Загальний обсяг ОНП «Геоінженерія» становить 40 кредитів ЄКТС (1200 годин). 
Обов’язкові ОК становлять 75 % (30 кредитів ЄКТС), вибіркові – 25 % (10 кредитів ЄКТС). У навчальному плані за 
освітньою програмою передбачений такий розподіл годин: аудиторні заняття займають 457 годин (38,08 %), лекції – 
196 годин (16,33 %), практичні – 261 (21,75 %). На самостійну роботу відведено 743 години (61,92 %). Максимальний 
тижневий бюджет аудиторного часу на виконання індивідуального навчального плану аспіранта становить 0,27 
кредиту, а мінімальний – 0,17 кредиту. Обсяг самостійної роботи аспіранта з кожної навчальної дисципліни має 
становити від 1/3 до 2/3 її загального обсягу. Фактичне навантаження аспіранта, включно із самостійною роботою, 
відповідає нормативам (https://geobud.kpi.ua/освітні-компоненти-освітньо-наукови-2/).

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

ЗВО розроблено Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
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(https://osvita.kpi.ua/node/168), однак підготовка за дуальною формою здобуття ВО в рамках реалізації ОНП 
«Геоінженерія» не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

Прийом на навчання на ОНП «Геоінженерія» третього освітньо-наукового рівня ВО регулюється Правилами 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році, зокрема додатком до них, 
Положенням про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (https://aspirantura.kpi.ua/wp-
content/uploads/2021/02/Dodatok-2-do-Pravil-prii--omu-2021-Aspirantura-.pdf). Інформація про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників розміщена на сайті відділу аспірантури та докторантури 
(http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172), а також на сайті кафедри геоінженерії (https://geobud.kpi.ua/вступ-до-
аспірантури-та-докторантури/). Для абітурієнтів-іноземців правила прийому на навчання та вимоги до вступників 
зазначені на сторінці Центру міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://istudent.kpi.ua/ua/obuchenie/aspirantura.html).

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

Особливості ОНП враховуються Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти до КПІ ім. Ігоря 
Сікорського в 2021 році (https://aspirantura.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/02/Dodatok-2-do-Pravil-prii--omu-2021-
Aspirantura-.pdf). Процедура вступу пояснюється на сайті відділу аспірантури та докторантури 
(http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172). Правила прийому передбачають проведення вступного іспиту зі 
спеціальності та іноземної мови. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) можуть 
бути призначені додаткові вступні випробування (https://geobud.kpi.ua/вступ-до-аспірантури-та-докторантури/). 
Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” - “незараховано”. Програма вступного 
випробування зі спеціальності розміщена на сайті кафедри (https://geobud.kpi.ua/вступ-до-аспірантури-та-
докторантури/). У програмі вступних випробувань наведено перелік питань, що виносяться на вступне 
випробування, навчально-методичні матеріали та рейтингова система оцінювання. Питання, що включені до 
програми, в повній мірі відповідають предметній області ОНП «Геоінженерія». Програма вступного випробування з 
іноземної мови розташована на https://fl.kpi.ua/node/145 та для іноземців – 
https://fl.kpi.ua/sites/default/files/img/2021_English%20PhD%20Entrance%20exam.pdf. До конкурсного балу також 
включаються додаткові бали за навчальні та наукові досягнення абітурієнта. Формула обчислення конкурсного балу 
вступника наведена в умовах прийому до аспірантури (https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172).

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, регулюються Положенням про організацію 
освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/39), Положенням про підготовку 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/187), 
Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання 
(https://osvita.kpi.ua/node/181), Положенням про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/124), Положенням про визнання іноземних документів про освіту 
(https://osvita.kpi.ua/node/123). Визнання результатів навчання, отриманих здобувачами в інших ЗВО за 
програмами подвійного диплому, регламентується Положенням про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/180), а також умовами відповідних угод, укладених КПІ ім. Ігоря Сікорського 
з університетами-партнерами. Всі документи є у вільному доступі на офіційному сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua).

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

В рамках ОНП «Геоінженерія», за відсутності таких випадків, практика визнання результатів навчання, отриманих 
в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, не застосовувалась.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, визначені Положенням про визнання в 
КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті 
(https://osvita.kpi.ua/node/179) та Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/187). Всі документи є у вільному доступі на офіційному сайті 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua).
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На ОНП «Геоінженерія», за відсутності таких випадків, практика визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, не застосовувалась.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/39) на ОНП «Геоінженерія» застосовуються такі форми навчання, як: очна (денна, 
вечірня), заочна та дистанційна. Організація освітнього процесу відбувається у формі: навчальних (аудиторних) 
занять, самостійної роботи, практичної підготовки (практики) та контрольних заходів. Основними видами 
навчальних занять на ОНП є: лекції, практичні заняття та консультації. Основними методами навчання та 
викладання для підготовки аспірантів, переважно, є: дискусійний, проблемно-пошуковий, дослідницький, метод 
комунікативний з елементами ділових ігор, метод навчальних проектів. У силабусах освітніх компонентів 
пояснюється відповідність методів навчання ПРН (https://geobud.kpi.ua/освітні-компоненти-освітньо-наукови-2/).

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?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/39) освітня діяльність в ЗВО базується на засадах студентоцентрованого підходу. 
Студентоцентрований підхід в освітньому процесі реалізується через вільний вибір форми навчання, вибіркових ОК 
відповідно до Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://osvita.kpi.ua/node/185), керівників наукових робіт та тем досліджень. Здобувачі ВО 
приймають участь в обговоренні ОНП, в тому числі силабусів, за результатами таких обговорень НПП обирають 
методи викладання, які сприяють досягненню ПРН і є бажаними для здобувачів. Здобувачі ВО мають також 
можливість оцінити якість викладання у Електронному кампусі (https://ecampus.kpi.ua). Результати опитування 
представлені на сайті кафедри геоінженерії (https://geobud.kpi.ua/анкетування-phd-студентів/).

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

Освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється на засадах академічної свободи для всіх його учасників. 
НПП вільно обирають форми та методи викладання освітніх компонентів, тематику власних наукових досліджень, 
мають можливість впроваджувати їх у навчальний процес. Здобувачі ВО вільні у виборі тематики наукових 
досліджень та наукового керівника; вільно обирають освітні компоненти для формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. Як всередині, так і за межами КПІ ім. Ігоря Сікорського, усі учасники освітнього процесу володіють 
повною свободою ставити будь-які питання та прагнути до істини.

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 *

Здобувачі ВО мають доступ до ОНП «Геоінженерія», розміщеній на сайті кафедри у розділі «Наукова діяльність та 
підготовка PhD» (https://geobud.kpi.ua/освітньо-наукова-програма/). У цьому ж розділі розміщено силабуси освітніх 
компонентів та Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів (https://geobud.kpi.ua/освітні-компоненти-освітньо-
наукови-2/). Також на сайті кафедри розміщено навчальні плани за ОНП «Геоінженерія» 
(https://geobud.kpi.ua/освітньо-наукова-програма/). Графіки навчального процесу на 2021-2022 навчальний рік 
представлено на https://kpi.ua/index.php/year. Розклад занять представлено на http://rozklad.kpi.ua. Інформування 
здобувачів щодо методів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, зокрема оцінювання певних видів робіт в 
межах ОК, здійснюється через силабуси, розроблені відповідно до Порядку створення та затвердження робочих 
програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/174), та на першому занятті викладачем. Силабуси щорічно переглядаються та 
оновлюються. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/39) повний комплект навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 
(освітнього компонента), що вивчається в поточному семестрі, розміщується в АІС «Електронний кампус».

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

Підтвердженням того, що КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках даної ОНП забезпечує поєднання навчання і 
досліджень, є перелік праць здобувачів ВО, що навчаються на ОНП «Геоінженерія», та НПП, що викладають 
відповідні ОК. Результати своїх досліджень здобувачі публікують у фахових виданнях, у міжнародних виданнях та 
виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, а також у збірниках матеріалів 
конференцій, в тому числі міжнародних, підтвердженням цьому є звіти з науки, розміщені на сайті кафедри 
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(https://geobud.kpi.ua/звіти-по-науці/). За останні 5 років НПП, що викладають на ОНП, та наукові керівники 
аспірантів опублікували 17 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus. Окрім того, на 
кафедрі геоінженерії функціонують два студентські наукові гуртки: «Екологічний менеджмент природоохоронної 
діяльності у сфері енергетики та гірництва» (наказ №1/165 від 07.05.2020) та «Екомайнінг» (наказ №1/164 від 
07.05.2020) (https://geobud.kpi.ua/наукові-гуртки/). Здобувачі ВО (Бельтек М. І., Бачинська Л. М., Олефір А. О.) 
беруть участь в роботі гуртків наукового спрямування, зокрема з метою врахування екологічних аспектів у своїх 
наукових дослідженнях. ЗВО сприяє поєднанню навчання і досліджень під час реалізації ОНП «Геоінженерія» через 
організацію та проведення науково-практичних конференцій відповідного напрямку: міжнародної науково-
технічної конференції  «Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики», міжнародної науково-технічної 
конференції «Енергетика. Екологія. Людина» (https://geobud.kpi.ua/конференції/). Науково-дослідну роботу (НДР) 
здобувачі мають можливість виконувати на базі лабораторій кафедри геоінженерії 
(https://geobud.kpi.ua/матеріально-технічне-забезпечення/), а також на базі організацій-партнерів. Усі здобувачі ВО 
наразі виконують свої дослідження в рамках ініціативної НДР «Наукові основи ресурсозберігаючих технологій 
гірництва та геотехнічного будівництва» (д/р № 0115U005398). За період функціонування ОНП здобувачі ВО брали 
участь, як виконавці, у держбюджетній тематиці «Розвиток підземної урбаністики як системи освоєння георесурсів 
великих міст» (керівник – проф. Гайко Г. І.) з річним обсягом фінансування 230 тис. грн. за кодом фінансування 
2201040 (д/б МОН України). Варто відзначити, що у ЗВО функціонує наукова школа, яка займається питаннями 
формування геотехнічних властивостей ґрунтів і гірських порід засобами геодинаміки вибуху, яку заснував Лауреат 
державної премії з науки і техніки України (1991 р.), д. т. н., професор В. Г. Кравець (https://geobud.kpi.ua/наукові-
школи/). Досягнуті результати наукових досліджень здобувачів регулярно впроваджуються в освітню складову ОНП 
та на підприємствах галузі, що підтверджується відповідними актами впровадження.

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

На сайті кафедри розміщені силабуси освітніх компонентів (https://geobud.kpi.ua/освітні-компоненти-освітньо-
наукови-2/). Відповідно до Порядку створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін 
(освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/174) силабус щорічно переглядається 
та оновлюється з метою врахування побажань та зауважень, отриманих від здобувачів (за результатами оцінки 
курсу) та від інших стейкхолдерів в результаті моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. Викладачі з 
урахуванням побажань та зауважень стейкхолдерів постійно оновлюють зміст ОНП (ОК) на основі найновіших 
досягнень і сучасних практик у галузі гірництва. Професоркою Зуєвською Н. В. було розроблено практичне заняття 
«Використання програмного забезпечення Slide для розрахунку стійкості укосів шаруватого ґрунтового масиву» в 
рамках ОК «Математичне моделювання геомеханічних процесів», згідно з сучасними практиками підготовки 
фахівців галузі та за результатами консультацій із ключовими стейкхолдерами. Професор Гайко Г. І. розширив 
контент лекції №18 ОК «Організація науково-інноваційної діяльності». Зокрема, додано питання щодо підготовки 
наукових рукописів, аналізу сучасної наукової періодики, додрукарської підготовки, наукометричних баз даних та 
наукометричних показників. З метою мотивації здобувачів до дотримання норм академічної доброчесності 
особливу увагу в цій лекції приділено списку Білла. Переліки літератури, що рекомендується для вивчення освітніх 
компонентів, містять посилання на сучасні літературні джерела, в тому числі іноземні. Варто також відзначити, що 
НПП, які викладають на ОНП, впроваджують в освітній процес та включають до переліку рекомендованої 
літератури власні наукові здобутки та здобутки наукової школи, яка функціонує на кафедрі.

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

НПП, що задіяні до реалізації ОНП, беруть участь у програмах академічної мобільності за кордоном. Зокрема, 
Зуєвська Н. В., Стовпник С. М., Гайко Г. І., Вовк О. О. приймали участь у програмах академічної мобільності, що 
підтверджується відповідними документами. НПП та здобувачі ВО публікуються у фахових іноземних виданнях, у 
тому числі у тих, що входять до Scopus та Web of Science, а також беруть участь у міжнародних конференціях, що 
підтверджують звіти з науки (https://geobud.kpi.ua/звіти-по-науці/). Учасники освітнього процесу мають 
безкоштовний доступ до низки наукометричних баз даних, баз патентів та стандартів, у тому числі до Scopus та Web 
of Science, до Патентної пошукової системи FPO, до Євразійської патентно-інформаційної системи (ЕАПАТІС) та ін. 
(https://www.library.kpi.ua/resources/databases/). ОНП передбачає ознайомлення здобувачів із світовими науковими 
здобутками у галузі гірництва через участь у міжнародних конференціях, через можливість працювати із 
міжнародними наукометричними базами даних та брати участь у програмах академічної мобільності. Цьогоріч 
впроваджено практику подвійного керівництва науковою роботою аспірантів за участю іноземних партнерів. 
Зокрема, отримано погодження від професора університету Думлупінар (Туреччина), Октая Сахбаза, щодо спільного 
разом з професором Гайком Г. І. керівництва науковою роботою аспірантки Бачинської Л. М. НПП, що задіяні до 
реалізації ОНП, мають сертифікати, що підтверджують володіння англійською мовою на рівні B2 (Зуєвська Н. В., 
Вовк О. О., Олізько Ю. М.).

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?

Відповідно до Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/32) в освітньому процесі ЗВО використовуються такі основні види 
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контрольних заходів: вхідний, ректорський, поточний, календарний та підсумковий (семестровий контроль та 
атестація) контроль. Поточний контроль проводиться впродовж семестру з метою забезпечення зворотного зв'язку 
між НПП і здобувачами ВО у процесі навчання та для перевірки рівня теоретичної й практичної підготовки 
здобувачів на кожному етапі вивчення ОК. Календарний контроль проводиться двічі на семестр з метою 
моніторингу виконання здобувачами ВО індивідуальних навчальних планів згідно з графіком навчального процесу. 
Семестровий контроль проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку або екзамену в терміни, 
встановлені графіком навчального процесу, для встановлення рівня досягнення здобувачами ВО ПРН з ОК. Окрім 
того, відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/187) здобувачі ВО систематично (двічі на рік) звітують про хід виконання 
індивідуального плану роботи на засіданні кафедри. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, 
здійснюється на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації разовою спеціалізованою 
вченою радою, утвореною ЗВО (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-20#Text). Результати поточного, 
календарного та семестрового контролів доступні для ознайомлення авторизованим користувачам в їхніх особистих 
кабінетах автоматизованої інформаційної системи «Електронний кампус» (https://ecampus.kpi.ua). Оцінювання 
результатів поточного, календарного та семестрового контролів здійснюється згідно з рейтинговою системою 
оцінювання (РСО) результатів навчання здобувачів ВО з певного ОК, яка містить критерії оцінювання, що 
формуються з урахуванням вимог Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/37). Оцінювання результатів навчання здійснюється за 100-бальною шкалою 
з подальшим переведенням до оцінок за університетською шкалою. Для кожного контрольного заходу з 
урахуванням важливості, трудомісткості та обсягу певної навчально-пізнавальної діяльності здобувача 
розробляються критерії оцінювання в системі «якість результатів навчання – рейтингові бали» з визначенням 
певних рівнів засвоєння навчального матеріалу та сформованості вмінь. Форми і види контрольних заходів 
визначаються навчальним планом та силабусом. Відповідно до Порядку створення та затвердження робочих 
програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) (https://osvita.kpi.ua/node/174) у силабусі 
зазначаються види контролю та РСО результатів навчання.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів ВО 
регламентується Положенням про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/32) та Положенням про систему оцінювання результатів навчання в 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/37). В РСО, що наводиться у силабусі ОК, зазначаються: види 
контролю (поточний, календарний, семестровий); системи нарахування балів за кожен елемент контролю (критерії 
оцінювання); умови отримання позитивної оцінки календарного контролю (50 % від максимально можливого на час 
проведення контролю); умови допуску до семестрового контролю. Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів ВО в рамках ОНП «Геоінженерія» відбувається щорічно, а 
результати анкетувань показують, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень, на 
думку здобувачів, є чіткими та зрозумілими.

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

РСО, яка містить інформацію про види та форми контрольних заходів, а також критерії оцінювання, наводиться у 
силабусі ОК, доводиться до відома здобувачів на першому занятті, і не змінюються впродовж семестру. Силабуси ОК 
розміщено на сайті кафедри (https://geobud.kpi.ua/освітні-компоненти-освітньо-наукови-2/) та у системі 
«Електронний кампус» (https://ecampus.kpi.ua). Навчальний план, розміщений на сайті кафедри, також містить 
інформацію про форми семестрового контролю, а також план наукової роботи та відповідні форми контролю 
(https://geobud.kpi.ua/освітньо-наукова-програма/).

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

Станом на жовтень 2021 р. стандарт вищої освіти за спеціальністю 184 Гірництво для третього освітньо-наукового 
рівня ВО відсутній. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-20#Text), атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, 
здійснюється на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації разовою спеціалізованою 
вченою радою, утвореною закладом вищої освіти чи науковою установою, які мають акредитовану освітню програму 
третього рівня вищої освіти з відповідної спеціальності (спеціальностей для міждисциплінарних робіт).

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

Процедура проведення контрольних заходів в КПІ ім. Ігоря Сікорського регулюється наступними документами:
Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/187);
Положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/39);
Положенням про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/32);
Положенням про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
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(https://osvita.kpi.ua/node/37);
Положенням про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/47);
Положенням про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/188);
Регламентом проведення семестрового контролю в дистанційному режимі (http://osvita.kpi.ua/node/148).
Усі вище зазначені документи є доступними для усіх учасників освітнього процесу, розміщені на сайті ЗВО.

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівними умовами для усіх здобувачів ВО (вид та форма контролю, його 
тривалість, зміст контрольного заходу та кількість завдань, механізм підрахунку результатів, єдині критерії 
оцінювання тощо), обов’язком дотримуватись Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/code). У 
випадку виникнення конфліктної ситуації здобувача (здобувачів) з екзаменатором до проведення семестрового 
контролю, за обґрунтованою заявою здобувача (колективною заявою здобувачів), декан факультету / директор 
інституту створює комісію з проведення запланованого заходу семестрового контролю 
(https://osvita.kpi.ua/node/32). Конфліктні ситуації, які виникають до або під час проведення заходів семестрового 
контролю, вирішуються відповідно до Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/2020_7-170). Прикладів застосування процедури запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів на ОНП «Геоінженерія» не було, у зв’язку з відсутністю подібних ситуацій.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовується Положенням про організацію освітнього 
процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/39), Положенням про поточний, календарний та 
семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/32) та 
Положенням про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/37).
Повторне проходження контрольних заходів можливе у випадку академічної заборгованості, незгоди здобувача з 
оцінкою за результатами контрольного заходу та перескладання з метою підвищення позитивної оцінки. 
Допускається перескладання (з метою підвищення позитивної оцінки) не більше трьох семестрових контролів за 
весь період навчання за певним рівнем ВО. Дозвіл на перескладання дає декан факультету/директор інституту, де 
навчається здобувач за погодженням із завідувачем кафедри, яка забезпечує викладання відповідної навчальної 
дисципліни, на основі заяви здобувача ВО. Для проведення заходів семестрового контролю (з метою підвищення 
позитивної оцінки) створюється комісія з двох-трьох НПП кафедри, яка забезпечує викладання цієї навчальної 
дисципліни. Прикладів повторного проходження контрольних заходів на ОНП «Геоінженерія» не було.

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

У випадку незгоди здобувача з оцінкою за результатами контрольного заходу, він має право подати апеляцію у день 
оголошення результатів відповідного контролю на ім'я декана факультету/директора інституту за процедурою, 
визначеною Положенням про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/182). Конфліктні 
ситуації, які виникають до або під час проведення заходів семестрового контролю, вирішуються відповідно до 
Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/2020_7-170). 
Нарікань з боку здобувачів ВО на упередженість та необ’єктивність екзаменаторів не було.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначають: Кодекс честі КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://kpi.ua/code), Положення про систему запобігання академічному плагіату 
(https://osvita.kpi.ua/node/47), Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності 
(https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf), нормативно-правові та регламентуючі документи з розвитку культури 
академічної доброчесності та запобігання плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/academic-integrity).

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

Дисертації здобувачів ВО проходять перевірку на плагіат з використанням програми Unicheck 
(https://kpi.ua/unicheck) та усі без виключення розміщуються у електронному архіві наукових та освітніх матеріалів 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://ela.kpi.ua/). Статті, тези та інші роботи здобувачів, їхніх керівників та НПП, що 
викладають на ОНП, проходять перевірку на плагіат безпосередньо в редакціях видань, куди подаються. Порядок 
здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії, а 
також з перевірки на академічний плагіат рукописів, поданих до публікації у наукових виданнях та збірниках 
матеріалів (тез доповідей) конференцій, семінарів тощо здійснюється у відповідності до Положення про систему 
запобігання академічному плагіату (https://osvita.kpi.ua/node/47). Загальна схема перевірки академічних текстів на 
плагіат складається із наступних етапів: остаточний варіант академічного тексту завантажується в Систему; 
відповідальна особа здійснює процес перевірки академічного тексту за базами внутрішньої бібліотеки Системи, 
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ELAKPI, відкритими інтернет-джерелами; система генерує звіт подібності; звіт подібності передається для аналізу та 
прийняття експертного рішення.

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

ЗВО розроблено регламентуючі документи з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату 
(https://kpi.ua/academic-integrity), які є доступними для усіх учасників освітнього процесу. Регулярно проводяться 
опитування з питань академічної доброчесності, результати яких представлено на сайті ЗВО. У відкритому доступі є 
рекомендовані освітні курси та перелік корисних ресурсів з питань дотримання академічної доброчесності. ЗВО 
постійно інформує усіх учасників освітнього процесу щодо проведення заходів з питань академічної доброчесності 
(https://kpi.ua/node/18798). З метою формування та розвитку культури академічної доброчесності, попередження та 
запобігання проявам академічного плагіату, дотримання вимог академічної етики та Кодексу честі КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, формування компетентностей з академічного письма та доброчесності у здобувачів ВО та НПП, 
проведення досліджень щодо академічної доброчесності видано наказ НОН/22/2021 від 04.02.2021 "Про 
проведення заходів для формування та розвитку культури академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського" 
(https://document.kpi.ua/2021_HOH-22). Куратори академічних груп протягом року проводять бесіди зі здобувачами 
ВО про дотримання принципів академічної доброчесності. Забезпечено викладання вибіркового ОК з академічної 
доброчесності. Запроваджено нагородження Почесною Грамотою Вченої ради Університету НПП та здобувачів ВО 
за популяризацію ідей академічної доброчесності серед студентів і колег з нагоди Міжнародного дня академічної 
доброчесності.

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

КПІ ім. Ігоря Сікорського своєчасно та справедливо реагує на порушення академічної доброчесності. Зокрема, 
Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/code), який зобов’язані знати усі члени університетської 
громади, передбачає дотримання принципів та правил академічної доброчесності. Прийняття принципів і норм 
Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та зобов'язання їх дотримуватися засвідчується підписом члена 
університетської громади. Кожен зі здобувачів ВО та НПП в обов'язковому порядку підписує договір, в якому одним 
із обов'язків є знати та дотримуватись Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Порушення норм цього Кодексу може 
передбачати накладання санкцій відповідно до чинного законодавства, аж до відрахування або звільнення з 
університету, за поданням Комісії з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf). Випадків порушення академічної доброчесності під час реалізації ОНП 
«Геоінженерія» не було.

6. Людські ресурси

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

Під час конкурсного добору викладачів ЗВО керується наступними документами: наказом НУ/201/2021 від 
24.09.2021 року "Про затвердження порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при 
заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів)" 
(https://document.kpi.ua/2021_HY-201), Рекомендаціями щодо визначення строків укладання контрактів з НПП 
(https://osvita.kpi.ua/node/375), Положенням про рейтингування НПП (https://osvita.kpi.ua/node/30), Нормами 
бального оцінювання рейтингування НПП (https://osvita.kpi.ua/node/45). Процедура конкурсного добору враховує 
професіоналізм викладачів, як вимогу. Для організації і проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 
посад НПП наказом ректора утворюється одна або декілька експертно-кваліфікаційних (конкурсних) комісій (ЕКК). 
ЕКК розглядає заяви й документи осіб, які виявили бажання зайняти відповідну посаду, та встановлює їх 
відповідність кваліфікаційним вимогам. Здійснюється також попереднє обговорення кандидатур претендентів 
кафедрами. За результатами розгляду заяв та документів та встановлення їх відповідності кваліфікаційним вимогам 
відповідні особи допускаються до співбесіди з ЕКК. За результатами співбесіди ЕКК факультету/навчально-
наукового інституту, з обов’язковим затвердженням їх рішення ЕКК університету, або ЕКК університету рекомендує 
ректору (першому проректору) призначити на відповідну посаду особу, яка найкраще продемонструвала свої 
професійні, педагогічні, наукові й особисті здібності.

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

ЗВО регулярно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. Зокрема роботодавці беруть 
участь в обговоренні та удосконаленні ОНП, обговоренні та удосконаленні силабусів ОК, проведенні аудиторних 
занять, їхні підприємства є потенційними базами практик для здобувачів. Регулярно беруть участь у науково-
практичних семінарах та конференціях, де вони та/або їхні представники виступають з доповідями, зокрема на 
щорічній міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики» 
(https://geobud.kpi.ua/конференції/). Представники наукової спільноти беруть участь в роботі разових 
спеціалізованих вчених рад. Роботодавцями для випускників ОНП «Геоінженерія» є ЗВО, наукові установи, 
консалтингові фірми та виробничі підприємства. Кафедра тісно співпрацює з низкою інститутів Національної 
академії наук України, зокрема з Інститутом гідромеханіки та Інститутом геохімії навколишнього середовища. 
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Наразі кафедрою укладено договори про співпрацю з Донецьким національним технічним університетом, 
державним університетом «Житомирська політехніка», ТОВ «Київметропроект», ДП «Буддирекція», ВК «Геолог», 
ТОВ «Основа-Солсиф» та ін.

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

ЗВО залучає до аудиторних занять на ОНП «Геоінженерія» професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців. Зокрема, у 2020-2021 н. р. було проведено лекційне заняття з дисципліни 
«Математичне моделювання геомеханічних процесів» провідним інженером проєктного відділу департаменту 
спеціальних та гідротехнічних робіт ТОВ «Основа-Солсиф», Губашовою Валентиною Євгенівною. У вересні 2021 року 
лекційне заняття з дисципліни «Математичне моделювання геомеханічних процесів» проведено Матвійчуком 
Іваном Олександровичем, керівником департаменту будівництва зовнішніх мереж ТОВ «КАНБУД».

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

Професійні потреби викладачів ОНП включають постійне підвищення власної кваліфікації як в Україні, так і за 
кордоном. Існуюча в ЗВО система професійного розвитку, у цілому, дозволяє задовольнити ці потреби. ЗВО 
розроблено Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 
(https://osvita.kpi.ua/node/714). Процедура підвищення кваліфікації та стажування НПП регламентується також 
наказом № 7-39 від 13.03.2019 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення відрядження, 
направлення на стажування, підвищення кваліфікації» (https://document.kpi.ua/2019_7-39). У КПІ ім. Ігоря 
Сікорського функціонує Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (ІПО) 
(http://ipo.kpi.ua/), який пропонує широкий спектр навчальних програм підвищення кваліфікації. НПП, які 
викладають на ОНП, постійно підвищують свою кваліфікацію. Зокрема, д. т. н., професор Кравець В. Г. підвищував 
кваліфікацію в УкрНДІпроект; д. т. н., професорка Зуєвська Н. В. підвищувала кваліфікацію у НМК «Інститут 
післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського. У ЗВО регулярно проводиться моніторинг рівня професіоналізму 
викладачів, зокрема, через щорічне рейтингування, яке здійснюється згідно з Положенням про рейтингування НПП 
(https://osvita.kpi.ua/node/30), Нормами бального оцінювання рейтингування НПП (https://osvita.kpi.ua/node/45).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

У КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувається заохочення і стимулювання НПП (у тому числі нематеріального характеру) 
до розвитку викладацької майстерності. Механізм мотивації та стимулювання співробітників реалізується 
відповідно до Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського на період з квітня 2021 р. по квітень 2024 р. 
(https://kpi.ua/agreement), Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/30), Норм бального оцінювання рейтингування науково-педагогічних 
працівників (https://osvita.kpi.ua/node/45). В університеті запроваджено матеріальний фонд для стимулювання 
публікації видань відповідно до наказу НОН/51/2021 від 05.03.2021 "Про проведення конкурсу на здобуття премій 
КПІ ім. Ігоря Сікорського за кращі видання" (https://document.kpi.ua/2021_HOH-51). Також у ЗВО проводиться 
конкурс «Молодий викладач-дослідник» (https://kpi.ua/researcher), яким передбачене преміювання молодих 
вчених. Підвищення викладацької майстерності відбувається завдяки відкритим лекціям, які регулярно проводяться 
у ЗВО провідними вченими (https://kpi.ua/%D0%BEpen-lecture).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення ОНП «Геоінженерія» 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПРН. ЗВО забезпечує ОНП відповідним фінансуванням, зокрема 
для підтримки в робочому стані і оновлення необхідних матеріально-технічних ресурсів. ОНП забезпечена 
необхідною кількістю аудиторій для проведення лекційних та практичних занять, а також лабораторій для 
виконання наукових досліджень. На кафедрі функціонують: лабораторія гірничо-транспортних систем, лабораторія 
управління відходами гірничих виробництв та мегаполісів, лабораторія інформатики геосистем, лабораторія 
метеорології, лабораторія геотехнологій, лабораторія геології, лабораторія екомоніторингу урбаністичного 
обладнання, лабораторія САПР, лабораторія механіки ґрунтів, лабораторія фізичних процесів та лабораторія 
геотроніки (https://geobud.kpi.ua/матеріально-технічне-забезпечення/). Здобувачі ВО мають свою аспірантську 
кімнату. Необхідна фахова література міститься у фондах науково-технічної бібліотеки (https://www.library.kpi.ua/). 
Здобувачі мають вільний доступ до низки баз даних, патентів, стандартів, офіційних документів, в тому числі Scopus 
та Web of Science (https://www.library.kpi.ua/resources/databases/). Кожен ОК ОНП супроводжується навчально-
методичним забезпеченням, розміщеним у системі «Електронний кампус» (http://campus.kpi.ua/) та на 
https://ela.kpi.ua/. Також в ЗВО функціонує Платформа дистанційного навчання «Сікорський» 
(https://www.sikorsky-distance.org/).

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

Унікальне освітнє середовище університету дозволяє повністю задовільнити найрізноманітніші потреби та інтереси 
здобувачів ВО. У ЗВО діє Центр фізичного виховання та спорту (https://kpi.ua/k-24). Функціонує науково-технічна 
бібліотека (https://www.library.kpi.ua). Задля розвитку фахових компетентностей у позанавчальний час 
забезпечується залучення здобувачів до участі в гуртках, олімпіадах, конкурсах, хакатонах та ін. 
(https://dnvr.kpi.ua/s-t-e-a-m/). Реалізовано студентські низові ініціативи (http://r.kpi.ua/, https://t.me/vezhakpi, 
http://colosseum.kpi.ua/). В університеті діє Центр консолідації студентів (https://kpi.ua/cks), ННЦ "Інжинірингова 
школа Ноосфера КПІ" (https://kpi.ua/2020-nes). Розвиває творчі здібності здобувачів центр культури та мистецтв 
(https://ckm.kpi.ua/). Студмістечко (https://studmisto.kpi.ua/) забезпечує здобувачам відмінні умови для 
проживання та підготовки до занять. Цього року відбулося відкриття нового гуртожитку (https://kpi.ua/2021-d-5). В 
студмістечку проведено локальну комп’ютерну мережу з можливістю доступу до Інтернету. Діють органи 
студентського самоврядування - Студентська рада (https://kpi.ua/web_studrada), студентська рада студмістечка 
(http://srs.kpi.ua/), профком студентів (https://studprofkom.kpi.ua/), наукове товариство студентів та аспірантів 
(https://kpi.ua/ntsa), рада молодих вчених (https://kpi.ua/rmv). Систематично здобувачі ВО проходять опитування 
стосовно різних аспектів організації освітнього процесу, результати беруться до уваги адміністрацією ЗВО.

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

Безпечність освітнього середовища забезпечується згідно з Правилами внутрішнього розпорядку 
(https://kpi.ua/admin-rule); наказами і розпорядженнями: Про організацію пожежної безпеки 
(https://document.kpi.ua/2020_4-84), Про проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для здобувачів 
вищої освіти, зарахованих на перший курс (https://document.kpi.ua/2020_4-140). Під час пандемії одним з головних 
критеріїв безпечності освітнього середовища є дотримання карантинних та інших протиепідемічних заходів. Ці 
заходи окремо забезпечуються згідно наказів та розпоряджень: Про забезпечення протиепідемічних заходів при 
поселенні у студентські гуртожитки (https://document.kpi.ua/2020_5-155), Про роботу студмістечка під час 
карантину (https://document.kpi.ua/2020_5-119), Про організацію протиепідемічних заходів в зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19) (https://document.kpi.ua/2020_4-132). ЗВО постійно забезпечує утримання 
приміщень у належному технічному стані, модернізується освітлення, проводяться ремонти у гуртожитках, 
забезпечується захист від фізичного та психічного насильства. В університеті функціонує департамент безпеки 
(https://kpi.ua/db), діє центр фізичного виховання та спорту (http://sport.kpi.ua/), студентська соціальна служба 
(http://sss.kpi.ua/), кабінет психологічного консультування (https://kpi.ua/kpk), також можна отримати 
індивідуальну консультацію психолога (https://psybooking.simplybook.it/v2/).

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?

КПІ ім. Ігоря Сікорського забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку 
здобувачів ВО, що навчаються на ОНП «Геоінженерія». Комунікація ЗВО із здобувачами відбувається шляхом 
доведення до них необхідної інформації безпосередньо науковими керівниками, викладачами під час навчальних 
занять, деканатом, а також за допомогою інформаційних ресурсів, соціальних мереж та різноманітних месенджерів. 
Під час дистанційного навчання освітня підтримка передбачає зручний доступ до бібліотеки 
(https://www.library.kpi.ua/), платформи дистанційного навчання Сікорський (https://www.sikorsky-distance.org) та 
системи «Електронний Кампус КПІ» (https://campus.kpi.ua). Інформаційну підтримку надає офіційний сайт ЗВО 
(https://kpi.ua/), він також містить каталог інформаційних ресурсів (https://directory.kpi.ua/), посилання на сайти 
адміністративних підрозділів (https://kpi.ua/weblinks/75). Вся інформація про освітній процес є на сайті 
http://osvita.kpi.ua/ та сайті кафедри (https://geobud.kpi.ua/). Для комунікації використовуються: Telegram-канал 
деканату ІЕЕ (https://t.me/dekanat_iee), група кафедри у Telegram та інші канали (https://t.me/dnvr_31, 
https://t.me/presinfokpi). Чисельні лекції, воркшопи та інші заходи з підвищення інформованості здобувачів ВО 
проводить Медіалабораторія (https://t.me/medialabkp), проводяться інформативні стріми на велику кількість 
різноманітних тем (https://www.youtube.com/playlist?list=PLj5NByUcaAvZamqsc6S6KyoHl0ZaIkSVv). Крім того, 
існують як офіційні сторінки університету у соціальних мережах, до прикладу Facebook 
(https://www.facebook.com/ntuu.kpi), так і неофіційні, де здобувачі комунікують між собою, діляться різноманітною 
інформацією стосовно освітнього процесу у ЗВО. Згідно з Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти (https://document.kpi.ua/2020_7-165) Інститут моніторингу якості освіти (http://eqmi.kpi.ua) 
періодично проводить опитування здобувачів щодо задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, 
консультативною та соціальною підтримкою, а також проводить моніторинг якості освіти та освітньої діяльності.

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

КПІ ім. Ігоря Сікорського створено достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми 
потребами. Організація освітнього процесу для здобувачів ВО з особливими потребами, реалізація їхніх академічних 
прав здійснюється відповідно до чинного законодавства та Положення про організацію інклюзивного навчання у 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/172). У ЗВО затверджено Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (https://document.kpi.ua/2018_1-21). 22 
корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського, де, в основному, навчаються та проводять дослідження здобувачі, обладнаний 
ліфтом та не потребує пандусу. У разі потреби навчальні заняття в групах, в яких є особи з особливими потребами, 
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можуть проводитися на першому поверсі. Окрім того, в кожному корпусі є допоміжний персонал, який також 
здійснює допомогу здобувачам з особливими потребами. Здобувачі з особливими освітніми потребами можуть бути 
повноцінно залученими до освітнього процесу за допомогою системи дистанційного навчання, консультацій з 
викладачами в онлайн режимі. На даний час здобувачі з особливими освітніми потребами на ОНП «Геоінженерія» 
не навчаються.

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

У КПІ ім. Ігоря Сікорського наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, які є 
доступними для усіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОНП. Згідно з 
Колективним договором (https://kpi.ua/agreement) та Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/code) 
здійснюється правове регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин усіх учасників 
освітнього процесу. Для запобігання проявам дискримінації, корупції, насилля в освітньому середовищі 
затверджено Положення про вирішення конфліктних ситуацій у КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/2020_7-170), створено систему протидії корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://document.kpi.ua/2020_7-171), затверджено План заходів по запобіганню та виявленню корупції в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського (https://document.kpi.ua/2020_7-40), створено Комісію з етики та академічної доброчесності 
Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf). Окрім того, в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського діє Антикорупційна програма (https://kpi.ua/program-anticor). Інформацію щодо випадків корупції 
можна надсилати на anticor[at]kpi.uа або письмово за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37 
(https://kpi.ua/about-anticor). Також у ЗВО є електронна скринька зв’язку з ректором: mzz@kpi.ua, здобувачі можуть 
звернутися за потреби. На випадок конфліктів вибудована ціла інфраструктура з чат-ботів в Телеграм (наприклад, 
@DNVR_team_bot) та телеграм-каналів (наприклад, https://t.me/dnvr_31), яка забезпечує для здобувачів 
можливість поскаржитися на певну конфліктну ситуацію та вирішити її.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про 
розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/137) та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(https://osvita.kpi.ua/node/121).

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

Моніторинг та перегляд ОНП «Геоінженерія» відповідно до Положення про розроблення, затвердження, 
моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/137) здійснюється 
щорічно з метою її удосконалення. Моніторинг передбачає опитування усіх учасників освітнього процесу та 
отримання пропозицій від них. На наступному етапі здійснюється оцінювання якості ОНП департаментом якості 
освітнього процесу університету, беруться до уваги результати набору здобувачів на навчання, зміни ресурсних умов, 
затвердження/оновлення стандарту вищої освіти. За результатами моніторингу та оцінювання ОНП приймається 
рішення щодо її перегляду, який передбачає часткове оновлення ОНП, що не потребує перезатвердження, або 
модернізацію змісту ОНП, що передбачає її перезатвердження, або закриття ОНП. Модернізація змісту ОНП 
«Геоінженерія» за результатами її моніторингу відбулася у 2018 та 2020 роках і передбачала внесення суттєвих змін 
до ОНП проєктною групою та погодження ОНП науково-методичною комісією університету зі спеціальності 184 
Гірництво. За результатами останнього перегляду ОНП «Геоінженерія» до ОНП було внесено низку змін. Серед 
основних: конкретизація мети ОНП для відображення її особливостей; під час формулювання загальних та фахових 
компетентностей, а також визначення ПРН, враховано рекомендації усіх груп стейкхолдерів; перелік освітніх 
компонентів приведено до стандартного вигляду без виділення вибіркових блоків; під час формування структурно-
логічної схеми ОНП враховано розподіл освітніх компонентів за роками навчання. Затверджені зміни відображено 
у навчальному плані, матрицях відповідності компетентностей та ПРН освітнім компонентам, силабусах навчальних 
дисциплін. Відповідно до Порядку створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін 
(освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/174), силабус щорічно переглядається 
та оновлюється з метою врахування побажань та зауважень, отриманих від стейкхолдерів в результаті моніторингу 
та періодичного перегляду освітніх програм. Інформування здобувачів вищої освіти про освітні програми і зміни у 
них відбувається через інформаційні ресурси університету (https://osvita.kpi.ua/op).

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
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В КПІ ім. Ігоря Сікорського функціонує багаторівнева система забезпечення якості ВО відповідно до Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (https://osvita.kpi.ua/node/121). Здобувачі ВО залучаються 
до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості через участь у засіданнях 
кафедри, засіданнях НМК та засіданнях групи забезпечення якості ОП. Зокрема, під час формулювання ФК та ПРН 
в ОНП 2020 р. враховано побажання аспірантів (Матвійчука І. О. та Александрової Н. Є., протокол засідання 
кафедри № 10 від 18.03. 2020; Пиги Л. М., Олефіра А. О., протокол засідання кафедри № 12 від 19.06.2020) щодо 
необхідності забезпечити їм здатність застосовувати сучасні інформаційні технології (ФК 05), а також кваліфіковано 
відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях (ПРН 02). 
За результатами опитування аспірантів щодо якості викладання оновлено силабуси ОК, запропоновано сучасні 
методи навчання, до переліків рекомендованої літератури внесено низку іноземних видань, оновлено зміст 
лекційних та практичних занять. За результатами опитування ННЦ прикладної соціології «Соціоплюс» 
(http://socioplus.kpi.ua/) щодо якості навчання, опитування щодо якості викладання (https://ecampus.kpi.ua/home), 
а також кафедрального опитування щодо якості освітнього процесу в рамках ОНП 
(https://geobud.kpi.ua/анкетування-phd-студентів/), які обговорюються на засіданнях кафедри, приймаються 
рішення щодо удосконалення освітнього процесу за ОНП.

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

Студентське самоврядування на постійній основі бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП 
«Геоінженерія». Представники органів студентського самоврядування на рівні кафедр, факультетів/інститутів 
(Вчена рада факультету/інституту) і університету (Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського) реалізують свої права щодо 
внесення пропозицій щодо покращення якості навчального процесу та змісту освітніх програм та навчальних 
планів. Окрім того, студентська рада Інституту енергозбереження та енергоменеджменту на своїх засіданнях 
щорічно розглядає та проводить обговорення освітніх програм інституту. Серед останніх пропозицій від студради 
ІЕЕ - вивільнити час для проведення наукових досліджень аспірантів за рахунок проведення занять в рамках ОНП 
«Геоінженерія» в один день на тиждень (протокол № 1 від 06.09.2021), а також створити Раду молодих учених ІЕЕ.

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

Роботодавці (ТОВ «КАНБУД», ТОВ "Глобал Еко Сервіс Груп", Інститут гідромеханіки НАНУ) постійно залучаються 
до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості. Щорічно беруть участь у 
засіданнях кафедри, в міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми геоінженерії та підземної 
урбаністики», яка щорічно проводиться кафедрою (https://geobud.kpi.ua/конференції/). Зокрема, під час 
формулювання ФК та ПРН в ОНП 2020 р. враховано побажання: головного інженера ТОВ "Глобал Еко Сервіс Груп", 
Новохацького О. А. (протокол засідання кафедри № 10 від 18.03.2020), щодо того, що випускники повинні вільно 
обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати своїх досліджень, проблеми галузі (ПРН 02), а ОНП – 
забезпечити отримання soft-skills для налагодження такої комунікації; завідувача науково-дослідною лабораторією 
з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів Інституту гідромеханіки НАНУ, Бойка В. В., та керівника 
департаменту будівництва зовнішніх мереж ТОВ «КАНБУД», Коржа С. О., щодо конкретизації мети ОНП, щоб вона 
відображала її унікальність (протокол засідання кафедри № 12 від 19.06.2020). Окрім того, роботодавці мають 
можливість надати пропозиції та зауваження щодо ОНП, скориставшись формою на сайті кафедри 
(https://geobud.kpi.ua/освітньо-наукова-програма/). Підтвердженням участі роботодавців в удосконаленні якості 
освітнього процесу за ОНП є відгуки та рецензії на ОНП (https://geobud.kpi.ua/освітньо-наукова-програма/), а 
також договори про співпрацю (https://geobud.kpi.ua/партнери/).

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

В КПІ ім. Ігоря Сікорського функціонує Центр розвитку кар’єри (https://robota.kpi.ua/), який забезпечує взаємодію 
здобувачів вищої освіти/випускників та працедавців. Окрім того, випускники ОНП «Геоінженерія» продовжують 
брати участь в удосконаленні ОНП та освітнього процесу в цілому, беруть участь в засіданнях кафедри геоінженерії 
та запрошуються на тематичні заходи, що проводяться кафедрою. На кафедрі геоінженерії реалізується практика 
збирання (під час зазначених зустрічей, через листування) та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та 
траєкторій працевлаштування випускників ОНП. На разі ОНП налічує два випускника. Зокрема, доктор філософії 
Матвійчук І.О. займає посаду керівника Департаменту будівництва зовнішніх мереж ТОВ «КАНБУД», а доктор 
філософії Шукюров Азер Меджід оглу працює заступником голови правління публічної юридичної особи 
«Державне агентство з використання мінеральних ресурсів» (Азербайджан). З метою забезпечення зворотного 
зв’язку із випускниками (кількість яких щорічно зростатиме) та залучення їх до процесів забезпечення якості 
освітнього процесу розробляються Google форми для опитування та актуалізації інформації щодо їхнього кар’єрного 
шляху, зацікавленості у працевлаштуванні майбутніх випускників, можливостей проведення спільних 
інформаційних та науково-дослідницьких заходів. Також планується створення електронного каталогу випускників, 
що полегшить пошук необхідних фахівців для потенційних роботодавців.

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

Процедури внутрішнього забезпечення якості щодо ОНП «Геоінженерія» реалізуються згідно з вимогами 
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Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/index.php/node/121). У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості до ОНП 
було внесено низку змін. Зокрема, з урахуванням аналізу тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, а також, 
беручи до уваги галузевий та регіональний контекст, чітко визначено її особливість, яка полягає у направленості на 
підготовку фахівців з геоінженерії, що відображено в меті, компетентностях та ПРН. Окрім того, враховано 
актуальні рекомендації усіх груп стейкхолдерів. Перелік освітніх компонентів приведено до стандартного вигляду 
без виділення вибіркових блоків, щоб не обмежувати вибір аспірантів. Під час формування структурно-логічної 
схеми ОНП враховано розподіл освітніх компонентів за роками навчання для зрозумілості послідовності вивчення 
освітніх компонентів та взаємозв’язку між ними. Підвищено рівень об’єктивності екзаменаторів за рахунок 
проведення семестрового контролю виключно у письмовій формі, а за окремими освітніми компонентами – у 
вигляді тестувань. Удосконалено англомовну версію сайту геоінженерії.

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?

Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час удосконалення ОНП 
«Геоінженерія». Не зважаючи на те, що ОНП «Геоінженерія» проходить акредитацію вперше, в процесі її 
удосконалення беруться до уваги зауваження та рекомендації, надані експертними групами та галузевими 
експертними радами під час акредитацій програм-аналогів вітчизняних ЗВО (Національного технічного 
університету "Дніпровська політехніка", Криворізького національного університету та Державного вищого 
навчального закладу "Донецький національний технічний університет"), а також сильні сторони зазначених 
програм (https://public.naqa.gov.ua/). Зокрема, починаючи з 2021-2022 н. р. семестровий контроль на ОНП 
здійснюється виключно у письмовій формі, а з таких ОК, як: Організація науково-інноваційної діяльності та 
Математичне моделювання геомеханічних процесів проводиться у вигляді тестів різного рівня складності, 
відповідно оцінка формується автоматизовано без залучення викладача, що підвищує рівень об’єктивності та 
неупередженості екзаменаторів (альтернатива практиці Національного технічного університету "Дніпровська 
політехніка" із залучення до проведення підсумкового контролю двох викладачів). Передбачається, що у наступному 
навчальному році проведення семестрового контролю з усіх освітніх компонентів буде автоматизовано. 
Удосконалено англомовну версію сайту кафедри геоінженерії (рішення прийнято на основі зауваження наданого 
Криворізькому національному університету експертною групою). Наразі аналізуються 4 ОНП КПІ ім. Ігоря 
Сікорського третього освітньо-науково рівня ВО, які акредитовано як зразкові, для подальшого удосконалення ОНП 
«Геоінженерія».

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

Залучення академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП «Геоінженерія» відбувається 
відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/2020_7-165). У внутрішньому забезпеченні якості ОНП беруть участь: методична рада 
університету, департамент якості освітнього процесу, департамент організації освітнього процесу, департамент 
навчально-виховної роботи, навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (ІПО), вчена рада й 
методична комісія Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, проектна група ОНП «Геоінженерія», НПП, 
що викладають освітні компоненти за ОНП, НПП кафедри геоінженерії, а також долучаються НПП-сумісники та 
НПП-представники інших ЗВО України. Окрім того, академічна спільнота забезпечує високу якість ОНП шляхом 
підвищення професійної майстерності, обґрунтованого вибору методів та засобів викладання, дотримання норм 
педагогічної етики та академічної доброчесності. Протоколи засідання кафедри геоінженерії (протокол № 10 від 
18.03. 2020 та протокол № 12 від 19.06.2020) підтверджують високу активність академічної спільноти в обговоренні 
ОНП «Геоінженерія», усі їхні зауваження враховані у редакції ОНП 2020 року.

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

Процеси функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗВО регламентує Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (https://osvita.kpi.ua/2020_7-165). Система якості вищої 
освіти має декілька рівнів управління та являє собою сукупність структурних підрозділів, що забезпечують якість 
освітньої діяльності і якість ВО в ЗВО за допомогою реалізації покладених на них функцій. На 
загальноуніверситетському рівні забезпеченням якості ВО займаються ректор, перший проректор, методична рада 
Університету, департамент якості освітнього процесу, інститут моніторингу якості освіти, департамент організації 
освітнього процесу, департамент навчально-виховної роботи, навчально-науковий центр прикладної соціології 
«Соціоплюс», конструкторське бюро інформаційних систем (КБ ІС), навчально-методичний комплекс «Інститут 
післядипломної освіти» (ІПО). На рівні інститутів /факультетів забезпеченням якості ВО займаються декани 
факультетів/директори інститутів, вчені ради й методичні комісії факультетів/інститутів, ради роботодавців, що 
створюються при кожному факультеті/кожному інституті. На рівні ОП забезпеченням якості ВО займаються групи 
забезпечення та/або проектні групи освітніх програм, відповідальні за ОК, випускові кафедри, здобувачі ВО. Їхні 
функції та обов’язки зазначені у Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КПІ ім. 
Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/2020_7-165).

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються наступними документами КПІ ім. Ігоря 
Сікорського:
Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/statute);
Кодексом честі (https://osvita.kpi.ua/code);
Правилами внутрішнього розпорядку (https://kpi.ua/admin-rule);
Положенням про організацію освітнього процесу (https://osvita.kpi.ua/node/39);
Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://osvita.kpi.ua/node/187);
Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти 
(https://osvita.kpi.ua/node/185);
Положенням про академічну мобільність (https://osvita.kpi.ua/node/124);
Положенням про систему оцінювання результатів навчання (https://osvita.kpi.ua/node/37);
Положенням про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання 
(https://osvita.kpi.ua/node/32);
Положенням про систему запобігання академічному плагіату (https://osvita.kpi.ua/node/47);
Положенням про апеляції (https://osvita.kpi.ua/node/182);
Положенням про вирішення конфліктних ситуацій (https://osvita.kpi.ua/2020_7-170) та ін.

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://geobud.kpi.ua/освітньо-наукова-програма/

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

http://osvita.kpi.ua/184_ONPD_GI та https://geobud.kpi.ua/освітньо-наукова-програма/

10. Навчання через дослідження

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

Зміст ОНП відповідає науковим інтересам здобувачів ВО. Усі блоки компетентностей, що необхідні для подальшої 
професійної діяльності, забезпечуються наступним чином:
- обсяг дисциплін, що формують глибинні знання з спеціальності «Гірництво», складає 12 кредитів ЄКТС з 
нормативних дисциплін («Геомеханічні процеси в породних масивах», «Математичне моделювання геомеханічних 
процесів»);
- обсяг дисциплін, що формують загальнонаукові (філософські) компетентності, складає 6 кредитів ЄКТС та 
забезпечується дисципліною «Філософські засади наукової діяльності»;
- набуття універсальних навичок дослідника, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 
діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення 
пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності забезпечується 
дисциплінами: «Організація науково-інноваційної діяльності» (4 кредити) та педагогічною практикою (2 кредити);
- здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи 
іноземною мовою забезпечується дисципліною «Іноземна мова для наукової діяльності» у кількості 6 кредитів 
ЄКТС.
Ці ОК дають здобувачу ВО відповідне підґрунтя для організації та проведення наукових досліджень та поглиблюють 
знання зі спеціальності. Вибіркові ОК зорієнтовані на наукові інтереси аспірантів (https://geobud.kpi.ua/освітні-
компоненти-освітньо-наукови-2/). Здобувачі ВО є вільними у виборі тем наукових досліджень.

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

Основним ОК, що забезпечує повноцінну підготовку до дослідницької діяльності, є ОК «Організація науково-
інноваційної діяльності», що формує ФK 02, ФК 03. Підготовку до дослідницької діяльності забезпечують також ОК, 
що формують фахові компетентності, «Геомеханічні процеси в породних масивах» (ФК 01, ФК 03), «Математичне 
моделювання геомеханічних процесів» (ЗК 02, ФК 03, ФК 05). Володіння фаховою усною та письмовою англійською 
мовою, яке забезпечує «Іноземна мова для наукової діяльності», дозволяє здійснювати комунікацію у 
міжнародному науковому середовищі (ФК 02).

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

Підготовка до викладацької діяльності здійснюється за допомогою ОК «Педагогічна практика». Посилює підготовку 
до викладацької діяльності набуття здобувачами ВО компетентностей із загальнонаукового світогляду, що 
забезпечується ОК «Філософські засади наукової діяльності». ОК «Педагогічна практика» забезпечує знання, 
уміння та навички, необхідні для професійної педагогічної діяльності викладача ЗВО, а також здатність до 
організації, підготовки та проведення різних форм навчання, аналізу та оцінювання методик проведення занять 
(лекцій, практичних, лабораторних) зі студентами ЗВО. Підготовка здобувачів до викладацької діяльності у ЗВО 
відбувається і в процесі співпраці з науковим(и) керівником(ами) та іншими науковцями, а також під час 
презентацій та апробацій результатів наукових досліджень (розвивається уміння викладати матеріал, пошуково-
проблемний стиль мислення, проблемне бачення, вміння приймати участь у дискусіях та дебатах, комунікативні 
здібності та низка інших soft-skills, необхідних для викладацької діяльності).

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

Наукові керівники здобувачів ВО належать, в основному, до наукової школи «Формування інженерних властивостей 
порід засобами геодинаміки» (https://science.kpi.ua/sc-sch/) та/або наукових груп. Кожен з керівників проводить 
дослідження в рамках однієї або декількох наукових робіт та має відповідні публікації. Всі аспіранти від початку 
навчання залучаються до проєктів керівників. Наприклад, здобувач (нині – випускник) Матвійчук І. О. (керівник 
проф. Гайко Г. І.) працював за тематикою «Розвиток підземної урбаністики як системи освоєння георесурсів 
великих міст» (номер державної реєстрації НДР 0117U002414), аспірантка з КНР Лі Дандан (керівник проф. Гайко Г. 
І.) – за тематикою «Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля з утилізацією 
теплової енергії підземного газогенератора» (договір № 0305/54-М від 27 грудня 2019 р.), здобувачі ВО Марчук А. 
Л., Олефір А. О., Туганов Г. К., Бельтек М. І., Мусихін М. Ю. (керівники: проф. Кравець В. Г., проф. Зуєвська Н. В., 
доц. Стовпник С. М.) – за тематикою «Наукові основи ресурсозберігаючих технологій гірництва та геотехнічного 
будівництва» (номер державної реєстрації НДР 0115U005398). Всі здобувачі ВО мають публікації у співавторстві зі 
своїми керівниками, тематики дисертаційних робіт дотичні до напрямів досліджень наукових керівників 
(https://geobud.kpi.ua/наукові-діяльність-тематика-та-напря/).

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)

Звітування про хід виконання індивідуального плану наукової роботи здобувача ВО відбувається двічі на рік. Окрім 
регулярних наукових семінарів в ЗВО та на кафедрі щорічно організовуються заходи, які спрямовані на висвітлення 
результатів досліджень здобувачів третього освітньо-наукового рівня ВО, зокрема в галузі гірничих наук: 
Аспірантські читання імені професора А. В. Праховника; науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. 
Людина”; міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики” 
(https://geobud.kpi.ua/конференції/). Усі здобувачі ВО, які навчаються за ОНП, апробують результати своїх 
досліджень на відповідних конференціях, а також під час виконання науково-дослідних держбюджетних, 
госпдоговірних та ініціативних робіт. Проведенню досліджень здобувачів сприяє матеріальна база, наявна в ЗВО та 
на кафедрі зокрема (https://geobud.kpi.ua/матеріально-технічне-забезпечення/), а також лабораторії організацій-
партнерів. Напрямки досліджень усіх здобувачів забезпечені професійними рецензентами. Для усіх здобувачів ВО є 
можливість створення разових спеціалізованих вчених рад у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Здобувачі ВО 
забезпечуються безкоштовним та вільним доступом до лабораторного та іншого обладнання КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, наукових та навчальних матеріалів, інтернету, міжнародних наукометричних баз даних. Окрім того, 
здобувачі ВО мають можливість публікувати результати власних досліджень у науковому фаховому виданні категорії 
Б «Геоінженерія» (http://geo.kpi.ua/).

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

Здобувачі ВО мають доступ до міжнародних інформаційних ресурсів та наукометричних баз даних, а також 
можливість участі у міжнародних конференціях, наукових проєктах та інших заходах, зокрема в рамках програми 
Еразмус+. Так, аспірантка Лі Дандан (керівник проф. Гайко Г. І.) бере участь у НДР «Обґрунтування параметрів 
технології свердловинної підземної газифікації вугілля з утилізацією теплової енергії підземного газогенератора» 
(договір № 0305/54-М від 27 грудня 2019 р. між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Академією наук провінції Шаньдун, 
Китай). Цьогоріч впроваджено практику подвійного керівництва науковою роботою аспірантів за участю іноземних 
партнерів. Зокрема, отримано погодження від професора університету Думлупінар (Туреччина), Октая Сахбаза, 
щодо спільного разом з професором Гайком Г. І., керівництва науковою роботою аспірантки Бачинської Л. М.

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

Усі наукові керівники залучені до дослідницьких проєктів і мають публікації за результатами досліджень. 
Замовниками НДР є як академічні інституції України, так і окремі організації в Україні та за кордоном. Наприклад, 
проєкти: «Розвиток підземної урбаністики як системи освоєння георесурсів великих міст», науковий керівник – 
Гайко Г. І., замовник – МОН України; «Інструментарій планування підземної інфраструктури великих міст для 
забезпечення мінімізації екологічних і техногенних ризиків урбаністичного простору на основі системної 
методології», виконавець – Гайко Г. І., замовник – НФД України, а також міжнародна НДР «Обґрунтування 
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параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля з утилізацією теплової енергії підземного 
газогенератора», науковий керівник – Гайко Г. І., виконавець – Зуєвська Н. В., замовник – Лазерний інститут 
Академії наук провінції Шаньдун, Китай. Зазначені НДР мають впровадження, патенти на винаходи й корисні 
моделі та публікації.

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

Здобувачі ВО та їхні наукові керівники, як і вся університетська спільнота, дотримуються академічної доброчесності 
згідно з Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/code). Наукова новизна та результати 
досліджень, які містяться в публікаціях, перед представленням до редакцій обговорюються на наукових семінарах і 
засіданнях кафедр. Всі публікації в наукових виданнях університету, а також дисертаційні роботи, проходять 
перевірку на наявність академічного плагіату в системі UNICHECK (Положення про систему запобігання 
академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/47). На сайті ЗВО розміщено 
нормативно-правові документи, що регламентують питання академічної доброчесності; результати соціологічних 
досліджень з питань академічної доброчесності; відповідні методичні матеріали та освітні курси 
(https://kpi.ua/academic-integrity). Окрім того, функціонує Комісія з етики та академічної доброчесності Вченої ради 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf) – постійно діючий дорадчий орган Вченої ради КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, який діє з метою формування та розвитку культури доброчесності в спільноті КПІ ім. Ігоря 
Сікорського.

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

ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили 
порушення академічної доброчесності. Зокрема, згідно з Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(http://kpi.ua/code) кожен член університетської академічної спільноти відповідальний за дотримання принципів 
академічної чесності в освітній, викладацькій та науковій діяльності. Кожен НПП в обов'язковому порядку підписує 
договір, в якому одним із обов'язків є знати та дотримуватись Кодексу честі. Порушення норм цього Кодексу може 
передбачати накладання санкцій відповідно до чинного законодавства, аж до відрахування або звільнення з 
університету, за поданням Комісії з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. З 
метою популяризації в КПІ ім. Ігоря Сікорського принципів доброчесності та норм Кодексу честі; розробки 
регламентуючих та рекомендаційних матеріалів щодо заходів, спрямованих на розвиток культури доброчесності, 
зменшення кількості проявів неетичної поведінки та проявів академічної недоброчесності; розгляду заяв та 
звернень щодо випадків порушення Кодексу честі та надання пропозицій Вченій раді КПІ ім. Ігоря Сікорського для 
прийняття відповідних рішень та адміністрації університету щодо накладання відповідних стягнень на цих осіб 
створено Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf). Випадків порушення академічної доброчесності під час реалізації ОНП 
«Геоінженерія» не було.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони. ОНП "Геоінженерія" - єдина в Україні програма, що готує фахівців з підземної урбаністики в рамках 
спеціальності Гірництво. До її обговорення та удосконалення залучаються усі групи стейкхолдерів. Програма 
враховує тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, галузевий та регіональний контекст. Визначені ОНП 
програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій. Зміст ОНП має чітку 
структуру, освітні компоненти становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти 
заявлених цілей та програмних результатів навчання. Зміст ОНП відповідає науковим інтересам здобувачів вищої 
освіти. Здобувачі мають можливість формувати свою індивідуальну освітню траєкторію. Під час реалізації ОНП 
відбувається поєднання навчання і досліджень, зокрема через участь здобувачів та НПП у науково-дослідних 
роботах, у міжнародних науково-практичних конференціях. ОНП передбачає ознайомлення здобувачів із світовими 
науковими здобутками у галузі гірництва через участь у міжнародних конференціях, через можливість працювати із 
міжнародними наукометричними базами даних та брати участь у програмах академічної мобільності. ЗВО 
своєчасно та справедливо реагує на порушення академічної доброчесності, розроблено низку документів, які 
регулюють цей процес. НПП, що беруть участь в реалізації ОНП, мають високу академічну і професійну 
кваліфікацію та взаємодіють зі здобувачами на засадах науковості, інноваційності, практичної значущості, 
принципах довіри та партнерства, до проведення занять залучаються професіонали-практики та експерти галузі. 
Унікальне освітнє середовище університету дозволяє повністю задовільнити найрізноманітніші потреби та інтереси 
здобувачів. Уся необхідна інформація для успішної реалізації ОНП є у вільному доступі на сайті ЗВО.
Слабкі сторони. Важливо підвищити показники міжнародної та внутрішньої академічної мобільності серед 
здобувачів та НПП, наростити «грантовий» та «проєктний» потенціали в рамках ОНП. Формування ОНП 
відбувалось в умовах відсутності стандарту вищої освіти для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за 
спеціальністю 184 Гірництво.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?
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З метою розвитку ОНП відповідно до основних положень стратегії розвитку університету та вимог інноваційної 
наукової екосистеми плануються наступні заходи. Створення платформи для популяризації науки та формування 
траєкторії наукового зростання серед здобувачів другого рівня вищої освіти в контексті їх становлення та розвитку 
як компетентних науковців на третьому рівні вищої освіти. Активізація міжнародної співпраці та академічної 
мобільності аспірантів та їх керівників (участь у програмах обміну, спільне викладання на ОНП, спільне керівництво 
аспірантами, участь у стипендіальних програмах, міжнародних науково-технічних заходах). Удосконалення 
програмного забезпечення та технічного оснащення, розширення мережі інформаційних ресурсів для забезпечення 
процесу підготовки здобувачів. Залучення більш широкого кола фахівців (академічної спільноти, роботодавців, 
міжнародних експертів) до моніторингу якості ОНП.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Якименко Юрій Іванович

Дата: 13.10.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Філософські засади 
наукової діяльності

навчальна 
дисципліна

184-
Силабус_Філософсь
кі засади наукової 

діяльності.pdf

w+/7f2aSLofXigKRw
hgjIBn7wnyzuGPyvq

JYwR4fZkE=

Мультимедійне забезпечення: 
проектор, екран; інформаційне 
забезпечення: платформи 
дистанційного навчання GOOGLE 
Classroom та MOODLE, 
платформа ZOOM, пакет 
програмного забезпечення 
Microsoft, відеопрезентації, 
роздатковий матеріал

Іноземна мова для 
наукової діяльності

навчальна 
дисципліна

Іноземна-мова-для-
наукової-

діяльності_2020.pd
f

NOoJVS62+8Z8ozw
XNZuM/8be+naow9

Il7aqOGJog/LU=

Мультимедійне забезпечення: 
проектор, екран; інформаційне 
забезпечення: платформи 
дистанційного навчання GOOGLE 
Classroom та MOODLE, 
платформа ZOOM, пакет 
програмного забезпечення 
Microsoft, відеопрезентації, 
роздатковий матеріал

Педагогічна практика практика Силабус_Педагогіч
на практика.pdf

W02p4BWa/jkg6mju
5fPAarAhYetqKZoqjt

gJr51omN8=

Інформаційне забезпечення: 
платформа дистанційного 
навчання GOOGLE Classroom, 
платформа ZOOM

Геомеханічні процеси 
в породних масивах

навчальна 
дисципліна

Силабус 
_Геомеханічні 

процеси в породних 
масивах.pdf

ht8ucJ9sparood/RG
brko72b+k9w+PWd8

LFnS3W/xbo=

Інформаційне забезпечення: 
платформа дистанційного 
навчання GOOGLE Classroom, 
платформа ZOOM
Електронний курс дисципліни: 
https://classroom.google.com/c/Mz
k3OTgwODIyMTE5?cjc=a4kdp6j
Код курсу a4kdp6j

Математичне 
моделювання 
геомеханічних 
процесів

навчальна 
дисципліна

Силабус_Математ
ичне моделювання 

геомеханічних 
процесів.pdf

O4Gk+NgIQ86uHZr
cC5ZN73oCHMn5KG

GRxREjfIwYzLk=

Мультимедійне забезпечення: 
проектор, екран; інформаційне 
забезпечення: платформа 
дистанційного навчання GOOGLE 
Classroom, платформа ZOOM, 
пакет програмного забезпечення
Електронний курс дисципліни: 
https://classroom.google.com/u/1/h

Організація науково-
інноваційної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус_Організац
ія науково 
іноваційної 

діяльності.pdf

ArCj51o/nWFHUJGJ
Xg2VzuzCxI6P+QYN

pcJly64+K0E=

Інформаційне забезпечення: 
платформа дистанційного 
навчання GOOGLE Classroom, 
платформа ZOOM
Електронний курс дисципліни: 
https://classroom.google.com/c/Mz
k4MzMyMDcwMzYz

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування



58701 Гурєєва 
Людмила 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
лінгвістики

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

030507 
Переклад, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054422, 
виданий 

15.10.2019

16 Іноземна мова 
для наукової 
діяльності

к.пед.н., 13.00.02 - 
Теорія та методика 
навчання (германські 
мови), «Методика 
дистанційного 
формування у 
майбутніх 
перекладачів 
термінологічної 
компетентності в 
усному 
двосторонньому 
перекладі (англійська 
та українська мови)»;
 стажування VUZF, 
University of Finance, 
Business and 
Entrepreneurship, 
Болгарія, 25.02.2021-
25.05.2021, 5-ВС від 
24.02.21
відповідає (1, 5, 7, 12, 
20)
п. 1. 1. Kolomieets, S., & 
Guryeyeva, L. (2018). 
Bilateral Interpreting 
Course in Blended 
Learning: Experimental 
Verification. Advanced 
Education, 5, 82-87. 2. 
Kalay, D., Guryeyeva, 
L., Fedorenko, S., 
Kolomiiets, S. (2020) 
Forming Students’ 
Terminological 
Competence in the 
Moodle-Based E-
Learning Course. 
Advanced Education, 
16, 104-111. 3. Гурєєва 
Л. В. Контроль 
сформованості 
рецептивних 
компетентностей у 
галузі науково-
технічного перекладу 
/ Л. В. Гурєєва // 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди». 
– Додоток 3 до Вип. 
36, Том IV (20): 
Тематичний випуск 
«Міжнародні 
Челпанівські 
психолого-педагогічні 
читання». – К.: 
Гнозис, 2016. – С. 171-
179. 4. Гурєєва Л. В. 
Дистанційний курс у 
змішаному навчанні 
усного 
двостороннього 
перекладу на основі 
рамкової програми з 
англійської мови / Л. 
В. Гурєєва // Вісник 
Національного 
авіаційного 
університету. Серія: 
Педагогіка. 
Психологія: зб. наук. 
пр. – К. : Вид-во Нац. 
авіац. ун-ту „НАУ- 
друк”, 2017. – Вип. 
1(10). – С. 36 – 40. 5. 
Гурєєва Л. В. 



Методичні 
передумови навчання 
усного 
двостороннього 
перекладу 
міжгалузевої 
термінології / Л. В. 
Гурєєва // Вісник 
Національного 
авіаційного 
університету. Серія: 
Педагогіка. 
Психологія: зб. наук. 
пр. – К. : 
Національний 
авіаційний 
університет, 2018. – 
Вип. 1(12). – С. 12 – 19.
п.5. Захист дисертації 
27.05.2019
п. 7. Опонент, 
дисертація Сабат 
Наталії Олексіївни 
«Формування в 
майбутніх 
перекладачів 
англомовної 
стратегічної 
компетентності в 
усному 
двосторонньому 
перекладі» за 
спеціальністю 
13.00.02 —  теорія та 
методика навчання: 
германські мови, 2021 
р.
п. 12. Developing 
Writing Skills/ Visuals / 
N. Kozmina, L. 
Guryeyeva 
//Proceedings of  the 
international scientifiс 
and practical 
conference “Integración 
de las ciencias
fundamentales y 
aplicadas en el 
paradigma de la 
sociedad post-
industrial”, April 2020. 
– Spain, Barselona: 
Logos, 2020. – Volume 
4. –P. 9 - 10.
п. 20. Кафедра 
англійської мови 
технічного 
спрямування №1 з 
2005 р. - донині

176031 Кравець 
Віктор 
Георгійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
енергозбереже

ння та 
енергоменедж

менту

Диплом 
доктора наук 
TH 005350, 

виданий 
26.07.1985, 

Атестат 
професора 

ПPAP 000331, 
виданий 
13.11.1995

33 Геомеханічні 
процеси в 
породних 
масивах

Д.т.н., (05.09.11. 
Фізичні процеси 
гірничого 
виробництва), тема 
дисертації: «Наукові 
основи формування 
фізико-технічних 
властивостей ґрунтів 
вибухом»,
 професор кафедри 
«Підземного 
будівництва»

Стажування. ДП 
«Інститут 
УкрНДІпроект»,  звіт 
про підвищення 
кваліфікації, наказ 
№994-п, 
2018 рік  



Відповідає 6 пунктам ( 
1,2,3,4,5,8) 
зазначеним в пункті 
38 Ліцензійних умов:

П.1. Regularities of 
Energy Field Formation 
in the Explosion of a 
Conical Charge /Viktor 
Kravets, Roman 
Zakusylo, Yuri 
Sydorenko, Azer 
Shukurov, Tomasz 
Salacinski, Daryna 
Zakusylo/ Central 
European Journal of 
Energetic Materials/ 
2019,16, (4): Р.533-546 
(Scopus)
. Korobiichuk V. 
Weakening of rock 
strength under the 
action of cyclic dynamic 
loads/ V. Korobiichuk, 
V.Kravets, 
R.Sobolevskyi, A.Han, 
V.Vapnichna.- Eastern-
European Journal of 
Enterprice 
Technologies,2018- 2/5 
(92).-P.20-25. (Scopus)
Pankratova D. 
Problems of 
Megapolises 
Underground Space 
System Planning/
/ Natalya D. 
Pankratova,  Gennadiy 
I. Gayko, Victor G. 
Kravets, Ilya A. 
Savchenko, Journal of 
Automation and 
Information Sciences, 
2016.-Vol.48.-P. 32-38
 (Scopus)
Explosive wave 
propagation in the 
presence of antiseismic 
protective 
curtain/Viktor Kravets, 
Natalia Remez,Andrii 
Kovtun, Azer 
Shukiurov/ Ukrainian 
School of Mining 
Engineering XII 
International Scientific 
and Practical 
Conference, E3S Web of 
Conferences, Berdiansk: 
Ukraine, 4 – 8 
September 2018 / 
Vol/60, 2018.-8p.(Web 
of Sc.)
Technological 
applications of border 
effects by hole charges 
system 
explosion/Viktor 
Kravets, Azer Shukurov, 
Roman Zakusylo, 
Andrij 
Kovtun/Materialy 
Wysokoenergetyczne. 
2019.11(2)-S.21-30 
(Фахова зарубіжна)
Застосування енергії 
вибуху під час 
виконання 
спеціальних гірничо-
будівельних 
робіт/В.Г.Кравець, 



В.В.Бойко, А.Л.Ган, 
О.В.Ган/ Сучасна 
спеціальна техніка, 
№2(61), 2020.- С.135-
150 (Фахова)
Кравець В.Г.Крайові 
ефекти вибуху зарядів 
складної 
форми/В.Г.Кравець, 
А.М.Шукюров, 
П.В.Гонтарь, А.Л.Ган, 
В.В.Коробійчук//Вісн
ик ЖДТУ 
.Сер.Технічні науки.-
Житомир: 
2018-№2(82).-С.240-
247;(Фахова)

П2.  Zakusylo R. 
Innovative technologies 
for gentle destruction of 
rocks by dynamic 
methods/ .Zakusylo, 
V.Kravets,A.Shukurov//
Innovative 
development of 
resource-saving 
technologies for 
mining. Multi-authored 
monograph.-Sofia: 
Publishing House 
«St.Ivan Rilski»,2018.- 
439p.
П3. Кравець 
В.Г.Геомеханічні 
процеси в породному 
масиві. Прикладна 
геодинаміка вибуху. 
Навчальний 
посібник/В.Г.Кравець, 
О.О.Вовк, 
О.М.Терентьєв 
(електронний ресурс). 
К.: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ,2021.- 
247с.
Матеріал  в архіві 
електронних ресурсів 
НТУУ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського.
Ідентифікатор: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/43941

Кравець В.Г 
Проектування 
вибухових робіт. 
Навч. 
посібник/В.Г.Кравець, 
Н.В.Зуєвська 
(електронний ресурс). 
К.: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського ,2021.- 
212с.
Матеріал  в архіві 
електронних ресурсів 
НТУУ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського.
Ідентифікатор: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/43513
П4. Наукове 
керівництво здобувача 
Шукюрова Азер 
Меджид огли, 2012 рік
П5. Виконання 
обов’язків голови 
спеціалізованої ради 
Д26.002.22
П8. Керівник 
ініціативної тематики 



«Наукові основи 
ресурсозберігаючих 
технологій гірництва 
та геотехнічного 
будівництва» № 
0115U005398 від 
18.09.2015 р., 
продовжена до 2023 р.

58538 Зуєвська 
Наталія 
Валеріївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
енергозбереже

ння та 
енергоменедж

менту

Диплом 
доктора наук 
ДД 000959, 

виданий 
17.05.2012, 

Атестат 
професора 

12ПP 009025, 
виданий 

21.11.2013

28 Математичне 
моделювання 
геомеханічних 
процесів

Д.т.н.  (05.15.09 
«Геотехнічна і гірнича 
механіка»,  тема 
дисертації: «Наукові 
основи формування 
геотехнічних 
властивостей 
просідних масивів з 
урахуванням 
гідротермального 
фактору», 2012 рік, 
професор кафедри 
геобудівництва та 
гірничих технологій

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
02070921 / 004326-18 
(22.11.2018-
28.12.2018) НМК 
«Інститут 
післядипломної 
освіти», курс 
«Створення і 
використання веб-
ресурсів навчальної 
дисципліни»,

Відповідає 6 пунктам ( 
1,2,6,7,8,10) 
зазначеним в пункті 
38 Ліцензійних умов:

п. 1. Zuievska, N.  
Cluster analysis of 
fracturing in the 
deposits of decorative 
stone for the 
optimization of the 
process of quality 
control of block raw 
material/ / 
EasternEuropean 
Journal of Enterprise 
Technologies. – 2016. – 
Issue 5/3 (83). – P. 21–
29.Режим доступу: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/806
52
Zuievska, N. Analysis of 
change in the 
decorative properties of 
granites under thermal 
exposure / 
Korobiichuk, V., 
Shlapak, V., 
Kryvoruchko, A., 
Sobolevskyi, R., 
Zuievska, N. // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies,  
2/12(98), 2019. – С. 
35–43. 
https://dx.doi.org/http
s: 
//doi.org/10.15587/172
9-4061.2019.164694; 
Zuievska, N. Modeling 
of the effect of a high-



pressure jet of cement  
mortar on the 
surrounding soil 
environment when 
performing   jet 
grouting columns using 
jet technology/ N. 
Zuievska, V. 
Gubashova, V. 
Korobiichuk// Second 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2021), 2021 
https://notso.easyscien
ce.education/icsf/2021/
paper/131?
cap=0131apC9A5OqVZ
A4

Зуєвська Н.В., 
Шайдецька Л.В, 
Губашова В.Є. Вплив 
виконання елементів 
струменевої 
цементації на фізико-
механічні 
характеристики 
навколишнього 
ґрунтового масиву. 
Науковий журнал 
"Енергетика: 
економія, технології, 
екологія". Київ, 2019. 
№4. С. 27-34 
DOI:https://doi.org/10.
20535/1813-
5420.4.2019.200474
Зуєвська Н.В., 
Губашова В.Є. 
Стабілізація 
ґрунтового масиву за 
допомогою 
ін'єкційних анкерів. 
Порівняльний аналіз 
особливостей 
проектування. 
Збірник наукових 
праць Національного 
гірничого 
університету 
"Дніпровска 
Політехника" Дніпро, 
2020. №60-06. С. 58-
68 
DOI:https://doi.org/10.
33271/crpnmu/60.058
Зуєвська Н.В.  
Перспективи 
застосування 
струменево – 
цементаційного 
закріплення 
ґрунтових основ / Н. 
В. Зуєвська, Л. В. 
Шайдецька, В. Є. 
Губашова // 
Геоінженерія : 
науково-технічний 
журнал. – 2020. – 
Вип. 3. – С. 13–19 
https://doi.org/10.2053
5/2707-
2096.3.2020.219322
Зуєвська Н.В.  
Внедрение 
прогрессивной 
технологии при 



сооружении 
Бескидского тоннеля 
горным способом в 
условиях флишевого 
сложения геомассива 
/ С. Н. Стовпник, Н. В. 
Зуевская, А. С. Осипов 
// Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди. - 
2019. - № 1. - С. 42-44. 
- Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Pbis_2019_1_8
п.2 Ресурсозберігаючі 
технології при 
будівництві 
геотехнічних об’єктів 
/ Зуєвська Н.В., 
Зайченко С.В., 
Шайдецька Л.В., 
Вапнічна В.В. / 
�Електронний 
ресурс� монографія 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018 р. – 
202 с. 
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/22173
Зуєвська Н.В. 
Прикладні аспекти 
використання 
геостатичних методів 
дослідження в 
гірництві 
[Електронний ресурс] 
: монографія / 
Зуєвська Н.В., 
Соболевський Р.В., 
Виноградова О.П., 
Горобчишин О.В. 
Електронні текстові 
дані (1 файл: 6,94 
Мбайт). - КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2019 р. – 
150 с.
 п.6 Наукове 
керівництво здобувача 
Губашова В.Є, захист 
2021 року.

п.7 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.002.22
2.Офіційний опонент 
Дреус Андрій 
Юлійович 05.15.09 
геотехнічна і гірнича 
механіка, 2018 р, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
технічних наук
3. Офіційний опонент 
Бабій Катерина 
Василівна 05.15.09 
геотехнічна і гірнича 
механіка, 2019 р, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
технічних наук
4. Офіційний опонент 
Іщенко Костянтин 
Степанович 05.15.09 
геотехнічна і гірнича 
механіка, 2020 р, 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 



технічних наук
п.8  Договору № 
0305/54-М від 27 
грудня 2019 р. між 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського та 
Лазерним інститутом 
Академії наук 
провінції Шаньдун 
(КНР) за науково-
дослідною роботою 
«Обґрунтування 
параметрів технології 
свердловинної 
підземної газифікації 
вугілля з утилізацією 
теплової енергії 
підземного 
газогенератора», 
включно з 
календарним планом.

п.10 Участь у 
міжнародному 
освітньому проекті 
- Erasmus+KA107, 
24.06-28.06.2019 р.
- Erasmus+KA107, 
31.05-04.06.2021 р.

9889 Вовк Оксана 
Олексіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
енергозбереже

ння та 
енергоменедж

менту

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 

інститут" 
"Інститут 

енергозбереже
ння та 

енергоменедж
менту", рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

070801 
Екологія та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 003816, 

виданий 
31.10.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027901, 
виданий 

09.03.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022913, 
виданий 

18.02.2010, 
Атестат 

професора 
12ПP 011453, 

виданий 
25.02.2016

21 Організація 
науково-
інноваційної 
діяльності

Доктор технічних 
наук, 05.15.09. - 
Геотехнічна і гірнича 
механіка, (диплом ДД 
№ 003816)
Професор кафедри 
інженерної екології 
(атестат професора 12 
ПР № 011453)

Підвищення 
кваліфікації науково 
педагогічне 
стажування 
Сертифікат № 
022_ХС_2021 
(25.05.2021-
25.06.2021) «Сучасні 
виклики та 
інструменти 
забезпечення 
професійної 
активності науковця 
та викладача», 

Відповідає 6 пунктам ( 
1,3,6,7,8,10) 
зазначеним в пункті 
38 Ліцензійних умов:
п. 1. 
1.A.V.Yakovleva,S.V.Boi
chenko,K.Lejda,O.A.Vo
vk,Kh.Kuszewski/Antiw
ear Properties of Plant
—Mineral-Based Fuels 
for Airbreathing Jet 
Engines/Chemistry and 
Technology of Fuels 
and OilsMarch.- 
2017,Volume 53, Issue 
1, P.- 1–
9DOI:10.1007/s10553-
017-0774-x 
https://link.springer.co
m/article/10.1007/s105
53-017-0774-x;
2. Anna Iakovlieva, 
Segrii Boichenko, 
Kazimierz Lejda, 
Oksana Vovk, Iryna 
Shkilniuk/ Vacuum 
Distillation of Rapeseed 



Oil Esters for 
Production of Jet Fuel 
Bio-Additives/Procedia 
EngineeringVolume 
187.- 2017, Pages 363–
370
https://doi.org/10.1016
/j.proeng.2017.04.387 
http://www.sciencedire
ct.com/science/article/
pii/S1877705817319173;

3. Iakovlieva A.,Vovk 
O.,Boichenko S.,Lejda 
K.,Kuszewski H./ 
Physical-chemical 
properties of jet fuel 
blends with 
components derived 
from rapeseed oil/ 
Chemistry and 
Chemical Technology.- 
2016,10(4),стр. 485–
492;
4. Boichenko S.V.,Leida 
K.,Yakovleva A.V.,Vovk 
O.A.,Kuzhevskii K./ 
Influence of Rapeseed 
Oil Ester Additives on 
Fuel Quality Index for 
Air Jet Engines/ 
Chemistry and 
Technology of Fuels 
and Oils.-2017, 53(3), 
стр. 308–317;
5. Yakovlieva 
A.,Boichenko S.,Vovk 
O.,Lejda 
K.,Gryshchenko O./ 
Case study of 
alternative Jet fuel 
production with bio-
additives from plant 
oils in Ukraine and 
Poland/ Advances in 
Sustainable Aviationю-
2017,стр. 41–63;
6. Boichenko S.,Lejda 
K.,Yakovlieva A.,Vovk 
O./ Comparative 
characteristics of low-
temperature properties 
of jet fuels modified 
with bio-additives/ IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, 2018, 
421(3), 032003.
7. S. Minakov, O. Vovk 
and others/ Monitoring 
of technical state of 
technogenic unsafe 
pipelines/ Наукоємні 
технології, Том 34, № 
2, 2017 – pp. – 171-177;
8. Денисюк С.П., Вовк 
О.О., Зайченко С.В. 
Шевчук Н.А/ 
Commercializtion of 
environmental project 
with dual-use 
technology/ Сучасні 
проблеми економіки і 
підприємства: 
Зб.наук.праць.-
Вип.19.-К.:Вид. 
«Політехніка».-2017, 
– С.105-112.
П.3. 
1..В.М.Ісаєнко,О.О.Вов
к(мол.),С.В.Зайченко,



Н.С.Ремез,О.О.Вовк/ 
Методи 
прогнозування та 
моніторингу 
технонебезпечних 
динамічних процесів 
на екземптований 
територіях/ К.:НАУ, 
2018.-236 с. – 
Монографія;
2. Зайченко С.В., 
Ісаєнко В.М., Кравець 
В.Г., Вовк О.О/ 
Методи прогнозу і 
запобігання 
еконебезпечних 
динамічних проявів в 
геотехнічних 
системах/ Нац. пед. 
ун-т імені М.П. 
Драгоманова. – К.: 
Вид-во НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, 2016. – 
269 с.- Монографія.
П.6. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
Яковлева А.В., 2016 р.

П.7. Членкиня 
спеціалізованих 
вчених рад:
Д 26.002.22 КПІ імені 
Ігоря Сікорського;
Д 26.062.01 НАУ.

П.8. Членкиня 
редакційної колегії 
міжнародного 
наукового видання: 
“Journal of Civil 
Engineering, 
Environment and 
Architecture”, JCEEA 
(p-ISSN 2300-5130), 
(e-ISSN 2300-8903) 
(Poland)
jceea.prz.edu.pl/editori
al-board

П.10. 1. 2016 «English 
for Universities 
Project» - British 
Council (сертифікат)
2. 2016 ERASMUS + 
programme (Poland) 
Погоджена Програма 
у відділі академічної 
мобільності
3.2017 ERASMUS + 
programme (Poland) 
Погоджена Програма 
Погоджена Програма 
у відділі академічної 
мобільності
4.2018-2019 “Ukraine 
Higher Education 
Leadership 
Development 
Programme” - British 
Council, Leadership 
Foundation, Інститут 
вищої освіти НАПН 
України.(Сертифікат)
5. 2019 “Higher 
Education for 
Employability” - British 



Council (інформація 
на сайті)
6.2020 Розроблення 
інструментів та 
рекомендацій 
втілення 
«Концептуальних 
засад державної 
політики щодо 
розвитку англійської 
мови у сфері вищої 
освіти» - British 
Council, МОНУ. 
(інформація на сайті)

180123 Новіков 
Борис 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
соціології і 

права

Диплом 
доктора наук 
ДH 001218, 

виданий 
14.03.1994, 

Атестат 
професора 

ПPAP 000095, 
виданий 

06.03.1995

45 Філософські 
засади 
наукової 
діяльності

Доктор філософських 
наук,  09.00.03 – 
соціальна філософія 
та філософія історії,  
(диплом ДД № 
008939)
Професор кафедри 
філософії  (атестат 
професора ПР АР № 
000095)
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
02070921 / 006646-21 
(16.03.2021-
14.05.2021) НМК 
«Інститут 
післядипломної 
огсвіти», курс 
«Академічна 
доброчесність»,
Відповідає  8 пунктам 
( 1,3,4,6,8,12,14,19) 
зазначеним в пункті 
38 Ліцензійних умов:
п. 1.
1.1Новиков Б.В. О 
философии / Б.В. 
Новиков // Вісник 
НТУУ "КПІ". Серія  
"Філософія. 
Психологія. 
Педагогіка". №3 (48), 
2016. С. 6-12.; Url - 
http://journals.kpi.ua/j
ournal-phipsyped
1.2Новиков, Б. В. О 
законах философии / 
Б. В. Новиков // 
Вісник НТУУ «КПІ». 
Філософія. 
Психологія. 
Педагогіка : збірник 
наукових праць. – 
2016. – № 3 (48). – С. 
3–11. Url - 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/25413 
1.3Новіков Б. В. 
Соціальна активність 
особистості як міра 
прояву її 
самодіяльності / Б. В. 
Новіков // Філософія 
спілкування: 
філософія, психологія, 
соціальна комуні-
кація: щоріч. наук.-
практ. філос. журн. – 
2016. – № 9.
1.4.Новіков Б.В. 
Діалектика форми та 
характеру людської 
діяльності в її 
історичному поступі / 
Б.В. Новіков // 



Матеріали ІV міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Філософські і 
соціально-політичні 
науки / Гол. Ред. С.В. 
Панченко, В.П. 
Андрущенко. – 
Харків-Ліман, 2016. – 
С. 64-85.
1.5.Новіков Б.В.,  
Cоціальна проблема 
як континуанта 
соціального  
забезпечення / 
Б.В.Новіков,  
В.М.Зуєв,  
М.І.Сторожик // 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та 
перспективи»  № 81.
1.6. Новіков Б.В.  
Етика соціальної 
роботи: первинний 
етап / Б.В.Новіков, 
Н.В.Анацька, 
Т.М.Свідло 
//"Науковий часопис 
Національного
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи" 
№ 81. 
1.7.Новіков Б.В. 
Творче мислення 
студентів як 
стратегічна мета 
університетської 
освіти / Б.В.Новіков, 
Т. П.Руденко,  Г. М. 
Костроміна // 
Освітній дискурс : 
збірник наукових 
праць / Голов. ред. О. 
П. Кивлюк. – Київ : 
ТОВ “Науково- 
інформаційне 
агентство “Наука-
технології-
інформація”, 2021. – 
Випуск 32 (4). –с.26-35
п.3 
3.1.Новіков Б.В. 
Відродження. 
Монографія. - К.: 
2013.- 381 с. 
(монографія)
3.2.Соціальна 
філософія: комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
навчальної 
дисципліни 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для 
здобувачів ступеня 
доктора філософії / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського; уклад.: Б. 
В. Новіков,Т. П. 
Руденко, Т. М. Свідло, 
Г. М. Костроміна. – 
Електронні текстові 
дані (1 файл: 214,27 



Кбайт). – Київ: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2018. – 105 с. 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/25442
3.3. Соціальна 
філософія 
[Електронний ресурс]: 
методичні 
рекомендації до 
вивчення дисципліни 
підготовки фахівців 
ІІІ (освітньо-
наукового) рівня 
вищої освіти для всіх 
спеціальностей, 
заочна форма 
навчання / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад. Б. В. Новіков, Т. 
П. Руденко, Т. М. 
Свідло, Г. М. 
Костроміна – 
Електронні текстові 
дані (1 файл: 96 
Кбайт). – Київ: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2017. – 30 с . 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/19675
3.4.Соціальна 
філософія 
[Електронний ресурс]: 
методичні 
рекомендації до 
вивчення дисципліни 
підготовки ІІІ 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти для 
всіх спеціальностей / 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського; уклад. Б. 
В. Новіков, Т. П. 
Руденко, Т. М. Свідло, 
Г. М. Костроміна. – 
Електронні текстові 
дані (1 файл: 138 
Кбайт). – Київ: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2017. – 46 с. –   URI: 
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/19587
3.5.Методичні 
рекомендації до 
вивчення дисципліни 
Філософські основи 
наукового пізнання: 
навч. посіб. для 
здобувачів ступеня 
бакалавра за всіма 
освітньо-
професійними 
програмами всіх 
спеціальностей; 
уклад.: Новіков Б.В., 
Зуєв В.М., Костроміна 
Г.М., Свідло Т.М., 
Сторожик М.І. – 
Електронні текстові 
дані (1 файл: 0,89 
Мбайт). – Київ: КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2021. – 68 с.
п.4.
4.1.Соціальна 
філософія 
[Електронний ресурс]: 
методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 



навчальної 
дисципліни 
підготовки фахівців 
ІІІ (освітньо-
наукового) рівня 
вищої освіти для всіх 
спеціальностей, 
заочна форма 
навчання / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад. Б. В. Новіков, Т. 
П. Руденко, Т. М. 
Свідло, Г. М. 
Костроміна – 
Електронні текстові 
дані (1 файл: 312 
Кбайт). – Київ: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
2017. – 33 с. –   
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/19678
4.2. Основи філософії 
[Електронний ресурс]: 
методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
підготовки фахівців І 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти для 
всіх спеціальностей, 
денна форма 
навчання / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад. Б. В. Новіков, Т. 
П. Руденко, Т. М. 
Свідло, Г. М. 
Костроміна. – 
Електронні текстові 
данні (1 файл: 57,5 
Кбайт). – Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2017. – 18 с.  
https://ela.kpi.ua/hand
le/123456789/19674
4.3. Соціальна 
філософія 
[Електронний ресурс]: 
методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
підготовки ІІІ 
(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти для 
всіх спеціальностей, 
денна форма 
навчання / КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; 
уклад. Б. В. Новіков, Т. 
П. Руденко, Т. М. 
Свідло, Г. М. 
Костроміна. – 
Електронні текстові 
дані (1 файл: 222 
Кбайт). – Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2017. – 21 с. 
п.6
6.1. Іщенко О.А. – 
наукове керівництво 
кандидата 
філософських наук за 
темою «Філософська 
рефлексія феномену 
інтеграції іноземних 
студентів у 



інтернаціональне 
освітнє середовище» . 
Спеціальність 
09.00.10 «Філософія 
освіти», 24.04.2015
6.2. Абакумова О.В.-  
наукове керівництво 
кандидата 
філософських наук за 
темою «Філософська 
рефлексія феномена 
дистанційної освіти». 
Спеціальність 
09.00.10 «Філософія 
освіти», 28.10.2016
6.3. Муратова І.А. – 
наукове 
консультування 
доктора філософських 
наук за темою 
«Феномен технології в 
контексті 
культуротворення», 
доктор філософських 
наук, Спеціальність 
09.00.03 «Соціальна 
філософія та 
філософія історії», 
16.10.2020

п.8 
1.Керівник 
ініціативної теми 
«Дослідження методів 
розвитку творчої 
особистості» (2012-
2016); Держ. реєстр. 
номер 0107U0000981; 
напрям фінансування 
2.1, джерело 
фінансування 7704
Замовник МОН 
України. 

2. Керівник 
ініціативної теми 
«Дослідження 
філософських засад 
креатосфери та 
культуро творення» 
(2016-2020); Держ. 
реєстр. номер. 
0117U004509, напрям 
фінансування 2.1, 
джерело 
фінансування 7704
Замовник МОН 
України. 

Член редакційних 
колегій наступних 
наукових видань, 
головний редактор:
Вісник НТУУ"КПІ. 
«Філософія. 
Психологія. 
Педагогіка»
12п.
12.1. Назва ЗМІ - 
Международный 
литературно-
художественный 
журнал Киевского 
моложеного центра 
"Поэзия", №2(83), 
2015; Дата публікації - 
30.06.2015
12.2. Назва ЗМІ - 
Международный 
литературно-



художественный 
журнал Киевского 
моложеного центра 
"Поэзия", №1(82), 
2015; Дата публікації - 
10.03.2015
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

ПРН09. 
Застосовувати 
основні поняття і 
категорії 
педагогіки та 
методи викладання 
у вищих навчальних 
закладах; володіти 
педагогічними 
принципами та 
особливостями 
освітнього процесу 
у вищій школі, 
змістом діяльності 
та функцій 
викладача 
(навчальна, 
виховна, 
діагностична, 
організаційна, 
просвітницька); 
аналізувати власну 
педагогічну 
діяльність та за 
необхідності її 
корегувати.

Педагогічна практика Словесні методи. Практичні 
методи. Наочні методи. 
Робота з навчально-
методичною літературою і 
інформаційними ресурсами. 
Самостійна робота

Письмовий звіт. Залік.

ПРН01. Мати 
передові 
концептуальні та 
методологічні 
знання з гірництва 
і на межі 
предметних 
галузей, а також 
дослідницькі 
навички, достатні 
для проведення 
наукових і 
прикладних 
досліджень на рівні 
останніх світових 
досягнень з 
відповідного 
напряму, 
отримання нових 
знань та/або 
здійснення 
інновацій.

Педагогічна практика Словесні методи. Практичні 
методи. Наочні методи. 
Робота з навчально-
методичною літературою і 
інформаційними ресурсами. 
Самостійна робота

Письмовий звіт. Залік.

ПРН08. 
Використовувати 
для обґрунтування 
висновків належні 
докази, зокрема, 
результати 
теоретичного 
аналізу, 
експериментальни
х досліджень і 
математичного 
та/або 
комп’ютерного 
моделювання, 
наявні 
літературні дані; 
знати 
методологію 
наукових 
досліджень у 
предметній 
області та 

Філософські засади 
наукової діяльності

Загальнофілософський 
метод. Загальнонаукові 
методи. Робота з навчально-
методичною літературою і 
інформаційними ресурсами. 
Самостійна робота

Усне опитування. 
Контрольні роботи. 
Тестування. Підсумковий 
контроль (екзамен/залік)



сучасних методів 
планування та 
постановки 
експериментів;  
дотримуватися 
правил академічної 
доброчесності; 
знати та 
дотримуватися 
основних засад 
академічної 
доброчесності у 
науковій і освітній 
(педагогічній) 
діяльності.

ПРН07. Вміти 
застосовувати 
знання основ 
аналізу та синтезу 
в різних 
предметних 
областях, 
критичного 
осмислення й 
розв’язання 
науково-дослідних 
проблем;  розуміти 
філософські 
концепції наукового 
світогляду, роль 
науки, пояснювати 
її вплив на суспільні 
процеси; вміти 
формулювати і 
перевіряти 
гіпотези; 

Педагогічна практика Словесні методи. Практичні 
методи. Наочні методи. 
Робота з навчально-
методичною літературою і 
інформаційними ресурсами. 
Самостійна робота

Письмовий звіт. Залік.

Філософські засади 
наукової діяльності

Загальнофілософський 
метод. Загальнонаукові 
методи. Робота з навчально-
методичною літературою і 
інформаційними ресурсами 
4. Самостійна робота

Усне опитування. 
Контрольні роботи. 
Тестування. Підсумковий 
контроль (екзамен/залік)

ПРН06. 
Застосовувати 
сучасні 
інструменти і 
технології пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації, 
інформаційні 
системи 
геомоніторингу та 
дослідження 
властивостей 
масивів.

Математичне 
моделювання 
геомеханічних 
процесів

Дослідницький метод 
спрямований на вивчення 
літератури, джерел, 
проводити спостереження, 
виконувати дії пошукового 
характеру.
Практичні заняття, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 
базі інтернет - ресурсів, 
самостійна індивідуальна 
робота

Реферат. Залік

Геомеханічні процеси 
в породних масивах

Проблемно-пошуковий та 
дослідницький метод.
Практичні заняття, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 
базі інтернет - ресурсів, 
самостійна індивідуальна 
робота

Контрольна робота. Екзамен

ПРН05. 
Розробляти та 
досліджувати 
концептуальні, 
математичні і 
комп’ютерні моделі 
процесів і систем, 
ефективно 
використовувати 
їх для отримання 
нових знань та/або 
створення 
інноваційних 
продуктів у 
геоінженерії.

Організація науково-
інноваційної 
діяльності

Проблемно-пошуковий 
метод та метод навчальних 
проєктів.
Практичні заняття, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 
базі інтернет - ресурсів, 
самостійна індивідуальна 
робота

Контрольна робота. Залік

Математичне 
моделювання 
геомеханічних 
процесів

Дослідницький метод 
спрямований на вивчення 
літератури, джерел, 
проводити спостереження, 
виконувати дії пошукового 
характеру.
Практичні заняття, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 
базі інтернет - ресурсів, 
самостійна індивідуальна 

Реферат. Залік



робота

ПРН02. Вільно 
презентувати та 
обговорювати з 
фахівцями і 
нефахівцями 
результати 
досліджень, наукові 
та прикладні 
проблеми 
гірництва 
державною та 
іноземною мовами, 
кваліфіковано 
відображати 
результати 
досліджень у 
наукових 
публікаціях у 
провідних 
міжнародних 
наукових виданнях.

Педагогічна практика Словесні методи. Практичні 
методи. Наочні методи. 
Робота з навчально-
методичною літературою і 
інформаційними ресурсами 
5. Самостійна робота

Письмовий звіт. Залік.

Іноземна мова для 
наукової діяльності

Комунікативно-когнітивний 
метод, спрямований на 
формування іншомовних 
мовленнєвих 
компетентностей в 
аудіюванні, говорінні, 
читанні, письмі та 
перекладі.

Практичні заняття, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 
базі інтернет - ресурсів, 
самостійна індивідуальна 
робота.

Поточний контроль: усний 
контроль мовленнєвої 
діяльності (одномовний та 
двомовний); письмовий 
контроль мовленнєвої 
діяльності: контрольні 
роботи, творчі завдання 
(одномовний та двомовний). 
Реферат. Залік

ПРН03. Планувати 
і виконувати 
експериментальні 
та/або теоретичні 
дослідження з 
гірництва та 
дотичних 
міждисциплінарних 
напрямів з 
використанням 
сучасних 
інструментів, 
критично 
аналізувати 
результати 
власних досліджень 
і результати інших 
дослідників у 
контексті усього 
комплексу сучасних 
знань щодо 
досліджуваної 
проблеми

Геомеханічні процеси 
в породних масивах

Проблемно-пошуковий та 
дослідницький метод. 
Практичні заняття, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 
базі інтернет - ресурсів, 
самостійна індивідуальна 
робота

Контрольна робота. Екзамен

Математичне 
моделювання 
геомеханічних 
процесів

Дослідницький метод 
спрямований на вивчення 
літератури, джерел, 
проводити спостереження, 
виконувати дії пошукового 
характеру.

Практичні заняття, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 
базі інтернет - ресурсів, 
самостійна індивідуальна 
робота

Реферат. Залік

ПРН04. 
Розробляти та 
реалізовувати 
наукові та/або 
інноваційні 
інженерні проекти, 
які дають 
можливість 
переосмислити 
наявне та 
створити нове 
цілісне знання 
та/або професійну 
практику і 
розв’язувати 
значущі наукові та 
технологічні 
проблеми 
гірництва з 
дотриманням норм 
академічної етики і 
врахуванням 
соціальних, 
економічних, 
екологічних та 
правових аспектів.

Організація науково-
інноваційної 
діяльності

Проблемно-пошуковий 
метод та метод навчальних 
проєктів.
Практичні заняття, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 
базі інтернет - ресурсів, 
самостійна індивідуальна 
робота

Контрольна робота. Залік

Геомеханічні процеси 
в породних масивах

Проблемно-пошуковий та 
дослідницький метод.
Практичні заняття, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 
базі інтернет - ресурсів, 
самостійна індивідуальна 
робота

Контрольна робота. Екзамен

 


